
 

 

Introdução   

Este documento fornece uma visão geral das preo-

cupações em relação ao novo corona vírus, SARS-

Cov-2, que assola o mundo e Moçambique. Dá 

também a conhecer as acções desenvolvidas pelo 

Ministério da Saúde e Organizações não-

governamentais (ONG’s) visando combater a Pan-

demia. Esta é uma iniciativa do Centro de Estudos 

de Paz, Conflitos e Bem-Estar– CEPCB, e decorre 

desde 28 de Abril de 2020.  Neste diário, a tabela 

de dados foi expandida para incluir dados da SADC 

(menos a RDC) e também dados de novos casos na 

região. O Diário tem também, sempre que actual, 

uma segunda secção com notícias corporativas, 

retratando o resumo da informação sobre o Covid-

19 disseminada por instituições públicas, privadas 

e filantrópicas que não sejam órgãos de informa-

ção.  

  

 

 

 

Actualização da COVID-19 em Moçambique 

 

Foram testadas 1,466 amostras nas últimas 24horas, 

resultantes da vigilância activa, rastreio e testagem de 

contactos de indivíduos diagnosticados positivos para 

a COVID-19. Das amostras testadas, 1,442 amostras 

revelaram-se negativas e 24 positivas para a infecção 

da covid-19. Todos encontram-se em isolamento do-

miciliar e segundo o protocolo do Ministério da Saú-

de, neste momento decorre o processo de mapea-

mento dos seus contactos. Houve registo de mais 23 

pessoas recuperadas, e 3 óbitos por Covid-19.   

Assim, o país conta actualmente com 70,551 casos 

positivos, 68,868 recuperados, 831 óbitos por COVID-

19 e 4 óbitos por outras causas.    

(Rádio Moçambique, 19h30) 
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Notícias referentes ao dia 21 de Maio de 2021- CEPCB 

Três óbitos por Covid-19 e nenhum hospitalizado. O Ministério da Saúde (MISAU) anunciou hoje (21) o registo de 

mais três óbitos por Covid-19, num dia em que nenhum paciente ficou hospitalizado devido a esta doença no 

país. As mortes ocorreram quinta-feira na cidade de Maputo, sendo duas vítimas de sexo feminino e uma de 

sexo masculino de 63, 64 e 70 anos de idade, segundo reporta o documento de actualização da informação 

sobre a evolução da pandemia. O MISAU explica que com os óbitos comunicados, subiu para 17 o número de 

mortes devido a Covid-19 no mês de Maio, entretanto, representa uma redução em  43,4 por cento em rela-

ção aos primeiros 21 dias de Abril. Em igual período do mês passado, que o país registou trinta 30 óbitos. Os 

mesmos dados dão conta que três pacientes receberam alta hospitalar, todos na cidade de Maputo, permane-

cendo 19 doentes a receber cuidados nos centros de tratamento da Covid-19 e em outras unidades hospitala-

res. nas últimas 24 horas, mais 23 pessoas foram declaradas recuperadas da infecção pelo SARS-CoV-2, sendo 

19 de Sofala, três da Zambézia e um de Gaza, o que eleva para 68.868 (97,6 por cento) o cumulativo de recu-

perados em Moçambique. As estatísticas mostram que a cidade de Maputo contribui com 13 casos, seguido 

das províncias de Niassa e Tete com quatro episódios para cada. Deste modo, o país conta com um cumulativo 

de 70.551 casos positivos do novo coronavírus, 831 óbitos e 848 casos activos. 

Disponível em https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102062-tres-obitos-por-covid-19-e-

nenhum-hospitalizado consultado aos 21 de Maio de 2021 pelas 21h02min  

 

Mais de 11 mil pessoas vacinas contra Covid-19: O Sector da Saúde na província de Manica diz ter vacinado, des-

de que arrancou o processo de imunização contra a Covid-19, 11.500 pessoas, na primeira fase da campanha. 

