
 

 

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 608 amostras nas últimas 24horas, 

resultantes da vigilância activa, rastreio e testagem de 

contactos de indivíduos diagnosticados positivos para 

a COVID-19. Das amostras testadas, 592 amostras re-

velaram-se negativas e 16 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 2 pessoas 

recuperadas, e 0 óbitos por Covid-19.   

Assim, o país conta actualmente com 70,606 casos 

positivos, 69,100 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 24 de Maio 2021) 

 

 



 

Notícias referentes ao dia 24 de Maio de 2021- CEPCB 

Covid-19: País com mais 16 casos e sem registo de óbitos. Moçambique não registou óbitos por covid-19 pelo 

terceiro dia consecutivo. Nas últimas 24 horas foram notificados 16 novos casos de infecção pelo novo corona-

vírus. O país mantém-se o cumulativo de 831 óbitos por covid-19. A informação foi partilhada pela directora 

nacional-adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe, durante a conferência de imprensa sobre a actualização 

de dados sobre a doença. A cidade de Maputo registou 5 casos, correspondendo a 31.3% do total dos casos 

novos hoje reportados em todo o país, seguida pelas províncias de Gaza e Nampula com 4 e 3 casos cada, o 

equivalente a 25% e 18.8%, respectivamente. Os restantes 4 casos foram diagnosticados nas províncias de Ma-

puto, Inhambane, Sofala e Niassa, correspondendo a 6.3%, por província “ Dos casos que hoje reportamos, 15 

são de moçambicanos e 1 é estrangeiro; 11 são do sexo masculino e cinco do sexo feminino. A taxa da positivi-

dade das últimas 24 horas foi de 2.63%” , disse. De acordo com o Ministério da Saúde, o pais registou cumula-

tivamente 70.606 casos positivos, dos quais 97% recuperados da doença e 18 internados. (RM) 

Disponivel em https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16449-covid-19-pais-com-

mais-16-casos-e-sem-registo-de-obitos.html consultado aos 24 de Maio de 2021 pelas 20h50min  

 

Saúde instala laboratório de referência no país. O INSTITUTO Nacional de Saúde (INS) anunciou hoje que estão a 

ser criadas condições para a instalação de um laboratório de referência para a testagem de variantes da covid-

19 e outras doenças, que vai entrar em funcionamento em Outubro. Para o efeito, Edna Viegas, directora de 

Laboratórios no INS, disse em conferência de imprensa que já foram ao treinamento na Namíbia, dois técnicos 

de laboratório e outros dois de saúde e até Outubro poderá entrar em funcionamento um laboratório de refe-

rência no país. “Uma empresa especializada na área, já está a montar o equipamento de testagem laboratorial 

e vai proceder com a formação do pessoal no manuseamento do equipamento”, explicou Viegas. Por sua vez, 

Benigna Matsinhe, directora nacional adjunta de Saúde Pública, disse que o país está a registar uma desacele-

ração da pandemia no país, que se manifesta com a redução de novos casos diagnosticados diariamente. Co-

mo exemplo apontou que este mês, foram registados 689 casos contra 2.072 casos registados em Abril, uma 

redução de 66,7 porcento.  Nas unidades sanitárias deram entrada 84 doentes contra 159 internados em 24 

dias de Abril. Para os óbitos foram notificados 17 vítimas contra 32 mortos em igual período. 

Disponível em https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/tecnologias/102093-saude-prepara-laboratorio-de

-referencia-no-pais-2 consultado aos 24 de Maio de 2021 pelas 20h53min  

 

 

https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16449-covid-19-pais-com-mais-16-casos-e-sem-registo-de-obitos.html
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16449-covid-19-pais-com-mais-16-casos-e-sem-registo-de-obitos.html
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/tecnologias/102093-saude-prepara-laboratorio-de-referencia-no-pais-2
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/tecnologias/102093-saude-prepara-laboratorio-de-referencia-no-pais-2


 

Notícias referentes ao dia 24 de Maio de 2021- CEPCB 

Alívio do impacto negativo da Covid-19: 50 mil famílias recebem subsídio de apoio social, na província de Inham-

bane, no âmbito da redução dos impactos negativos da Covid-19 em famílias vulneráveis. 

(Jornal da Noite, STV – 24 de Maio de 2021: 20h06) 

 

Mais de 4 mil desempregados: fecho de 3 fábricas da empresa multinacional OLAM agrava situação desemprego 

e vulnerabilidade no província de Nampula. 

(Telejornal, TVM – 24 de Maio de 2021: 20h43) 

 

Telemóvel vai aliviar atrasos no pagamento de subsídios – a pessoas vulneráveis: O Instituto Nacional de Acção 

Social (INAS), na Zambézia, está a concluir procedimentos administrativas para iniciar, no próximo mês, o pa-

gamento via plataformas móveis (telefones) dos subsídios a pessoas vulneráveis. O delegado do INAS em Que-

limane, José Amoda, disse que serão abrangidos por este subsídio mais de 126 mil agregados familiares vulne-

ráveis, entre os quais, pessoas deficientes, idosas, mulheres chefes de agregado familiar que tem mais de 5 

pessoas, mulheres grávidas sem nenhuma fonte de rendimento, vendedores informais que no seu dia-a-dia 

não conseguem um rendimento acima de 100 meticais. Maior parte dos beneficiários tem reclamado do atra-

so no início do pagamento do subsídio, o que aumenta as dificuldades de prover uma cesta básica. Para este 

subsídio estão disponíveis 614 milhões de meticais e cada agregado familiar deverá receber mensalmente 

1500 meticais, por um período de seis meses. Segundo o delegado do INAS, no período referido, cada agrega-

do familiar deverá receber nove mil meticais. 

