
 

 

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 738 amostras nas últimas 24horas, 

resultantes da vigilância activa, rastreio e testagem de 

contactos de indivíduos diagnosticados positivos para 

a COVID-19. Das amostras testadas, 716 amostras re-

velaram-se negativas e 22 positivas para a infecção da 

covid-19. Todos encontram-se em isolamento domici-

liar e segundo o protocolo do Ministério da Saúde, 

neste momento decorre o processo de mapeamento 

dos seus contactos. Houve registo de mais 6 pessoas 

recuperadas, e 0 óbitos por Covid-19.   

Assim, o país conta actualmente com 70,590 casos 

positivos, 69,098 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 23 de Maio 2021) 

 

 



 

Notícias referentes ao dia 23 de Maio de 2021- CEPCB 

País sem morte por COVID-19, mas com 22 novos casos positivos. As autoridades de Saúde não notificaram 

mortes, mas há 22 novas pessoas que contraíram o Coronavírus. Dos novos casos reportados este domingo, 

dezanove são de nacionalidade moçambicana, um estrangeiro e dois de nacionalidade ainda por identificar. O 

Ministério de Saúde (MISAU) diz ainda que a capital do país lidera a lista de cidades com mais casos positivos, 

tendo registado sete casos, o correspondente a 31.8% do total dos casos novos hoje reportados em todo o 

país, seguida por Tete com seis casos, o equivalente a 27.3%. Os restantes nove casos foram diagnosticados 

nas províncias de Maputo e Niassa, com quatro casos cada e, ainda, por Nampula, com um caso, correspon-

dendo a 18.2% e 4.5%, respectivamente. Dos doentes que se recuperaram, foram reportados, hoje, mais seis 

casos, todos de nacionalidade moçambicana. Ao todo, o país soma, actualmente, 70.590 infectados, dos quais 

70.274 casos de transmissão local e 316 casos importados; e 69.098 recuperados. Neste momento, o País tem 

657 casos activos.  
Disponivel em https://opais.co.mz/pais-sem-morte-por-covid-19-mas-com-22-novos-casos-positivos/ consultado aos 

23 de Maio de 2021 pelas 21h22min 

IV Sessão Ordinária do Comité Central discute impacto da Covid-19: O Presidente do partido Frelimo e Presiden-

te da República, Filipe Jacinto Nyusi, informou aos militantes do seu partido que a pandemia causou uma que-

bra no Produto Interno Bruto de Moçambique (riqueza do país) em 1,3 por cento em 2020. A quebra é regista-

da após uma subida de 2 por cento no PIB, em 2019, não obstante o impacto das calamidades naturais, dos 

ciclones Idai e Kenneth, bem como dos ataques armados na região centro e em Cabo Delgado. 

(Jornal Domingo – 23 de Maio de 2021. Pág: 2) 

 

Ano lectivo 2021: Ainda não há data para reabertura das escolinhas. Mais de 695 centro infantis encerraram des-

de o início da pandemia na cidade de Maputo e ainda não abriram. Até agora, as escolinhas com módulo inter-

nacional estão autorizadas a abrir. Num trabalho realizado pelo Ministério da Educação, que visa determinar 

as condições sanitárias para a reabertura, 165 escolinhas foram fiscalizadas, entre as quais 37 foram reprova-

das. Os gestores e escolinhas ressentem-se dos impactos negativos e somam prejuízos. 

(Jornal da Noite, STV – 23 de Maio de 2021: 20h18) 

 

Idoso excluído do subsídio da Covid-19 recebe apoio: Uma associação doou produtos alimentares e de higiene à 

uma família chefiada por um idoso de 63 anos de idade, após ter sido excluído do processo de recepção do 

subsídio de apoio social no âmbito da redução dos impactos negativos da Covid-19 à famílias vulneráveis. 