O director provincial da Saúde em Manica, Firmino Jaqueta, que revelou o facto, disse que o processo foi con-

cluído com sucesso, pois foram vacinados todos os jornalistas da província, diabéticos, professores, polícias, 

militares, entre outros, com idade superior ou igual a 50 anos.  Informou que na passada segunda-feira arran-

cou à escala nacional a segunda fase de vacinação, que irá abranger ainda outros grupos sociais, visando imu-

nizar pessoas tidas como vulneráveis à doença e aquelas que estão na linha da frente do processo. Neste mo-

mento, segundo a fonte, o sector da Sector em Manica está a mobilizar as pessoas contempladas nesta fase 

para aderirem massivamente à vacinação. De acordo com o dirigente, a província de Manica prevê vacinar até 

ao fim do processo cerca de um milhão de pessoas que se encontram na linha da frente ou que estejam ex-

postas à doença, dos mais de dois milhões de habitantes.  

(Jornal Notícias – 19 de Maio de 2021. Pág: 28) 

https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102062-tres-obitos-por-covid-19-e-nenhum-hospitalizado
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102062-tres-obitos-por-covid-19-e-nenhum-hospitalizado


 

Notícias referentes ao dia 21 de Maio de 2021- CEPCB 

Covid-19: Vacinadas mais de 240 mil pessoas na segunda fase em Moçambique. Um total de 240.965 pessoas 

foram imunizadas contra o novo coronavírus na segunda fase de vacinação em Moçambique, a maioria na pro-

víncia de Maputo, disse hoje à Lusa fonte do Ministério da Saúde. "Vacinamos para a primeira dose 240.965 

pessoas, o que corresponde a uma cobertura de 96%", disse Graça Matsinhe, chefe do Programa Alargado de 

Vacinação do Ministério da Saúde. Para a segunda fase, que arrancou a 19 de abril e terminou no sábado, Mo-

çambique pretendia imunizar, com a primeira dose, um total de 251.905 pessoas. Segundo Graça Matsinhe, a 

província de Maputo, no sul do país, registou o maior número de vacinados, 98% da meta estabelecida. Os es-

tudantes finalistas de medicina e os diabéticos não abrangidos na primeira etapa estavam entre os grupos pri-

oritários. O processo abrangeu ainda reclusos e funcionários prisionais, doentes com insuficiência renal, cardí-

aca e respiratória crónica, professores do ensino primário, pessoas residentes em centros de acomodação e 

membros da Polícia da República de Moçambique, sendo os três últimos com mais de 50 anos, bem como jor-

nalistas. O país espera receber, até ao fim deste ano, cerca de seis milhões de vacinas contra o novo coronaví-

rus, segundo o Ministério da Saúde, que admite, no entanto, dificuldades devido à grande procura. Moçambi-

que tem ainda um total acumulado de 828 óbitos e 70.527 casos de covid-19, dos quais 97% recuperados da 

doença e 25 internados. 

Disponível em https://www.noticiasaominuto.com/economia/1759140/covid-19-vacinadas-mais-de-240-mil-

pessoas-na-segunda-fase-em-mocambique consultado aos 21 de Maio de 2021 pelas 21h12min  

 

Mais de 300 pessoas previamente registadas não foram vacinar em Inhambane: Na segunda fase da campanha 

de vacinação contra a Covid-19, Inhambane programou vacinar 9700 pessoas previamente registadas. No fim 

do processo, 9400 pessoas é que terão ido aos postos de vacinação, faltando 300 para cumprir a meta. O sec-

tor de Saúde diz que a diferença não é de pessoas que não aceitam aderir à vacinação. Segundo Cremildo Al-

berto, do Serviço Provincial de Saúde em Inhambane, todas as entidades com as pessoas por vacinar foram 

previamente avisadas, porém, por falta de tempo ou falha na coordenação, não foram aos postos de vacina-

ção. A segunda dose será administrada em Julho e, até lá, as vacinas só podem ser conservadas no depósito 

provincial de medicamentos, na cidade de Inhambane.  

