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A assistência telefónica é disponibilizada por quatro contactos: Plataforma PENSA: 

*660# e Plataforma Alô Vida: 84146/ 82149/ 1490 e e-mail: covid19@ins.gov.mz / 

WhatsApp Fica Atento: +258 84 331 8727 #ficaatento 

O governo de moçambique criou uma plataforma informativa e de acompanhamento 

do Covid-19: https://covid19.ins.gov.mz/ / www.misau.gov.mz  

Disponibilização de uma ferramenta digital ajuda a efetuar uma autoavaliação do risco 

de contaminação por Covid-19 

Boletim diário Covid-19 / Conferências Diárias  

Mapa Covid-19   

http://covidcidadesmoz.gov.mz/#  
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2 de outubro 

 Moçambique aproxima-se das 9 mil infeções (Lusa);  

 O Ministério da Saúde reiterou que a capacidade de internamento em Moçambique é 

muito limitada (Carta de Moçambique);  

 O governo norueguês disponibilizou cerca de um milhão de dólares à Organização das 

Nações Unidas (ONU) para apoiar serviços de saúde para 500 mil mulheres e 

raparigas afetadas pelos ciclones e pela Covid-19 (Sapo);  

 

1 de outubro 

 PALOP: O que muda no regresso às aulas? Turmas repartidas e horários desfasados 

são medidas previstas para o regresso às aulas presenciais em Cabo Verde, a 1 de 

outubro, as aulas também retomam em Moçambique e seguem-se Angola e Guiné-

Bissau, a 5 de outubro – em São Tomé e Príncipe já se vai às aulas desde 1 de 

setembro (Deutsche Welle);  

 Apenas 71% das Escolas Secundárias abrem (Carta de Moçambique);  

 Usar máscara contra Covid-19 é tão importante como haver uma vacina (O País);  

 Autoridades da Educação em Quelimane, na província da Zambézia, dizem que está 

tudo pronto para o regresso das aulas presenciais esta quinta-feira na 12.ª classe - 

opiniões de encarregados de educação e alunos divergem (Deutsche Welle);  

 Filipe Nyusi indignado com incumprimento das medidas e diz que poderão faltar 

camas nas unidades sanitárias da capital (Carta de Moçambique);  

 O posto de fronteira de Ressano Garcia, o mais movimentado de Moçambique e que 

faz ligação com a África do Sul, reabriu para o público após meses encerrado devido 

às restrições impostas pela Covid-19 (Sapo);  

 Saúde pondera criar centros transitórios para aumentar capacidade de hospitalização 

em Maputo (O País);  

 

30 de setembro 

 Todas as camas de cuidados intensivos em Maputo estão ocupadas, alertou o 

Presidente Filipe Nyusi (Deutsche Welle); 

https://www.lusa.pt/article/2KSwMkQgRz3EC_9nVU4_zDMSZM5iuSI1/covid-19-mais-dois-%C3%B3bitos-em-mo%C3%A7ambique-e-pa%C3%ADs-aproxima-se-das-nove-mil-infe%C3%A7%C3%B5es
https://cartamz.com/index.php/politica/item/6244-covid-19-misau-reitera-que-capacidade-de-internamento-e-bastante-limitada
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/noruega-apoia-onu-na-resposta-a-500-000_5f76e31c91f97d2477ded7d7
https://www.dw.com/pt-002/palop-o-que-muda-no-regresso-%C3%A0s-aulas/a-55108302
https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/6226-apenas-71-das-escolas-secundarias-irao-reabrir-hoje
http://opais.sapo.mz/usar-mascara-contra-covid19-e-tao-importante-como-haver-uma-vacina
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-regresso-%C3%A0s-aulas-divide-opini%C3%B5es-em-quelimane/a-55115284
https://cartamz.com/index.php/politica/item/6227-covid-19-filipe-nyusi-indignado-com-incumprimento-das-medidas-e-diz-que-poderao-faltar-camas-nas-unidades-sanitarias-da-capital
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/reaberto-principal-posto-de-fronteira-entre_5f75c1c5d74227243158bc9d
http://opais.sapo.mz/covid19-saude-pondera-criar-centros-transitorios-para-aumentar-capacidade-de-hospitalizacao-em-maputo-
https://www.dw.com/pt-002/nyusi-anuncia-aperto-das-medidas-contra-covid-19/a-55111128
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 A União Europeia afirmou que espera mobilizar mais de 1000 milhões de euros para o 

