
 

 

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 1,133 amostras nas últimas 24horas, 

resultantes da vigilância activa, rastreio e testagem de 

contactos de indivíduos diagnosticados positivos para 

a COVID-19. Das amostras testadas, 1,118 amostras 

revelaram-se negativas e 15 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 76 

pessoas recuperadas, e 1 óbitos por Covid-19.   

Assim, o país conta actualmente com 70,651 casos 

positivos, 69,193 recuperados, 834 óbitos por COVID-

19 e 4 óbitos por outras causas.    

(Rádio Moçambique, 19h30) 

 

Recolha Diária de Notícias Covid-19 
(Notícias referentes ao dia 26 de Maio 2021) 

 

 



 

Notícias referentes ao dia 26 de Maio de 2021- CEPCB 

Covid-19: País regista um óbito e 76 recuperados. O país registou um óbito em paciente infectado pela covid-19, 

de terça para esta quarta-feira, segundo um comunicado do Ministério da Saúde recebido na nossa redacção. 

Trata-se de um paciente de sexo masculino, de nacionalidade moçambicana, de 44 anos de idade. No mesmo 

período, quinze indivíduos acusaram positivo para a covid-19, das 1.133 amostras testadas, perfazendo 

70.651, o cumulativo de casos positivos registados. O país registou setenta e seis indivíduos recuperados do 

novo coronavírus, totalizando 69.193 indivíduos completamente livres da covid-19. Segundo o comunicado do 

ministério da saúde, de terça para quarta-feira, foram registados cinco internamentos 834 óbitos.  

Disponível em https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16490-covid-19-pais-regista-

um-obito-e-setenta-e-seis-recuperados.html consultado aos 26 de Maio de 2021 pelas 20h55min  

 

Casos activos de Covid-19 em baixa em Moçambique: o número de novas infecções por Covid-19 tende a redu-

zir, sendo que nas últimas 24 horas 16 pessoas acusaram positivo para o novo coronavírus, elevando o cumu-

lativo de casos positivos para 70.606, das quais 70.290 resultantes de transmissão local e 316 importados. Fa-

lando no informe diário de actualização da informação sobre a pandemia no país, a responsável referiu que 

todos os infectados encontram-se em isolamento domiciliário, enquanto decorre o mapeamento dos seus 

principais contactos. De acordo com a directora nacional-adjunta de Saúde Pública, cinco infectados, o que 

corresponde a 31.3 por cento, são da cidade de Maputo, que continua a liderar os casos de infecção em todo 

o território nacional, seguindo-se as províncias de Gaza e Nampula, com quatro e três casos, respectivamente. 

Os restantes quatro foram diagnosticados em Niassa, Sofala, Inhambane e Maputo-província. 

(Jornal Diário de Moçambique – 25 de Maio de 2021. Pág: 20) 

 

COVID-19 reduz procura por planeamento familiar: A procura pelos serviços de planeamento familiar no país 

baixou nos últimos meses, devido à pandemia da Covid-19, segundo avançou, esta terça-feira, o Ministério da 

Saúde. Os dados fornecidos pela chefe do Programa de Planeamento Familiar, Alda Mahumana, indicam que o 

país vinha registando uma evolução em relação à procura desses serviços desde 2011 a 2019. Sendo que, em 

2011, a procura rondava nos 11 por cento e, em 2015, nos 23.3%. “Em termos de números, podemos avançar 

que, durante 2019, tivemos a cobertura de 42% em relação ao planeamento familiar e, em 2020, os dados 

mostram que tivemos um decréscimo para 32% por consequência da pandemia da COVID-19”, avançou Mahu-

mana. Entretanto, nos primeiros meses deste ano, os dados mostram uma melhoria para 41%. 

(Jornal O País – 26 de Maio de 2021. Pág: 7) 

https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16490-covid-19-pais-regista-um-obito-e-setenta-e-seis-recuperados.html
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16490-covid-19-pais-regista-um-obito-e-setenta-e-seis-recuperados.html


 

Notícias referentes ao dia 26 de Maio de 2021- CEPCB 

Covid-19: Presidente moçambicano fala hoje à nação sobre restrições. O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, 

faz hoje uma comunicação à nação sobre as medidas de prevenção da Covid-19 em vigor no âmbito da situa-

ção de calamidade pública. País regista abrandamento de mortes e casos. A intervenção está marcada para as 

19:00 (hora local), numa altura em que o país regista um abrandamento do número de mortes e casos. Mo-

çambique registou oficialmente um total de 19 mortes por Covid-19 desde o início de maio, uma redução de 

quase metade em relação ao mesmo período de abril, segundo o Ministério da Saúde (Misau). A última inter-

venção do chefe de Estado aconteceu a 25 de abril, altura em que Nyusi anunciou um alívio parcial de restri-

ções: reinício do campeonato nacional de futebol, mas sem público, e retoma de celebrações religiosas e ou-

tras reuniões com lotação até 30%.  Foi também autorizada a reabertura de casinos, museus, teatro, cinemas, 

auditórios e outros espaços similares com lotação limitada. Moçambique tem um total acumulado de 833 óbi-

tos e 70.636 casos, dos quais 97% recuperados e 16 internados.  