(Jornal O País – 19 de Maio de 2021. Pág: 6) 

 

 

https://www.noticiasaominuto.com/economia/1759140/covid-19-vacinadas-mais-de-240-mil-pessoas-na-segunda-fase-em-mocambique
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1759140/covid-19-vacinadas-mais-de-240-mil-pessoas-na-segunda-fase-em-mocambique


 

Notícias referentes ao dia 21 de Maio de 2021- CEPCB 

INAE suspende 100 estabelecimentos de venda de bebida alcoólica por violarem medidas de prevenção: Mais de 

100 estabelecimentos comerciais de venda de bebidas alcoólicas foram suspensos e 19 encerrados na primei-

ra quinzena deste mês por violação do horário estabelecido para o seu funcionamento. A violação das medidas 

contra a Covid-19 persiste e os proprietários de diferentes estabelecimentos comerciais, sobretudo bares, bar-

racas, bottles stores e restaurantes, ignoram para além do horário de funcionamento, a lotação, as questões 

de higiene. Em conferência de imprensa, o inspector da INAE, Tomás Timba, fez saber que os estabelecimen-

tos de venda de bebidas alcoólicas têm uma tendência de violar o horário de funcionamento, “o que sucede é 

que fecham as portas no entanto, a actividade continua a ser exercida, principalmente, os bottle store”.O sec-

tor de restauração foi também abrangido pela suspensão e encerramento, uma vez que para além de excede-

rem o horário de funcionamento, transformam a actividade de restauração para bar, e não vendem, apenas, 

bebidas alcoólicas. Ainda segundo a INAE, no período em análise, foram suspensas as actividades de uma in-

dústria de captação, tratamento e venda de água, na província de Maputo, devido “as péssimas condições de 

higiene”. 

(Jornal O País – 19 de Maio de 2021. Pág: 7) 

 

“Chapeiros” paralisam actividade: Transportadores semi-colectivos de passageiros (chapas) da rota Malhazine/

Museu paralisaram a actividade na manhã de ontem, na cidade de Maputo, insatisfeitos com a actuação da 

Polícia Municipal e de Trânsito, que aplicam multas e apreendem viaturas devido à sobrelotação. Com efeito, 

os “chapeiros” concetraram-se no terminal rodoviário de Malhazine, facto que resultou na aglomeração de 

passageiros ao longo do trajecto por falta de meios para se deslocarem aos seus postos de trabalho. Os opera-

dores alegam que estão a sofrer prejuízos e injustiças, uma vez que os autocarros das cooperativas que ope-

ram no Grande Maputo não observam a lotação imposta pelo Governo, no âmbito da prevenção da Covid-19. 

(Jornal Notícias – 21 de Maio de 2021. Pág:4) 

 

 

WaterAid e UNICEF apoiam com 89 mil euros centro de isolamento no Norte de Moçambique. A WaterAid e o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) disponibilizaram mais de 6,5 milhões de meticais (89 mil 

euros) para reabilitação do sistema de agua de um centro de isolamento da covid-19 no norte de Moçambi-

que. De acordo com as organizações, o sistema foi construído num centro de saúde do distrito de Cuamba, na 

província de Niassa, que é usado para isolamento de pacientes com o novo Coronavírus. 

Disponível em https://www.dnoticias.pt/2021/5/21/262323-wateraid-e-unicef-apoiam-com-89-mil-euros-

centro-de-isolamento-no-norte-de-mocambique/ consultado aos 21 de Maio de 2021 pelas 21h22min  

https://www.dnoticias.pt/2021/5/21/262323-wateraid-e-unicef-apoiam-com-89-mil-euros-centro-de-isolamento-no-norte-de-mocambique/
https://www.dnoticias.pt/2021/5/21/262323-wateraid-e-unicef-apoiam-com-89-mil-euros-centro-de-isolamento-no-norte-de-mocambique/


 

Notícias referentes ao dia 21 de Maio de 2021- CEPCB 

Apesar de adversidades: País regista progressos na promoção de emprego. O país continua a alcançar resultados 

animadores na promoção de emprego, auto-emprego e geração de renda, apesar das adversidades impostas 

pela pandemia da Covid-19, acções terroristas em Cabo Delgado e os ataques armados na zona centro. A título 

ilustrativo, de acordo com o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, entre Janeiro e Março do ano em 

curso, foram gerados cerca de 64 mil empregos nos diferentes sectores de actividade, com destaque para a 

indústria extractiva, serviços, educação e saúde. O governante, que falava ontem, em Maputo, na abertura da 

reunião de alto nível sobre emprego, realçou que o sector privado, em particular as micro, pequenas e médias 

empresas, tem tido papel determinante na criação de mais postos de trabalho. Na ocasião, lembrou que a di-

namização dos sectores económicos, sobretudo a agricultura e a industrialização, constitui a base central para 

o país atingir as metas de geração de emprego previstas no Programa Quinquenal do Governo 2020-2024, que 

prevê a criação de três milhões de postos de trabalho. A reunião, que decorreu em formatos presencial e vir-

tual, contou com a presença de membros do Governo, corpo diplomático acreditado em Moçambique, o re-

presentante da Organização Internacional do Trabalho (OIT), entre outros convidados. 