(Revista Nacional, Tv Sucesso – 23 de Maio de 2021: 20h36) 

 

  

https://opais.co.mz/pais-sem-morte-por-covid-19-mas-com-22-novos-casos-positivos/


 

Notícias referentes ao dia 23 de Maio de 2021- CEPCB 

Redução do horário de funcionamento dos bottle stores: Sector das bebidas alcoólicas perde mais de 23 mil em-

pregos. Pouco mais de 23 mil empregos, entre directos e indirectos foram perdidos, no sector de bebidas alcoó-

licas, nos últimos cinco meses, devido à redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos de venda 

destes produtos de onze para quatro horas diários. Além de reduzir os níveis de produção e de venda, a limita-

ção culminou com o encerramento de 34 mil estabelecimentos entre barracas e bares, o que afectou mais de 

100 mil pessoas que tinham o negócio de bebidas alcoólicas como fonte de sustento. Francisco Júnior, presi-

dente da Associação dos Produtores e Importadores de Bebidas Alcoólicas, APIBA, explicou que o sector já vi-

nha registando prejuízos desde o ano passado com a introdução de restrições com vista a conter a propagação 

da pandemia da Covid-19, mas a situação atingiu contornos mais dramáticos com a redução do horário de ven-

da de bebidas alcoólicas nos supermercados, lojas e bottle stores. Recordar que, no passado dia 13 de Janeiro, 

o Presidente da República (PR), Filipe Nyusi, anunciou novas medidas restritivas e de contenção da escalada de 

casos de covid-19, que o País vinha registando, nas primeiras semanas de 2021. Na mesma comunicação foi 

anunciada a redução do horário de venda de bebidas alcoólicas nos supermercados e bottle stores das 09 da 

manha às 13 da tarde e completamente encerrados ao domingo. 

(Jornal Savana – 21 de Maio de 2021. Pág:23) 

 

Dia Mundial da Diversidade Cultural: Artistas da Beira debruçam-se sobre impacto da Covid-19 na cultura. Artis-

tas de diferentes ramos na cidade da Beira, participaram ontem (21 de Maio) numa sessão de troca de experi-

ências sobre como encarar imposta pela pandemia da Covid-19, doença que trouxe consigo novas regras de 

convivência. O acto esteve inserido nas celebrações do Dia Mundial da Diversidade Cultural. Falando na ocasi-

ão em representação da Dilza Solange, directora provincial da Cultura e Turismo de Sofala, Bendita Thomo dis-

se que a criação e interpretação artística constituem um meio privilegiado para promover e melhorar a comu-

nicação e diálogo permanente entre vários extractos da sociedade. Disse que a sua instituição está ciente que 

com o relaxamento das medidas de prevenção da pandemia de Covid 19, há toda ansiedade dos artistas leva-

rem os seus trabalhos ao palco. Paralelamente, orientou os artistas e fazedores das artes no seu todo para du-

rante esta pausa provocada pela Covid-19 tentarem reinventar-se e assim conseguir algo para o seu sustento. 

(Jornal Diário de Moçambique – 21 de Maio de 2021. Pág: 10) 



 

Notícias referentes ao dia 23 de Maio de 2021- CEPCB 

Moçambique: Atrasos nos projetos de gás e vacinas restringem crescimento económico. Consultora britânica 

considera que Moçambique vai crescer apenas 1,2% este ano, recuperando da recessão de 2020, devido à sus-

pensão dos projetos de gás, aos efeitos da pandemia e à lenta distribuição das vacinas.  Plataforma de explora-

ção de gás no norte de Moçambique (foto de arquivo). Analistas prevêem que "o crescimento económico vai 

ser limitado [em Moçambique] em 2021, apesar da primeira contração desde 1992 ter sido registada no ano 

passado", escrevem, considerando que a economia vai apenas crescer 1,2% este ano, abaixo da média dos úl-

timos anos. "A suspensão indefinida das atividades de construção relacionadas com os projetos de gás natural 

em Cabo Delgado, o surgimento de novas variantes do coronavírus e uma lenta distribuição das vacinas contra 

a Covid-19 são fatores que vão pesar na produção económica este ano", apontam os analistas desta filial afri-

cana da britânica Oxford Economics. O Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de Moçambique deci-

diu na quarta-feira (19.05) manter a taxa de juro de política monetária (taxa MIMO) em 13,25%, anunciou em 

comunicado o regulador financeiro moçambicano.  