(Jornal Notícias – 24 de Maio de 2021. Pág: 7) 

 

Mais curados que infectados pela Covid-19: A proporção de indivíduos recuperados da Covid-19 atingiu 97,9%, 

no fim-de-semana, com o anúncio de 330 curados, o que implica a redução do número de casos activos em 

isolamento. Dados do Ministério da Saúde (MISAU) mostram que o país continua a registar uma descida da 

cifra de novas infecções, óbitos, internados e taxa de positividade por amostras testadas nos laboratórios naci-

onais. A cidade e província de Maputo continuam a apresentar as taxas mais altas de casos, com 24 infectados, 

seguindo-se Tete, com seis. 

(Jornal Notícias – 24 de Maio de 2021. Pág: 7) 



 

Notícias referentes ao dia 24 de Maio de 2021- CEPCB 

Transportadores retomam actividades, mas prevalecem problemas: Os transportadores que, paralisaram activi-

dades há poucos dias, já retomaram em pleno o transporte de passageiros respeitando a lotação de 30 luga-

res, contudo sem obedecer às outras medidas de prevenção contra a COVID-19. A Polícia Municipal e a PRM 

reafirmam que vão continuar a fiscalizar a lotação e negam estar a extorquir os “chapeiro.”. O Terminal Rodo-

viário de Malhazine, localizado no distrito Municipal Ka Mobukwane, esteve, durante a manhã desta sexta-

feira, fortemente policiado. A Polícia Municipal e a PRM foram destacados para aquele local de modo a repeli-

rem eventuais distúrbios que os “chapeiros” podiam ter causado, mas tal não aconteceu. Outras medidas de 

prevenção, como distanciamento interpessoal quando estão na fila de espera, não eram respeitadas, incluindo 

a não desinfecção das mãos aquando do embarque e desembarque. A Polícia de Trânsito e a Polícia Municipal 

negam estar a controlar a lotação apenas nos “coasters” em detrimento dos autocarros maiores e dizem não 

haver evidências de agentes envolvidos em extorsões. António Nhantumbo, chefe da Educação Pública do de-

partamento da Polícia de Trânsito, no Comando da PRM, na cidade de Maputo, explica que a acção de fiscali-

zação continua e ainda hoje sete viaturas foram sancionadas em virtude de terem embarcado passageiros aci-

ma daquilo do recomendado. 

(Jornal O País – 24 de Maio de 2021. Pág: 7) 

 

 

Teatro em “casa”: As casas de teatro decidiram aderir a formas alternativas de realizar o seu trabalho, apesar 

do contexto de dificuldades no âmbito da pandemia. A companhia de teatro, Haya-Haya, da cidade da Beira 

apresenta as suas peças “em casa” e transmite em formato online, devido aos constrangimentos causados pe-

la pandemia da Covid-19. 

(Jornal da Noite, STV – 24 de Maio de 2021: 21h02) & (Jornal O País – 24 de Maio de 2021. Pág: 13) 



 

Notícias referentes ao dia 24 de Maio de 2021- CEPCB 

 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 

Moçambique 

(24 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# 38 

Niassa 2,576 1 2,534 3 53 

Nampula 3,188 3 3,124 22 50 

Zambézia 4,655 0 4,622 22 0 

Tete 2,555 0 2,514 14 4 

Manica 2,214 0 2,182 7 1 

Sofala 4,599 1 4,307 23 5 

Inhambane 4,046 1 4,019 11 48 

Gaza 3,682 4 3,653 17 182 

Maputo 10,483 1 10,379 55 28 

Maputo-Cidade 29,161 5 28,335 645+3# 199 

Total 70,606 16 69,100 835 608 

Total de testes         545,951 

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


 

Notícias referentes ao dia 24 de Maio de 2021- CEPCB 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 em alguns países 

(24 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, 25 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 70,606 16 69,100 831 545,951 

Africa do Sul 1,637,848 2,383 1,541,250 55,874 11,378,282 

Angola 32,623 182 27,087 731 553,070 

Botswana 52,865 1,245 47,641 809 1,130,899 

Eswatini 18,557 6 17,845 672 205,275 

Lesotho 10,822 0 6,431 326 92,169 

Madagáscar 40,954 78 39,410 806 199,954 

Malawi 34,293 9 32,517 1,154 243,538 

Namíbia 53,207 261 49,360 774  422,778 

Tanzânia** 509 0 183 21 N/D 

Zâmbia 93,279 78 91,200 1,271 1,515,012 

Zimbábwe 38,696 14 36,471 1,586 462,085 

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

