
 

 

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 1,663 amostras nas últimas 24horas, 

resultantes da vigilância activa, rastreio e testagem de 

contactos de indivíduos diagnosticados positivos para 

a COVID-19. Das amostras testadas, 1,639 amostras 

revelaram-se negativas e 24 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 5 

pessoas recuperadas, e 0 óbitos por Covid-19.   

Assim, o país conta actualmente com 70,697 casos 

positivos, 69,232 recuperados, 835 óbitos por COVID-

19 e 4 óbitos por outras causas.    

(Rádio Moçambique, 19h30) 

 

Recolha Diária de Notícias Covid-19 
(Notícias referentes ao dia 28 de Maio 2021) 

 

 



 

Notícias referentes ao dia 28 de Maio de 2021- CEPCB 

Covid-19 faz mais um morto. UM homem de 54 anos de idade morreu ontem vítima da covid-19, numa unidade 

de tratamento da doença, o que eleva o número de mortos para 835, anunciaram hoje as autoridades sanitá-

rias. Nas últimas 24 horas, mais 24 indivíduos testaram positivo para o novo coronavírus o que eleva para 

70.697 casos positivos, sendo 70.381 de transmissão local e 316 importados. Entretanto, mais cinco pessoas 

recuperaram da infecção subido para 69.232 indivíduos livres da enfermidade, o que reduz os casos activos 

para 626 em todo o país. Nos centros de internamento, dois doentes deram entrada e outros três tiveram alta 

médica. 

Disponível em https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102169-covid-19-faz-mais-um-morto 

consultado aos 28 de Maio de 2021 pelas 21h26min  

 

Nyusi anuncia alívio de restrições: A tendência de redução de novos casos de ontaminação, internamentos e 

mortes por Covid-19 levaram o Presidente da República, Filipe Nyusi, a anunciar o aumento do nível de alívio 

das medidas restritivas importas no combate à pandemia. 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 aprovadas pelas entidades de tutela. 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 Che-

fe do Estado referiu que retomam também os treinos das equipas de alta competição e de formação dos cam-

peonatos 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 sto-

re”, passam a funcionar das 9.00 às 17.00 horas, de segunda a sábado, permanecendo encerradas aos domin-

gos, feriados e dias de tolerância de ponto. O Presidente da República anunciou ainda a prorrogação dos docu-

mentos caducados, até 30 de Junho próximo, e a retoma da emissão de vistos de negócios e de trabalho. 

(Jornal Savana – 28 de Maio de 2021) 

https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102169-covid-19-faz-mais-um-morto


 

Notícias referentes ao dia 28 de Maio de 2021- CEPCB 

Contas do BNI passam ao lado da pandemia: Num ano atípico e caracterizado pela recessão económica devido 

aos efeitos nefastos da pandemia da Covid-19, o Banco Nacional de Investimentos (BNI), uma instituição finan-

ceira de capitais públicos, anunciou, nesta terça-feira, na capital de País, o registo de um lucro líquido de cerca 

de 137,51 milhões de meticais no ano passado. Estas somas representam um crescimento de 113% face ao 

resultado alcançado em 2019, cujo lucro foi de 64,4 meticais. Numa entrevista ao Jornal Savana, o Presidente 

da Comissão Executiva (PCE) daquele banco, Tomás Matola, referiu que o banco financiou em 2020 um con-

junto e 193 projectos de empresas num montante que atingiu cerca de 2.848,64 milhões de meticais. Foram 

ainda disponibilizadas linhas de crédito específicas que permitiram viabilizar um conjunto de iniciativas que 

vinham enfrentando dificuldades na obtenção de financiamento para modernização e expansão, contribuindo 

para  a melhoria da bolsa alimentar, geração de emprego, redução do deficit de matéria-prima para indústria 

face aos impactos sobe as exportações causadas pela Covid-19. 

(Jornal Savana – 28 de Maio de 2021) 



 

Notícias referentes ao dia 28 de Maio de 2021- CEPCB 

 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 

Moçambique 

(28 de Maio) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 835 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# 6 

Niassa 2,591 8 2,568 3 170 

Nampula 3,191 0 3,155 22 50 

Zambézia 4,656 1 4,623 22 50 

Tete 2,566 0 2,531 14 115 

Manica 2,216 0 2,207 7 20 

Sofala 4,604 2 4,321 23 146 

Inhambane 4,050 2 4,024 11 194 

Gaza 3,685 2 3,653 18 102 

Maputo 10,492 3 10,384 55 228 

Maputo-Cidade 29,199 6 28,335 648+3# 582 

Total 70,697 24 69,232 839 1,663 

Total de testes         551,014 

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


 

Notícias referentes ao dia 28 de Maio de 2021- CEPCB 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 em alguns países 

(28 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, 29 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 70,697 24 69,232 835 551,014 

Africa do Sul 1,654,551 4,474 1,551,520 56,293 11,535,429 

Angola 33,944 337 27,577 749 569,993 

Botswana 52,865 0 47,641 809 1,130,899 

Eswatini 18,587 5 17,855 672 208,021 

Lesotho 10,825 1 6,434 326 92,720 

Madagáscar 41,184 82 40,028 827 201,384 

Malawi 34,323 14 32,598 1,154 245,514 

Namíbia 54,268 365 50,053 807  428,907 

Tanzânia** 509 0 183 21 N/D 

Zâmbia 94,430 483 91,443 1,275 1,528,730 

Zimbábwe 38,918 64 36,563 1,592 469,122 

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

