
 

 

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 1,710 amostras nas últimas 24horas, 

resultantes da vigilância activa, rastreio e testagem de 

contactos de indivíduos diagnosticados positivos para 

a COVID-19. Das amostras testadas, 1,693 amostras 

revelaram-se negativas e 17 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 224 

pessoas recuperadas, e 0 óbitos por Covid-19.   

Assim, o país conta actualmente com 70,568 casos 

positivos, 69,092 recuperados, 831 óbitos por COVID-

19 e 4 óbitos por outras causas.    

(Rádio Moçambique, 19h30) 

 

Recolha Diária de Notícias Covid-19 
(Notícias referentes ao dia 22 de Maio 2021) 

 

 



 

Notícias referentes ao dia 22 de Maio de 2021- CEPCB 

Moçambique vacinou 323 mil pessoas contra a COVID-19. Pelo menos 323 mil pessoas da população elegível 

foram vacinadas contra a COVID-19, cerca de 1 por cento do total, no país. A informação foi partilhada, este 

sábado, pelo ministro da Saúde, Armindo Tiago. O Plano Nacional de Vacinação prevê que o país deve imunizar 

16 milhões de pessoas contra a pandemia do novo Coronavírus. Entretanto, de Março de 2021 a esta parte, 

apenas 323, 297 mil pessoas foram imunizadas contra o novo Coronavírus. Para Armindo Tiago, estes números 

estão aquém do desejável, um cenário que se verifica um pouco por todo o continente africano. Falando du-

rante a reunião ministerial do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, Armindo Tiago considera urgen-

te a produção interna da vacina para reverter o actual cenário. Durante o encontro virtual, o titular da pasta 

da Saúde observou, ainda, que o fraco processo de vacinação em Africa é, também, provocado pela pouca soli-

dariedade para com os países africanos. Decorrida virtualmente, a sessão teve como tema, Acesso do Conti-

nente às Vacinas contra a COVID-19: Desafios para Segurança Humana em África. 

Disponível em https://opais.co.mz/mocambique-vacinou-323-mil-pessoas-contra-a-covid-19/ consultado aos 

22 de Maio de 2021 pelas 20h31min  

 

Saúde sem internamento e óbito por covid-19. O MINISTÉRIO da Saúde (MISAU) congratulou-se hoje por não ter 

registado internamento e óbito por covid-19, nas últimas 24 horaa. De acordo com os dadoa do MISAU, houve 

a recuperação de 224 iinfectados elevando o total para 69.092 pessoas livres da doença e reduz para 641 ca-

sos activos para o novo coronavírus. Nas unidades sanitárias um paciente teve alta e 18 doentes permanecem 

acamados, indica a nota. Entretanto, na testagem de 1710 amostras suspeitas, 17 acusaram positivo elevando 

para 70.568, sendo 70.252 de transmissão local e 316 recuperados. 

Disponível em https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102066-saude-sem-internamento-e-

nenhum-obito-da-covid-19 consultado aos 22 de Maio de 2021 pelas 20h31min  

Decorre vacinação contra a Covid-19 na LAM: A LAM – Linhas Aéreas de Moçambique está a proceder à vacina-

ção dos seus trabalhadores contra a Covid-19. A campanha de vacinação começou na semana passada nas de-

legações de Pemba e Quelimane. A acção prosseguiu na sede da empresa, em Maputo, onde estão a ser bene-

ficiados trabalhadores da “frontline” e os que têm mais de 60 anos de idade. A administração da vacina na 

LAM abrangerá todas as áreas e delegações, concretizando-se assim o plano que resulta do bom entendimen-

to entre as Linhas Aéreas de Moçambique e o Ministério da Saúde, que tem enviado equipas dos seus profis-

sionais à empresa para procederem a vacinações. 

(Jornal Magazine – 18 de Maio de 2021. Pág: 14) 

https://opais.co.mz/mocambique-vacinou-323-mil-pessoas-contra-a-covid-19/
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102066-saude-sem-internamento-e-nenhum-obito-da-covid-19
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102066-saude-sem-internamento-e-nenhum-obito-da-covid-19


 

Notícias referentes ao dia 22 de Maio de 2021- CEPCB 

Mais 224 pessoas recuperam-se do Coronavírus e casos activos caem para 641. O Ministério da Saúde (MISAU) 

anunciou a recuperação de mais 224 pacientes infectados pelo novo Coronavírus, reduzindo para 641 o núme-

ro de pessoas ainda infectadas pelo vírus em Moçambique. Os recém-recuperados são todos cidadãos moçam-

bicanos com os quais o cumulativo atingiu 69.092, o correspondente a 97.9% de todos os casos diagnosticados 

desde o início da pandemia. Ainda hoje, 17 indivíduos passaram para a lista dos infectados pela COVID-19. São 

eles 11 moçambicanos e seis pessoas de nacionalidade ainda desconhecida. Entretanto, todas as infecções re-

sultaram de transmissão local. Dos novos casos, 11 foram registados na cidade de Maputo, três na província 

de Maputo e igual número nas províncias de Gaza e Inhambane. Em 24 horas, Moçambique teve uma taxa de 

positividade de 0.99% e a taxa de positividade acumulada é de 12.96%, de acordo com dados divulgados hoje 

pelo MISAU. Assim, existe um cumulativo de 70.568 casos positivos registados, dos quais 70.252 de transmis-

são local e 316 importados. Ainda no mesmo período, uma pessoa teve alta hospitalar e não houve novos in-

ternamentos, facto que acontece pela terceira vez este ano, depois dos dias 15 e 21 de Maio corrente. Deste 

modo, há 18 pacientes internados devido ao Coronavírus. 