Disponível em https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-atrasos-nos-projetos-de-g%C3%A1s-e-

vacinas-restringem-crescimento-econ%C3%B3mico/a-57636735 consultado aos 23 de Maio de 2021 pelas 

21h23min 

 

Cidadãos pronunciam-se sobre o recolher obrigatório: A Área Metropolitana de Maputo, todas as capitais pro-

vinciais e algumas cidades e vilas do país cumprem desde o mês passado o recolher obrigatório das 22.00 ho-

ras às 4.00 horas da manhã como medida para conter a propagação da Covid-19. Nesta senda, o Jornal Domin-

go saiu à rua para saber dos leitores sobre o impacto da medida. Alcídia Tembe, estudante, considera que esta 

é uma medida que deve continuar pelo menos até que a doença seja controlada. Samuel Chivite, reformado, 

referiu que desde a entrada em vigor do recolher obrigatório, inicialmente na região do Grande Maputo, as 

coisas tendem a melhorar. Já, Aifo José entende que, entre todas as medidas de prevenção, esta 

é a mais negligenciada. Mesmo assim, explica, os casos estão a reduzir, por isso acredito que está a surtir o 

efeito desejado. 

(Jornal Domingo – 23 de Maio de 2021. Pág: 20) 

 

https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-porque-a-total-investiu-em-moçambique/a-57427513
https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-porque-a-total-investiu-em-moçambique/a-57427513
https://www.dw.com/pt-002/áfrica-do-sul-regista-variante-de-surto-de-covid-19-na-índia/a-57481424
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-moçambique-espera-receber-seis-milhões-de-vacinas-até-ao-fim-do-ano/a-57345470
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-moçambique-espera-receber-seis-milhões-de-vacinas-até-ao-fim-do-ano/a-57345470
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-atrasos-nos-projetos-de-g%C3%A1s-e-vacinas-restringem-crescimento-econ%C3%B3mico/a-57636735
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-atrasos-nos-projetos-de-g%C3%A1s-e-vacinas-restringem-crescimento-econ%C3%B3mico/a-57636735


 

Notícias referentes ao dia 23 de Maio de 2021- CEPCB 

Sinais de recuperação do turismo na Ponta de Ouro. O turismo na localidade da Ponta De Ouro, distrito de Matu-

tuíne, começa a dar sinais de recuperação, com o aumento do número de visitantes nacionais às estâncias tu-

rísticas daquela região da província de Maputo. É um facto que fica a dever-se ao alívio de algumas medidas 

de prevenção da covid-19, anunciadas na última comunicação do Chefe de Estado moçambicano. Numa ronda 

efectuada, este fim-de-semana, em diferentes locais na Ponta D’Ouro, a Rádio Moçambique constatou o au-

mento na procura de serviços diversos de acomodação, por nacionais e estrangeiros.  

Disponivel em https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16430-sinais-de-recuperacao-do-turismo-na-ponta-

de-ouro.html consultado aos 23 de Maio de 2021 pelas 21h25min  

 

 

https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16430-sinais-de-recuperacao-do-turismo-na-ponta-de-ouro.html
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16430-sinais-de-recuperacao-do-turismo-na-ponta-de-ouro.html


 

Notícias referentes ao dia 23 de Maio de 2021- CEPCB 

 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 

Moçambique 

(23 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# 21 

Niassa 2,575 4 2,534 3 92 

Nampula 3,185 1 3,124 22 81 

Zambézia 4,655 0 4,620 22 5 

Tete 2,555 6 2,514 14 37 

Manica 2,214 0 2,182 7 10 

Sofala 4,598 0 4,307 23 7 

Inhambane 4,045 0 4,019 11 91 

Gaza 3,678 0 3,653 17 0 

Maputo 10,481 4 10,379 55 161 

Maputo-Cidade 29,156 7 28,335 645+3# 233 

Total 70,590 22 69,098 835 738 

Total de testes         545,343 

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


 

Notícias referentes ao dia 23 de Maio de 2021- CEPCB 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 em alguns países 

(23 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, 24 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 70,590 22 68,098 831 545,343 

Africa do Sul 1,635,465 2,894 1,539,395 55,802 11,354,930 

Angola 32,441 292 26,778 725 553,070 

Botswana 51,620 0 47,449 784 1,111,863 

Eswatini 18,551 1 17,833 672 204,816 

Lesotho 10,822 7 6,431 326 92,169 

Madagáscar 40,876 96 39,255 800 199,504 

Malawi 34,284 10 32,462 1,153 243,176 

Namíbia 52,946 234 49,213 765  421,684 

Tanzânia** 509 0 183 21 N/D 

Zâmbia 93,201 95 91,156 1,268 1,511,541 

Zimbábwe 38,682 3 36,453 1,586 459,484 

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