 

Disponível em https://www.dw.com/pt-002/covid-19-presidente-mo%C3%A7ambicano-fala-hoje-%C3%A0-

na%C3%A7%C3%A3o-sobre-restri%C3%A7%C3%B5es/a-57665645 consultado aos 26 de Maio de 2021 pelas 

20h53min 

 

Presidente da República autoriza abertura de praias e retoma do ensino pré-escolar. O Presidente da República, 

Filipe Nyusi, anunciou a reabertura de praias, piscinas públicas e a retoma do ensino pré-escolar, no quadro do 

alívio gradual das medidas restritivas impostas para o combate ao novo Coronavírus no país. As novas medidas 

de desconfinamento, anunciadas há instantes, incluem a alteração do horário do recolher obrigatório, em vi-

gor ao nível de todas as cidades do país, que passa a ser das 23 horas até as 4 horas da manhã. Ainda no qua-

dro das medidas de desconfinamento, Nyusi determinou o alargamento do horário de funcionamento das lojas 

de venda de bebidas alcoólicas (bottle stores), que passa a ser das 09 às 17 horas, de segunda a sábado, de-

vendo manter-se encerradas aos domingos, feriados e dias de tolerância de ponto, e alargou em uma hora, o 

período de encerramento dos restaurantes, passando para às 21 horas. Está autorizada, ainda, a retomada de 

emissão de vistos de negócios e trabalho, a reabertura de ginásios de média e grande dimensão, bem como a 

retoma de treinos de “alta competição”. Segundo o Chefe de Estado, o número de participantes nas cerimó-

nias fúnebres passa de 20 para 30. Filipe Nyusi lembra que “a pandemia está longe do fim”, por isso, não se 

deve esquecer as medidas básicas de prevenção da COVID-19, com destaque para o uso da máscara e o dis-

tanciamento social. 

Disponível em https://www.opais.co.mz/presidente-da-republica-determina-abertura-de-praias-e-do-ensino-

pre-escolar/ consultado aos 26 de Maio de 2021 pelas 20h48min  

https://www.dw.com/pt-002/covid-19-nyusi-anuncia-alívio-de-restrições-mas-estende-recolher-obrigatório/a-57330811
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-nyusi-anuncia-alívio-de-restrições-mas-estende-recolher-obrigatório/a-57330811
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-presidente-mo%C3%A7ambicano-fala-hoje-%C3%A0-na%C3%A7%C3%A3o-sobre-restri%C3%A7%C3%B5es/a-57665645
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-presidente-mo%C3%A7ambicano-fala-hoje-%C3%A0-na%C3%A7%C3%A3o-sobre-restri%C3%A7%C3%B5es/a-57665645
https://www.opais.co.mz/presidente-da-republica-determina-abertura-de-praias-e-do-ensino-pre-escolar/
https://www.opais.co.mz/presidente-da-republica-determina-abertura-de-praias-e-do-ensino-pre-escolar/


 

Notícias referentes ao dia 26 de Maio de 2021- CEPCB 

Covid-19: Nyusi prolonga estado de calamidade pública mas alivia medidas. "A pandemia ainda está longe do 

fim", lembra o Presidente de Moçambique num discurso à nação. Nyusi mantém medidas do decreto 24/2021 

de 26 de abril por um período de 30 dias, mas com exceções. O Presidente de Moçambique, Filipe 

Nyusi, discursou nesta quarta-feira (26.05) sobre a situação da pandemia no país, depois de ter ouvido a Co-

missão Técnico-Científica para prevenção e reposta à Covid-19 e outras sensibilidades relevantes, e decidiu 