setor energético em Moçambique, incluindo para energias renováveis, visando a 

melhoria da “segurança energética”, ou seja, com maior autonomia e qualidade – as 

ajudas serão também canalizadas às pequenas e médias empresas fornecedoras de 

serviços energéticos fora da rede pública, em resposta ao impacto da Covid-19 

(Lusa);  

 Quatro Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) já 

têm estratégia digital aprovada: Brasil, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe 

(Observador);  

 Ministro da Saúde defende sistema de cuidados primários de saúde robusto 

(portaldogoverno.gov.mz);  

  

29 de setembro 

 A empresa Moçambique Leaf Tobacco (MLT) vai reduzir a produção da cultura de 

tabaco no país devido à diminuição da procura no mercado internacional, em 

consequência do impacto do novo coronavírus (Lusa);  

 O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), 

maior organização patronal do país, considerou a cooperação com a África do Sul 

“preponderante” para a retoma económica no pós-Covid-19, manifestando vontade 

de reabertura completa das fronteiras (Visão);   

 A prevenção da Covid-19 melhorou em quase todos os 73 campos de reassentamento 

de famílias afetadas pelo ciclone Idai em Moçambique, mas faltam salas de 

isolamento e equipamentos de proteção, segundo um levantamento de organizações 

humanitárias e de socorro (Sapo);  

 

28 de setembro 

 O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, país que detém a presidência 

rotativa da CPLP, afirmou que a pandemia de Covid-19 não vai atrasar a mobilidade 

na comunidade lusófona, salientando que o dossiê já está consensualizado (Lusa);  

 O Instituto Nacional de Saúde de Moçambique começa a realizar inquérito sero-

epidemiológico a mais de 4 mil pessoas na cidade de Lichinga, capital provincial do 

Niassa, visando identificar grupos e áreas de maior exposição à Covid-19 (Sapo);  

 Subsídio para vítimas da Covid-19: arranca cadastro de beneficiários (MMO);  

https://www.lusa.pt/article/nUjJg9aFQQS3fKSYmclHJzMSZM5iuSI1/ue-espera-mobilizar-mais-de-mil-milh%C3%B5es-de-euros-para-o-setor-energ%C3%A9tico-em-mo%C3%A7ambique
https://observador.pt/2020/09/30/covid-19-quatro-estados-membros-da-cplp-ja-tem-estrategia-digital-aprovada/
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Ministro-da-Saude-defende-sistema-de-cuidados-primarios-de-saude-robusto
https://www.lusa.pt/article/RAvlD1sOgd4p0QeyD2iNsTMSZM5iuSI1/covid-19-empresa-mo%C3%A7ambicana-dedicada-ao-tabaco-reduz-produ%C3%A7%C3%A3o
https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2020-09-29-covid-19-mocambique-considera-africa-do-sul-preponderante-para-a-retoma-economica-pos-covid-19/
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/prevencao-melhorou-nas-comunidades-afetadas_5f7300e894c5712476b47369
https://www.lusa.pt/article/RAvlD1sOgd7ozNHj1bCn2jMSZM5iuSI1/covid-19-pandemia-n%C3%A3o-atrasa-mobilidade-na-cplp-mne-cabo-verde
https://www.sapo.pt/noticias/economia/setimo-inquerito-sero-epidemiologico-arranca-_5f71f51c94c5712476b40c29
https://noticias.mmo.co.mz/2020/09/subsidio-para-vitimas-da-covid-19-arranca-cadastro-de-beneficiarios.html
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27 de setembro 

 No que toca aos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola lidera em 

número de mortos e Moçambique em número de casos (Notícias ao Minuto);  

 Covid-19 empata sonho de quem quer ter uma casa condigna (MMO);  