Disponível em https://opais.co.mz/mais-224-pessoas-recuperam-se-do-coronavirus-e-casos-activos-caem-para

-641/ consultado aos 22 de Maio de 2021 pelas 20h33min  

 

Moçambique vence segunda vaga da COVAX: É cada vez menor o número de doentes activos d Covid-19. O país 

já atingiu mais de 18 mil casos activos no pico da segunda vaga, em Fevereiro desde ano. Os registos baixaram, 

agora, para a casa das novecentas infecções activas, números que eram registados em Outubro do ano passa-

do. Moçambique venceu a segunda vaga da Covid-19 e os números comprovam. Um dos indicadores são os 

doentes activos. No pico da vaga da pandemia o país registou até mais de 18 mil pessoas com a doença activa, 

contabilizavam-se 900 casos activos, uma redução de 17.100 casos no estado activo. Os destaques vão para as 

províncias de Cabo Delgado e Gaza. No sentido contrário estão a cidade de Maputo e a província de Sofola, 

com 359 e 315 casos activos, respectivamente.  

(Jornal O País – 21 de Maio de 2021. Pág: 7) 

https://opais.co.mz/mais-224-pessoas-recuperam-se-do-coronavirus-e-casos-activos-caem-para-641/
https://opais.co.mz/mais-224-pessoas-recuperam-se-do-coronavirus-e-casos-activos-caem-para-641/


 

Notícias referentes ao dia 22 de Maio de 2021- CEPCB 

“Universidades devem tirar proveito do novo normal”, defende Ilesh Jani. O director do Instituto Nacional da Sa-

úde, Ilesh Jani, insta as universidades a apostarem na investigação, extensão e inovação para vencer os desafi-

os impostos pela COVID-19. Poderá a academia encontrar oportunidades na crise? Essa é a questão a que Jani 

tentou responder, durante uma hora de aula de sapiência, na abertura do ano acadêmico da Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM), realizada esta sexta-feira, na cidade de Maputo. Jani iniciou por fazer uma radio-

grafia sobre todas as outras crises que já assolaram o mundo, tomando como exemplo a peste Negra, a Gripe 

Espanhola e o Ébola, que causaram milhões de mortos, geraram impactos negativos e originaram transforma-

ções positivas no mundo, e propôs que Moçambique e as universidades, em particular, deviam tirar proveito 

disso. Jani foi mais longe e disse que é preciso que as academias tirem proveito do “novo normal”, pois ele 

“pode ser um veículo rumo aos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável” e as instituições académicas, de-

vido à sua natureza, podem jogar um papel preponderante na busca do novo paradigma para toda a socieda-

de. O Director-geral do INS avançou, ainda, que as universidades que mais sofrem com os impactos da COVID-

19 são as que dependem, maioritariamente, das propinas dos estudantes, por isso, há uma necessidade des-

sas instituições apostarem na investigação, extensão e inovação. A fonte avançou, ainda, que, por conta do 

ensino híbrido e a distância que as universidades adoptaram para fazer face à COVID-19, nenhum estudante 

ou docente deve ser excluído. Reagindo, o Reitor da UEM, Orlando Quilambo, mostrou-se aberto para colocar 

os estudantes na área de investigação sobre a COVID-19.E para alcançar esses objectivos, Daniel Nivagara, Mi-

nistro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, garante a criação das condições para as universidades. 

Disponível em https://opais.co.mz/universidades-devem-tirar-proveito-do-novo-normal-ilesh-jani/ consultado 

aos 22 de Maio de 2021 pelas 20h35min 

Apesar da Covid-19, neste ano: Gerados mais de sessenta mil empregos até Março. O Primeiro-Ministro moçam-

bicano, Carlos Agostinho do Rosário, anunciou ontem (20 de Maio), em Maputo, que foram criados no país, 

durante o primeiro trimestre de 2021, pelo menos 64 mil empregos em diferentes sectores de actividades 

económica e social, com destaque para a indústria extractiva, serviços, educação e saúde. Comparativamente 

ao igual período do ano passado, houve uma redução em cerca de 15 mil postos de trabalho, tendo em conta 

que foram gerados 48.773 empregos. Estes resultados, considerados pelo PM como sendo encorajadores no 

que respeita à promoção de emprego, auto-emprego e geração de renda para as famílias, surgem não obstan-

te as adversidades impostas pela pandemia da Covid-19, acções terroristas em Cabo Delgado e ataques arma-

dos na zona centro. Carlos do Rosário falava na abertura da Reunião de Alto Nível sobre Emprego.  