(Jorna Notícias – 21 de Maio de 2021. Pág: 1) 

 

Educação com défice de 25 mil salas de aula: O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) 

regista um défice de cerca de 25 mil salas de aula, para acomodar 4.883 turmas que estudam ao relento, em 

diferentes escolas do país. Os dados foram avançados pela ministra do pelouro, Carmelita Namashulua, na ce-

rimónia de recepção de livros com conteúdos estatísticos do Censo 2017, destinados aos alunos do Ensino Pri-

mário e Secundário.  

(Jornal Notícias – 19 de Maio de 2021. Pág: 6) 

 

Covid-19 causa queda de receitas em mais de 50% em Bazaruto: Em 2019, 26 mil turistas visitaram o Arquipéla-

go, um número que caiu para 10 mil em 2020 devido à Covid-19. No primeiro trimestre deste ano, pouco mais 

de 1.100 pessoas visitaram as águas cristalinas daquela área de conservação. Caiu o número de pessoas que 

visitam Bazaruto e, com essa queda, reduziram, também, as receitas para o Parque Nacional do Arquipélago 

de Bazaruto. Em 2019, a área de conservação arrecadou cerca de 31 milhões de meticais e, em 2020, ano em 

que a Covid-19 eclodiu no país, as receitas caíram para 12 milhões de meticais, menos da metade do que foi 

arrecadado no ano anterior. Segundo o Administrador daquela área de conservação, Armando Nguenha, a Co-

vid-19 forçou o encerramento de algumas estâncias turísticas e, por isso, as receitas caíram. Os números estão 

aquém do desejado, mas, ainda assim, o parque continua a investir na protecção dos seus recursos.  

(Jornal O País – 19 de Maio de 2021. Pág: 8) 



 

Notícias referentes ao dia 21 de Maio de 2021- CEPCB 

Receitas dos museus caem em 81% no país: As receitas geradas pelos museus caíram em cerca de 81% entre 

2019 e 2020, devido à pandemia da Covid-19. A informação foi partilhada esta terça-feira (18), Dia Internacio-

nal dos Museus, pela ministra da Cultura e Turismo, Eldevina Materula. “Estamos a falar de uma queda de 124 

mil para 24 mil visitantes nos museus durante o período em referência”, apontou a ministra. Contudo, a situa-

ção dos museus já está a registar melhorias, com a reabertura destes locais à luz do decreto em vigor. 

“Estamos, também, numa fase de adaptação para a anova realidade que estamos a viver. Para além de visitas 

físicas, já é possível fazê-lo via online nas plataformas do Ministério”, avançou.  

(Jornal O País – 19 de Maio de 2021. Pág: 16) & (Jornal Diário de Moçambique – 19 de Maio de 2021. Pág: 2) 

 

Covid-19: Metade de doentes em cuidados intensivos morre em África. Quase metade de doentes com covid-19 

internados nos cuidados intensivos nos hospitais de países africanos acaba por morrer, segundo dados publi-

cado pela revista científica The Lancet.Os dados do estudo feito com 3 mil pacientes de 64 hospitais em 10 pa-

íses africanos revelam que as taxas de mortalidade entre adultos em 30 dias após serem admitidos nos cuida-

dos intensivos com suspeitas ou diagnóstico de covid-19 são “consideravelmente mais altas” em África 

(48,2%), do que a média mundial (31,5%). Ou seja, em 3.077 pacientes admitidos, 1.483 acabaram por morrer, 

conclui o estudo que envolveu 3.140 adultos admitidos em 64 hospitais de 10 países africanos, incluindo Mo-

çambique, entre Maio e Dezembro de 2020. Egipto (10 hospitais), Etiópia (7), Ghana (2), Quénia (3), Líbia (14), 

Malawi (3), Moçambique (2), Níger (2), Nigéria (8) e África do Sul (13) foram os países participantes. A análise 

estima que as taxas de mortalidade nestes pacientes foram 11% (na melhor das hipóteses) a 23% (na pior das 

hipóteses) superiores à média global. 

