
 

 

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 1,174 amostras nas últimas 24horas, 

resultantes da vigilância activa, rastreio e testagem de 

contactos de indivíduos diagnosticados positivos para 

a COVID-19. Das amostras testadas, 1,152 amostras 

revelaram-se negativas e 22 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 34 

pessoas recuperadas, e 0 óbitos por Covid-19.   

Assim, o país conta actualmente com 70,673 casos 

positivos, 69,227 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 27 de Maio 2021) 

 

 



 

Notícias referentes ao dia 27 de Maio de 2021- CEPCB 

Mais de 69 mil pessoas já recuperaram-se do Coronavírus em Moçambique. Trinta e quatro indivíduos, todos de 

nacionalidade moçambicana, viram-se livres da infecção pela COVID-19, o que eleva para 69.227 o total de 

pessoas livres do vírus no país. De acordo com o Ministério da Saúde (MISAU), o cumulativo de recuperados 

corresponde a 98% de todas as infecções registadas em todo o país. Mais 22 pessoas testaram positivo para a 

COVID-19. Trata-se de cidadãos nacionais, dos quais 13 mulheres e nove homens. Maior parte dos novos casos 

foi diagnosticado na cidade de Maputo (10), seguida pela província de Niassa (06). Moçambique teve, nas últi-

mas 24 horas, um taxa de positividade de 1.87%, sendo que a taxa de positividade acumulada é de 12.86%. 

Com as novas infecções, o país soma 70.673, das quais 70.357 de transmissão local e 316 importadas.O MISAU 

anunciou, ainda, que nenhum paciente foi internado de quarta para esta quinta-feira, entretanto, houve uma 

alta hospitalar, totalizando, agora, 16 doentes acamados por conta da COVID-19. 

Disponível em https://www.opais.co.mz/mais-de-69-mil-pessoas-ja-recuperaram-se-do-coronavirus-em-

mocambique/ 21h01min  

Um óbito e 76 recuperados da covid-19. AS autoridades de Saúde anunciaram ontem a morte de mais uma pes-

soa por Covid-19 no país, 15 novos casos de infecção e 76 recuperados desta doença. Segundo um comunica-

do recebido na Redacção do “Notícias”, o óbito foi declarado na segunda-feira, na província de Gaza, e trata-se 

de um indivíduo do sexo masculino de 44 anos de idade. De acordo com o mesmo documento, dos casos recu-

perados anunciados ontem, 70 são indivíduos de nacionalidade moçambicana e seis estrangeiros. Destes, 31 

são de Nampula, 25 de Manica, 14 de Sofala, cinco da província de Maputo e um da Zambézia. Assim, o núme-

ro de recuperados subiu para 69.193, representando 97,9 por cento do total de casos positivos que o país já 

registou desde Março do ano passado, altura em que foi detectado o primeiro caso. No que se refere às novas 

infecções, os dados mostram que a maioria se registou na cidade de Maputo, com cinco casos, seguida da pro-

víncia de Maputo, com três. O resto distribui-se por outras regiões do país. Entretanto, entre terça-feira e on-

tem foram admitidos cinco pacientes, permanecendo 17 hospitalizados nos centros de internamento da Covid

-19 e noutras unidades sanitárias. Destes, 10 estão na cidade de Maputo, três na Zambézia, dois em Nampula, 

um em Tete e igual número na província de Sofala. Com os dados partilhados ontem pelas autoridades, o cu-

mulativo de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país subiu para 70.651 e o de óbitos para 834.O nú-

mero de casos activos é de 620, estando 258 na província de Sofala, 200 na cidade de Maputo, 46 na província 

de Maputo e  40 no Niassa. Os restantes estão distribuídos pelas províncias de Tete, com (20) casos, Inhamba-

ne (18), Nampula (14), Gaza (11), Zambézia (10), Manica (2) e Cabo Delgado (um). 

Disponível em https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102145-um-obito-e-76-recuperados-da

-covid-19 consultado aos 27 de Maio de 2021 pelas 21h04min 

https://www.opais.co.mz/mais-de-69-mil-pessoas-ja-recuperaram-se-do-coronavirus-em-mocambique/
https://www.opais.co.mz/mais-de-69-mil-pessoas-ja-recuperaram-se-do-coronavirus-em-mocambique/
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102145-um-obito-e-76-recuperados-da-covid-19
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102145-um-obito-e-76-recuperados-da-covid-19


 