"manter as medidas do decreto 24/2021 de 26 de abril de 2021 por um período adicional de 30 dias". Contu-

do, Nyusi incluiu exceções, afirmando: "Está autorizada a retoma do ensino pré-escolar em todo o território 

nacional, porém só deverão abrir as escolas que estiverem em condições de cumprir estritamente o protocolo 

sanitário".O estadista autorizou "também a retoma dos treinos das equipas de alta competição e de formação 

de campeonatos provinciais", "a abertura de ginásios da classe polivalente, grande dimensão e média dimen-

são, não devendo exceder 40% e 20% da capacidade máxima, respetivamente. E mantém-se encerrados os 

ginásios de pequena dimensão". As lojas de bebidas passam a abrir das 9h às 17h, de segunda-feira a sábado, 

mantendo-se encerradas aos domingos, feriados e quando houver tolerância de ponto.  Nyusi informou ainda 

que "é prorrogada a validade de documentos específicos caducados até 30 de junho de 2021" e autorizou ain-

da a "retoma da emissão de vistos de negócios e de trabalho". Nos eventos do Estado o número de participan-

tes que era de 100 não deve exceder a participação de 150 pessoas. "Nos cultos e celebrações religiosas, con-

ferências e reuniões, o número [de participantes] não deve exceder 40% da capacidade máxima do local. Nos 

velórios a participação passa de 20 para 30 pessoas e para cerimónias fúnebres de vítimas da Covid-19 man-

tém-se o máximo de dez pessoas", especificou o Presidente. 

Disponível em https://www.dw.com/pt-002/covid-19-nyusi-prolonga-estado-de-calamidade-p%C3%BAblica-

mas-alivia-medidas/a-57676129 consultado aos 26 de Maio de 2021 pelas 20h53min 

 

Covid-19 ainda é realidade: Cidadãos entrevistados na cidade da Beira defendem que apesar de os números de 

novos casos e mortes estarem a reduzir no país, o novo coronavírus ainda é uma realidade, pelo que as medi-

das preventivas, sobretudo o uso da máscara e a desinfecção frequente das mãos, devem continuar a ser res-

peitadas. 

(Jornal Notícias – 26 de Maio de 2021. Pág: 6) 

 

  

https://www.dw.com/pt-002/covid-19-nyusi-prolonga-estado-de-calamidade-p%C3%BAblica-mas-alivia-medidas/a-57676129
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-nyusi-prolonga-estado-de-calamidade-p%C3%BAblica-mas-alivia-medidas/a-57676129


 

Notícias referentes ao dia 26 de Maio de 2021- CEPCB 

Governo mantém medidas de contenção da covid-19 do decreto anterior. O governo decidiu manter as medidas 

de contenção da pandemia da covid-19 do decreto anterior, no contexto da situação de calamidade pública, 

no país. As medidas foram anunciadas esta quarta-feira pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Entretanto, 

o Chefe do Estado anunciou o relaxamento de algumas medidas restritivas. O Presidente da Republica, alertou 

que se se justificar pode recuar dentro de dias, apertando mais as medidas restritivas. Filipe Nyusi lembrou 

que a pandemia ainda esta longe de ser vencida, no mundo, no continente, na região e no pais. O Chefe do 

Estado lamentou o relaxamento por parte dos moçambicanos, na observância das medidas de prevenção do 

novo coronavírus. O presidente da República, Filipe Nyusi, lembrou que o alívio não deve ser entendido como 

o fim da pandemia e exortou a todas as forcas vivas da sociedade, a contribuírem para a observância das me-

didas de prevenção da covid-19.  

Disponível em https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16491-governo-mantem-

medidas-de-contencao-da-covid-19-do-decreto-anterior.html consultado aos 26 de Maio de 2021 pelas 

20h54min 

 

Famílias capacitadas para mitigar efeitos da Covid-19. POUCO mais de quarenta e quatro mil agregados familia-

res vulneráveis, em Gaza, o correspondente a aproximadamente 230 mil pessoas, está a receber apoio finan-

ceiro disponibilizado pelo Governo para atenuar os efeitos da pandemia da Covid-19.  O programa vai benefici-

ar, durante seis meses, indivíduos com a capacidade de desenvolver pequenas actividades de geração de ren-

da cujo rendimento não ultrapassa os cem meticais diários, como também pessoas com deficiência física, fa-

mílias lideradas por idosos ou por menores de idade e outros grupos mais carenciados. Os abrangidos deverão 

receber três mil meticais de dois em dois meses, para permitir a aquisição de alimentos, utensílios de higieni-

zação e criação de pequenas iniciativas económicas para minimizar as carências.  O director dos Serviços Pro-

vinciais dos Assuntos Sociais em Gaza, Paulo Beirão, que falava semana passada na cidade de Xai-Xai, no acto 

de entrega dos valores monetários, disse que a implementação do programa de assistência às famílias, levado 

a cabo pelo Instituto Nacional de Acção Social (INAS), se encontra numa fase crucial, estando adiantado em 

alguns distritos da província. Segundo Beirão, para este programa foram eleitas zonas fronteiriças e urbanas, 

por serem centros de concertação de pessoas e de actividades comerciais. 