Disponível em https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional/102057-covid-19-metade-de-

doentes-em-cuidados-intensivos-morre-em-africa consultado aos 21 de Maio de 2021 pelas 21h06min  

 

https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional/102057-covid-19-metade-de-doentes-em-cuidados-intensivos-morre-em-africa
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional/102057-covid-19-metade-de-doentes-em-cuidados-intensivos-morre-em-africa


 

Notícias referentes ao dia 21 de Maio de 2021- CEPCB 

 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 

Moçambique 

(21 de Maio) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 831 Óbitos por COVID-19 e 4# Óbitos por outras causas. 

Nota: O MISAU produz boletins diários sobre a situação epidemiológica em Moçambique com dados desagre-

gados da região, do continente e do mundo http://www.misau.gov.mz/index.php/covid-19-boletinsdiarios 

 

Província Casos posi-

tivos 

Novos 

Casos 

Casos recu-

perados 

Óbitos Número de 

Testes 

Cabo Delgado 3,446 0 3,432 12+1# 58 

Niassa 2,571 4 2,534 3 135 

Nampula 3,183 0 3,124 22 89 

Zambézia 4,655 3 4,615 22 82 

Tete 2,549 4 2,514 14 48 

Manica 2,214 0 2,182 7 164 

Sofala 4,598 0 4,307 23 110 

Inhambane 4,044 0 4,013 11 68 

Gaza 3,677 0 3,653 17 11 

Maputo 10,474 0 10,379 55 186 

Maputo-Cidade 29,138 13 28,116 645+3# 515 

Total 70,551 24 68,868 835 1,466 

Total de testes         542,895 

http://www.misau.gov.mz/index.php/covid-19-boletinsdiarios


 

Notícias referentes ao dia 21 de Maio de 2021- CEPCB 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 em alguns países 

(21 de Maio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (JohnHopkins Univertity https://coronavirus.jhu.edu/map.html, Worldometer  https://

www.worldometers.info/coronavirus/), http://www.misau.gov.mz/index.php/covid-19-boletins-diarios 

* Muitos países da região (exceptuando a Africa do Sul) não estão a testar de forma activa, o que faz com que 

não seja possível captar com maior rigor o número de infectados. A possibilidade de observar “cadeias de 

transmissão” fica neste caso comprometida, levando a ocorrência de casos de proveniência aparentemente 

inexplicável. 

**A Tanzania já não segue os protocolos da Organização Mundial da Saúde na sua abordagem ao Covid-19, 

daí que a não ser que existam outros canais bilaterais de informação entre Moçambique e esse país vizinho, 

não existe como se saber oficialmente da situação na fronteira Norte de Cabo Delgado e Niassa. 

A primeira notícia do presente resumo diário é reportada por diversos órgãos de comunicação social públicos e 

privados (TVM, TV Miramar, TV Sucesso, Stv, Rádio Moçambique), porém, por questões organizacionais só é 

referenciado um órgão de comunicação.  

 

 

 

 

 

Maputo, 22 de Maio de 2021 

Equipa editorial: 

Milissão Nuvunga, Isabel Matias, Sheid Eura, Homaida 

Obra, Daniela Joane 

Parceiro: 

País Casos positi-

vos 

Novos casos Casos recupe-

rados 

Óbitos Número de 

Testes* 

Moçambique 70,551 24 68,845 831 542,895 

Africa do Sul 1,628,335 3,332 1,534,350 55,719 11,281,820 

Angola 31,909 248 26,513 709 539,754 
Botswana 51,620 0 47,449 784 1,111,863 

Eswatini 18,546 7 17,824 672 203,882 

Lesotho 10,806 0 6,427 320 90,408 

Madagáscar 40,692 173 38,950 786 198,017 

Malawi 34,261 6 32,262 1,153 242,089 

Namíbia 51,827 606 48,951 759  418,584 

Tanzânia** 509 0 183 21 N/D 

Zâmbia 92,920 166 91,019 1,266 1,500,292 

Zimbábwe 38,664 29 36,435 1,586 457,034 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
http://www.misau.gov.mz/index.php/covid-19-boletins-diarios