Notícias referentes ao dia 27 de Maio de 2021- CEPCB 

Presidente autoriza abertura do pré-escolar e praias: O Governo autorizou a retoma, em todo o país, do ensino 

pré-escolar. Porém, só deverão reabrir os centros infantis que tiverem condições sanitárias adequadas e apro-

vadas pelas entidades de tutela. O facto foi anunciado ontem à noite pelo Presidente da República, Filipe Jacin-

to Nyusi, na comunicação à nação sobre a situação geral da Covid-19, na qual manteve, por mais 30 dias, todas 

as medidas restritivas contidas no decreto de 26 de Abril, entretanto com algumas excepções. A fiscalização 

das condições que determinarão a reabertura das creches e outras instituições do ensino pré-escolar será feita 

pelo Ministério do Género, Criança e Acção Social. O Chefe do Estado referiu que retomam também os treinos 

das equipas de alta competição e de formação dos campeonatos provinciais e os ginásios da classe polivalente, 

de grande e média dimensões, não excedendo 40 e 20 por cento da sua capacidade, respectivamente. As lojas 

de venda de bebidas alcoólicas, ou seja os “bottle store”, passam a funcionar das 9.00 às 17.00 horas, de se-

gunda a sábado, permanecendo encerradas aos domingos, feriados e dias de tolerância de ponto. O Presiden-

te da República anunciou ainda a prorrogação dos documentos caducados, até 30 de Junho próximo, e a reto-

ma da emissão de vistos de negócios e de trabalho. 

(Jornal Notícias – 27 de Maio de 2021. Pág: 1) 

 

Terceira vaga da Covid-19 é inevitável em Moçambique: A terceira vaga da pandemia da Covid-19 é inevitável no 

país e poderá eclodir no intervalo de um a dois meses. O impacto pode ser mais severo do que a segunda. O 

aviso é do Director-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samo Gudo, que diz que, neste mo-

mento, a batalha é atrasar essa vaga e achatar cada vez mais as infecções, numa altura em que a evolução dos 

números da pandemia, em Moçambique, são animadores. A alta de infecções pelo novo Coronavírus está con-

trolada em todos os indicadores. Entretanto, Eduardo Samo Gudo que falava durante o programa Noite Infor-

mativa da STV Notícias, esta quarta-feira após a comunicação do Presidente da República, alertou para o pior, 

nos próximos dias, e explicou por que motivo há limitações, em vários sectores, no país. “Relaxar todas as me-

didas pode levar a uma ré-aceleração dos casos, pode antecipar a terceira vaga, e uma terceira vaga mais se-

vera, pode conduzir a um ré-encerramento das escolas, ré-encerramento das actividades económicas já rea-

bertas, mas precoces com o agravamento no contexto socioeconómico”. Ainda assim, com as medidas toma-

das a terceira vaga é inevitável, apesar de não se saber efectivamente para quando se espera e qual será a sua 

magnitude, o objectivo agora é atrasar a sua vinda. 

(Jornal da Noite – 27 de Maio de 2021: 20h21) 



 

Notícias referentes ao dia 27 de Maio de 2021- CEPCB 

Moçambique prevê crescimento económico de 1,2% para este ano: A Consultora NKC AfricanEconomics consi-

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

são dos projectos de gás, aos efeitos da pandemia e à lenta distribuição das vacinas. “O crescimento económi-

co vai ser limitado em 2021, apesar da primeira contracção desde 1992 ter sido registada no ano passado”, 

escrevem os analistas, considerando que a economia vai apenas crescer 1,2% este ano, abaixo da média dos 

últimos anos. Num comentário à evolução económica de Moçambique, os analistas escrevem que o banco 

central continua preocupado com os riscos relacionados com a inflação. 

(Jornal Zambeze – 27 de Maio de 2021. Pág: 18) 

 

Delegação Aduaneira de Ressano Garcia recebeu material de protecção e desinfecção: Realizou-se na semana 

passada, nas instalações da Polícia de Guarda-Fronteria, no posto administrativo de Ressano Garcia, no distrito 

de Moamba, a cerimônia de entrega de material de protecção individual contra a Covid-19 à Delegação Adua-

neira de Ressano Garcia. O evento foi presidido pelo Director de Normação e Procedimentos Aduaneiros, Algy 

Ali, em representação da embaixadora da República da Irlanda em Moçambique Nuala O’Brien, da directora-

adjunta para a Área de Desenvolvimento do Alto-Comissariado do Reino Unido, Sarah Love e do presidente do 

Conselho de Administração da “Trade Mark East Africa”, Frank Mastsaert. A doação é feita no contexto da im-

plementação do programa “Comércio Segura” pelo Autoridade Tributário de Moçambique, em parceria com a 

“Trade Mark East Africa”, e financiado pelo Canadá, Irlanda, Holanda e Reino Unido. Esta doação é uma com-

ponente fundamental deste programa, que foi criado para responder à rápida propagação da pandemia da 

Covid-19. 

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

 

Cuamba com centro de internamento para Covid-19: A Vila de Cuamba, no Niassa, conta com um centro de in-

ternamento para doentes com Covid-19, que resulta de uma parceira entre o Governo, a organização não-

governamental WaterAid e o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), que desembolsaram cerca de 

6,5 milhões de meticais. Com 8 camas internamento, o centro foi projectado para o bairro de Namuthinbwa, 

para  uma rápida assistência aos munícipes das áreas residenciais circunvizinhas e com elevada densidade po-

pulacional, nomeadamente 4 de Outubro, Nakata, Mutchorra, Aeroporto, Matias, Sapura e Adine 3. 