Disponível em https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102132-familias-capacitadas-para-

mitigar-efeitos-da-covid-19 consultado aos 26 de Maio de 2021 pelas 20h50min  

  

https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16491-governo-mantem-medidas-de-contencao-da-covid-19-do-decreto-anterior.html
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16491-governo-mantem-medidas-de-contencao-da-covid-19-do-decreto-anterior.html
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102132-familias-capacitadas-para-mitigar-efeitos-da-covid-19
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102132-familias-capacitadas-para-mitigar-efeitos-da-covid-19


 

Notícias referentes ao dia 26 de Maio de 2021- CEPCB 

Mitigação do impacto da Covid-19: Atribuição de subsídios gera desordem e confusão em Inhambane. Muitas 

famílias alistadas para receberem o apoio social para a mitigação de efeitos negativos da pandemia não foram 

contempladas na recepção do mesmo valor. Moradores queixam-se de exclusão no processo e exigem esclare-

cimentos. Até pessoas que não deviam ser registadas cobram o valor. No momento da manifestação todas as 

medidas de prevenção eram desrespeitadas. 

(Jornal da Noite – 26 de Maio de 2021: 20h19) 

 

Medidas restritivas no país: Presidente da República preocupado com algumas violações no decurso da competi-

ção do campeonato nacional de futebol. Os estádios têm recebido adeptos nos campos, num momento em 

que esta prática é proibida, na tentativa de evitar a propagação da Covid-19. 

(Telejornal – 26 de Maio de 2021: 20h22) 

 

Escolas suspendem aulas aos sábados na capital: Alguns estabelecimentos de ensino nas cidades de Maputo e 

Matola suspenderam  as aulas aos sábados, devido à melhoria na gestão das infra-estruturas escolares, tal é o 

caso das escolas secundárias de Malhazine, Mubukwane, Infulene-Benfica e Matola, entre outras. O lecciome-

nto de  aulas aos sábados foi introduzido  pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) 

com o objectivo de recuperar o tempo perdido com a interrupção das aulas presencias devido à pandemia da 

Covid-19, bem como para melhor redefinição do número de alunos por turmae bom usodos espaçosde recreio 

dos estabelecimentos de ensino, para a prevenção da doença. Carmelita Namashulua, ministra do pelouro, 

explicou que algumas escolas vão continuar a leccionar aos sábados devido  à exiguidade de salas de aulas. 

“Alguns estabelecimentos de ensino tem mais de oito mil alunos e menos que 40 salas de aulas. Nestas insti-

tuições o leccionamento no fim-de-semana deve continuar”, sublinhou. Acrescentou que os alunos devem 

deslocam-se às escolas  duas vezes por semana, em dias alternados, devendo  permanecer  04.00 horas ape-

nas no local. 

(Jornal Notícias – 26 de Maio de 2021. Pág: 4) 



 

Notícias referentes ao dia 26 de Maio de 2021- CEPCB 

 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 

Moçambique 

(26 de Maio) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 834 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# 27 

Niassa 2,577 0 2,534 3 4 

Nampula 3,190 1 3,155 22 87 

Zambézia 4,655 0 4,623 22 1 

Tete 2,565 2 2,531 14 255 

Manica 2,216 1 2,207 7 192 

Sofala 4,602 2 4,321 23 151 

Inhambane 4,048 1 4,019 11 62 

Gaza 3,682 0 3,653 18 8 

Maputo 10,486 3 10,384 55 108 

Maputo-Cidade 29,183 5 28,335 647+3# 238 

Total 70,651 15 69,193 838 1,133 

Total de testes         548,177 

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


 

Notícias referentes ao dia 26 de Maio de 2021- CEPCB 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 em alguns países 

(26 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, 27 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 70,651 15 69,193 834 548,177 

Africa do Sul 1,645,555 4,623 1,546,583 56,077 11,406,308 

Angola 33,338 405 27,467 742 563,459 
Botswana 52,865 0 47,641 809 1,130,899 

Eswatini 18,572 2 17,854 672 206,516 

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

Madagáscar 41,061 62 39,763 817 200,289 

Malawi 34,304 9 32,575 1,154 244,366 

Namíbia 53,603 171 49,596 789  424,743 

Tanzânia** 509 0 183 21 N/D 

Zâmbia 93,627 199 91,239 1,273 1,525,350 

Zimbábwe 38,819 113 36,531 1,589 465,130 

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