 

26 de setembro 

 A Assembleia da República vai retomar as atividades a 15 de outubro (MMO);  

 Anulado ano académico nos seminários de Moçambique (fatimamissionaria.pt);  

 

25 de setembro 

 Presidente moçambicano critica “falta de consciência coletiva” na prevenção (Sapo); 

 Moogle: Aplicação 100% moçambicana (Deutsche Welle);  

  

24 de setembro 

 A capital provincial de Tete, junto às minas de carvão do interior centro de 

Moçambique, tem uma exposição ao novo coronavírus inferior às outras cidades do 

país onde já houve um inquérito sero-epidemiológico, anunciaram hoje as 

autoridades de saúde (Lusa);  

 Para entrar em Moçambique é obrigatório teste da Covid-19 (O País);  

 

23 de setembro 

 Autoridades de Saúde preocupadas com elevada taxa de gravidez precoce (O País);  

 As autoridades de saúde da província de Manica, centro de Moçambique, iniciaram 

testes a amostras de controlo da Covid-19, recorrendo a um aparelho que era usado 

para diagnosticar a tuberculose e que querem certificar, disse hoje à Lusa fonte dos 

serviços (Lusa);  

https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1592809/covid-numero-de-recuperados-e-superior-ao-de-casos-em-24-horas-em-africa
https://noticias.mmo.co.mz/2020/09/covid-19-empata-sonho-de-quem-quer-ter-uma-casa-condigna.html
https://noticias.mmo.co.mz/2020/09/ar-retoma-actividades-no-dia-15-de-outubro.html
https://www.fatimamissionaria.pt/51168/anulado-ano-academico-nos-seminarios-de-mocambique/
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/presidente-mocambicano-critica-falta-de_5f6dca904a359b1b5da4fcf1
https://www.dw.com/pt-002/moogle-aplica%C3%A7%C3%A3o-100-mo%C3%A7ambicana/av-55058548
https://www.lusa.pt/article/E~7cxsHmy_9k7GgFRQAAdjMSZM5iuSI1/covid-19-capital-provincial-tete-no-interior-de-mo%C3%A7ambique-tem-menor-exposi%C3%A7%C3%A3o-ao-v%C3%ADrus
http://opais.sapo.mz/para-entrar-em-mocambique-e-obrigatorio-teste-da-covid19
http://opais.sapo.mz/autoridades-de-saude-preocupadas-com-elevada-taxa-de-gravidez-precoce-
https://www.lusa.pt/article/NeM6u3aM5aCcMPTEPABZJTMSZM5iuSI1/covid-19-manica-busca-autonomia-para-testes-no-centro-de-mo%C3%A7ambique
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 O Conselho de Ministros de Moçambique previu hoje um crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB) de 2,1% e uma taxa de inflação de 5% para 2021 (Observador);  

 O jurista Manuel Guilhereme Júnior lançou uma obra que explica o regime jurídico do 

Estado de Emergência (O País);  

 

22 de setembro 

 As autoridades de saúde moçambicanas lançaram um inquérito sero-epidemiológico 

na cidade da Beira, no centro de Moçambique, visando identificar as áreas de maior 

exposição à Covid-19 (Lusa);  

 Mais de 900 empresas concorreram à linha de financiamento para fazer face aos 

impactos causados pela pandemia da Covid-19 (Carta de Moçambique);  

 O governo moçambicano admitiu que poderá reintroduzir restrições levantadas no 

âmbito do estado de calamidade pública devido a comportamentos de risco face à 

Covid-19, principalmente nas praias, defendendo “a intensificação” das medidas de 

vigilância (Lusa);  

 O Centro de Integridade Pública (CIP), Organização não-Governamental 

moçambicana (ONG), considera que “há campo fértil para a corrupção” na 

atribuição de subsídio às populações mais vulneráveis, no âmbito da Covid-19 no 

país, devido “a fragilidades” nos mecanismos (RTP);  

 Infeções por Covid-19 reduzem no norte de Moçambique (O País);  

 