(Jornal Notícias – 27 de Maio de 2021. Pág: 2) 



 

Notícias referentes ao dia 27 de Maio de 2021- CEPCB 

Alguns profissionais da Saúde não aceitaram tomar a vacina contra a Covid-19: As duas campanhas de vacinação 

contra a Covid-19, que decorreram, no país, de 8 de Março a 26 de Março e de 19 de Abril a 15 de Maio, não 

atingiram a meta prevista. O processo de vacinação decorreu em cerca de 227 postos de vacinação estabeleci-

das em vários locais nível nacional, incluindo hospitais e centros de saúde. O Governo colocou os profissionais 

de saúde como grupo prioritário, mas nem todos tomaram a vacina. Um dos factores é a dúvida sobre a eficá-

cia da mesma e o medo dos efeitos colaterais. “Tinhamos um grupo-alvo para os profissionais de saúde, entre-

tanto nem todos se deslocaram aos postos de vacinação.” Durante a primeira campanha de vacinação, as au-

toridades sanitárias conseguiram atingir 92%, tendo havido pouca adesão na província de Sofala, com um total 

de 13.604 cidadãos que fazem parte do grupo prioritário, tendo atingido 82%. Foram vacinados profissionais 

de saúde do sector público e integrados agentes polivalentes alimentares, pacientes diabéticos inscritos em 

Associações, profissionais de saúde do sector privado, lucrativo e não lucrativo, profissionais reformados do 

Serviço Nacional de Saúde, idosos em lares de acolhimento, coveiros e trabalhadores de casas mortuárias.  

(Jornal Canal de Moçambique – 26 de Maio de 2021. Pág: 22) 

Face à pandemia da Covid-19: Governo busca alternativas para reformas económicas: Num contexto em que a 

pandemia da Covid-19 reduz o impacto da reforma económica para a melhoria do ambiente de negócio em 

Moçambique, o Governo está à busca de soluções alternativas para a revitalização da economia. A informação 

foi avançada pela Vice-Ministra da Economia e Finanças, Carla Louveira, no fórum económico realizado recen-

temente em Maputo e que decorreu sob o lema “Que opções de política económica em Moçambique para 

revitalizar a economia face a pandemia da Covid-19”. “Registamos um crescimento de 3,4% em 2018 e outro 

de 2,2% em 2019. Todavia, o eclodir da pandemia da Covid-19 em 2020, associado a outros choques, tais co-

mo a queda dos preços das matérias primas no mercado internacional, a depreciação cambial, os choques cli-

matéricos e a instabilidade conduziu a uma contracção da actividade económica na país de 1,3% em 2020”, 

disse. 

(Jornal Notícias 27 de Maio de 2021. Pág: 5) 

Educação avalia aulas presenciais: Equipas multissectoriais do Ministério da Educação e Desenvolvimento Huma-

no (MINEDH) estão a monitorar, à escola nacional, o decurso das aulas presenciais no presente ano lectivo, 

condicionais pela Covid-19. Gina Guibunda, porta voz do MINEDH, disse que os grupos de trabalhos têm, entre 

várias tarefas, de observar o grau de cumprimento das medidas prevenção da Covid-19. “É por saber que as 

escolas precisam de boas condições de higiene que o sector desembolsou mais cedo o Fundo de Apoio Directo 

às Escolas (FASE). Os estabelecimentos de ensino foram orientados a usar o valor para criar todas as condições 

de trabalho, incluindo a aquisição de material para a prevenção da Covid-19”, disse. 

(Jornal Notícias – 27 de Maio de 2021. Pág: 7) 

  



 

Notícias referentes ao dia 27 de Maio de 2021- CEPCB 

 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 

Moçambique 

(27 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# 5 

Niassa 2,583 6 2,568 3 15 

Nampula 3,191 1 3,155 22 79 

Zambézia 4,655 0 4,623 22 8 

Tete 2,566 1 2,531 14 65 

Manica 2,216 0 2,207 7 95 

Sofala 4,602 0 4,321 23 61 

Inhambane 4,048 0 4,019 11 98 

Gaza 3,683 1 3,653 18 94 

Maputo 10,489 3 10,384 55 146 

Maputo-Cidade 29,193 10 28,335 647+3# 508 

Total 70,673 22 69,227 838 1,174 

Total de testes         549,351 

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


 

Notícias referentes ao dia 27 de Maio de 2021- CEPCB 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 em alguns países 

(27 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, 28 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 70,673 22 69,227 834 549,329 

Africa do Sul 1,649,977 4,422 1,548,092 56,170 11,495,627 

Angola 33,607 269 27,529 745 564,994 
Botswana 52,865 0 47,641 809 1,130,899 

Eswatini 18,582 10 17,854 672 207,318 

Lesotho 10,824 2 6,434 326 92,169 

Madagáscar 41,102 41 41,102 822 200,289 

Malawi 34,304 0 32,575 1,154 244,366 

Namíbia 53,903 300 49,670 795  424,743 

Tanzânia** 509 0 183 21 N/D 

Zâmbia 93,947 320 91,321 1,275 1,532,338 

Zimbábwe 38,854 35 36,531 1,594 465,130 

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