(Jornal Diário de Moçambique – 21 de Maio de 2021. Pág: 3) 

  

https://opais.co.mz/universidades-devem-tirar-proveito-do-novo-normal-ilesh-jani/


 

Notícias referentes ao dia 22 de Maio de 2021- CEPCB 

Galp entrega 45 mil viseiras ao Ministério da Saúde: A Galp Moçambique entregou ao Ministério da Saúde 

(MISAU) 45 mil viseiras de protecção contra o contágio por Covid-19, resultantes da iniciativa Previne a Do-

brar, que decorreu em 25 postos de abastecimento das cidades de Maputo e da Matola e contou com ampla 

adesão dos clientes Galp. “As viseiras que acabamos de receber serão de extrema importância no reforço da 

capacidade nacional de prevenção e combate à Covid-19 no seio dos profissionais de saúde afectos aos cen-

tros de tratamento da Covid-19,” afirmou, no decurso da cerimónia de entrega das viseiras, a Vice-Ministra da 

Saúde Lídia de Fátima da Graça Cardoso.  

(Jornal Zambeze – 20 de Maio de 2021. Pág: 16) 

 

MISAU recebe apoio da Sasol para combate à Covid-19: A Sasol procedeu, há dias, à entrega de 250 mil litros de 

combustível e 42 mil litros de combustível ao Ministério da Saúde. Apesar de o País registar uma redução con-

siderável do número de casos positivos da Covid-19, internamentos e óbitos, quando comparado com os me-

ses anteriores, o surgimento e circulação de novas estirpes no mundo, em particular nos países vizinhos, colo-

ca Moçambique em alerta permanente no reforço das medidas de prevenção, face ao eventual surgimento de 

uma terceira vaga. 

(Jornal Magazine – 18 de Maio de 2021. Pág: 14) 

 

“África deve assumir responsabilidade de produzir, conservar e distribuir vacinas” -Ministro Armindo Tiago. O 

Ministro da Saúde, Armindo Tiago, considera que África deve assumir a responsabilidade de produzir, conser-

var e distribuir vacinas contra a covid-19, para o rápido alcance das metas de imunização da população. Armin-

do Tiago defendeu esta posição, este sábado, numa sessão virtual de Paz e Segurança da União Africana (UA) 

que debateu a questão do acesso do continente às vacinas contra a covid-19. O titular da pasta da saúde refe-

riu que tudo deve ser feito para que os processos de aprovação de vacinas, sistemas de armazenamento e dis-

tribuição, sejam reforçados de modo a que as vacinas possam rapidamente imunizar a população, no geral. 

Disponível em https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16420-africa-deve-assumir-

responsabilidade-de-produzir-conservar-e-distribuir-vacinas-ministro-armindo-tiago.html consultado aos 22 

de Maio de 2021 pelas 20h39min  

 

 

https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16420-africa-deve-assumir-responsabilidade-de-produzir-conservar-e-distribuir-vacinas-ministro-armindo-tiago.html
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16420-africa-deve-assumir-responsabilidade-de-produzir-conservar-e-distribuir-vacinas-ministro-armindo-tiago.html


 

Notícias referentes ao dia 22 de Maio de 2021- CEPCB 

 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 

Moçambique 

(22 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# 35 

Niassa 2,571 0 2,534 3 10 

Nampula 3,184 1 3,124 22 95 

Zambézia 4,655 0 4,620 22 3 

Tete 2,549 0 2,514 14 66 

Manica 2,214 0 2,182 7 195 

Sofala 4,598 0 4,307 23 45 

Inhambane 4,045 1 4,013 11 177 

Gaza 3,678 1 3,653 17 95 

Maputo 10,477 3 10,379 55 352 

Maputo-Cidade 29,149 11 28,335 645+3# 637 

Total 70,568 17 69,092 835 1,710 

Total de testes         544,605 

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


 

Notícias referentes ao dia 22 de Maio de 2021- CEPCB 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 em alguns países 

(22 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, 23 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 70,568 17 68,845 831 542,895 

Africa do Sul 1,632,571 4,236 1,537,430 55,772 11,325,572 

Angola 32,149 240 26,775 715 544,183 
Botswana 51,620 0 47,449 784 1,111,863 

Eswatini 18,550 4 17,829 672 204,385 

Lesotho 10,815 9 6,431 326 90,875 

Madagáscar 40,780 88 39,101 793 198,636 

Malawi 34,274 13 32,318 1,153 242,797 

Namíbia 52,712 279 49,138 763  420,361 

Tanzânia** 509 0 183 21 N/D 

Zâmbia 93,106 186 91,102 1,267 1,507,886 

Zimbábwe 38,679 15 36,445 1,586 458,624 

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