21 de setembro 

 Mais de 900 empresas concorreram à linha de financiamento face à pandemia em 

Moçambique (Lusa);  

 O Conselho Municipal da Cidade de Maputo anunciou a criação de um centro 

operativo de emergência para deter a propagação da pandemia da Covid-19 e apoiar 

as famílias mais vulneráveis, através de uma cesta básica (O País);  

 O abrandamento do comércio externo de Moçambique com a Covid-19 levou as 

exportações a perder um terço do volume e as importações a caírem quase um 

quarto no segundo trimestre de 2020 (Visão);  

 Cresce procura pela medicina tradicional contra Covid-19 (MMO);  

 

https://observador.pt/2020/09/23/governo-mocambicano-preve-aumento-do-pib-de-21-e-inflacao-de-5-em-2021/
http://opais.sapo.mz/jurista-lanca-obra-que-explica-o-regime-juridico-do-estado-de-emergencia
https://www.lusa.pt/article/REJlV7nS2ULlrTiYzPBJXTMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-lan%C3%A7a-hoje-inqu%C3%A9rito-sero-epidemiol%C3%B3gico-na-cidade-da-beira
https://cartamz.com/index.php/politica/item/6156-bni-e-a-covid-19-mais-de-900-empresas-concorreram-a-linha-de-financiamento
https://www.lusa.pt/article/REJlV7nS2UIXednn53LtzjMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-admite-retomar-restri%C3%A7%C3%B5es-devido-a-comportamento-de-risco
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/ong-mocambicana-aponta-risco-de-corrupcao-nos-subsidios-aos-mais-vulneraveis_n1260957
http://opais.sapo.mz/infeccoes-por-covid19-reduzem-no-norte-de-mocambique
https://www.lusa.pt/article/REJlV7nS2UJcR5pGBfk1UTMSZM5iuSI1/covid-19-mais-de-900-empresas-concorreram-%C3%A0-linha-de-financiamento-face-%C3%A0-pandemia-em-mo%C3%A7ambique
http://opais.sapo.mz/maputo-cria-centro-operativo-de-emergencia-para-travar-pandemia
https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2020-09-21-covid-19-menos-um-terco-de-exportacoes-e-um-quarto-de-importacoes-em-mocambique/
https://noticias.mmo.co.mz/2020/09/cresce-procura-pela-medicina-tradicional-contra-covid-19.html
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19 de setembro 

 O novo coronavírus agravou-se na cidade e província de Maputo entre agosto e 

setembro (O País);  

 Maputo, na fase de transmissão comunitária, continua epicentro do novo coronavírus 

(MMO); 

 

18 de setembro 

 Comissão Técnico-Científica Covid-19 poderá recomendar escalonamento de horários 

de estabelecimentos públicos e privados em Maputo (portaldogoverno.gov.mz);  

 Um total de 367 moçambicanos, entre imigrantes ilegais e prisioneiros, regressaram 

na quarta-feira ao país, vindos da África do Sul, no âmbito do combate à Covid-19 

naquele país (Lusa);  

 A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) vai realizar um ciclo 

internacional de debates sobre a estratégia de cooperação a seguir para relançar as 

indústrias culturais e criativas nos Estados-membros, em contexto de pandemia 

(Observador);  

 Governo constata incumprimento generalizado das medidas de prevenção da Covid-

19 (O País);  

 

17 de setembro 

 31 cidadãos malauianos, entre os quais cinco crianças com menos de 5 anos, estão 

detidos por imigração ilegal em Tete, no centro de Moçambique (Lusa);  

 Moçambique retoma voos com seis países em regime de reciprocidade, 

nomeadamente: África do Sul, Etiópia, Portugal, Qatar, Quénia e Turquia (MMO);  

 

16 de setembro 

 A secretária de Estados dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação portuguesa, 

Teresa Ribeiro, defendeu a importância do setor privado para relançar a economia 

http://opais.sapo.mz/coronavirus-agravouse-na-cidade-e-provincia-de-maputo-entre-agosto-e-setembro
https://noticias.mmo.co.mz/2020/09/maputo-na-fase-de-transmissao-comunitaria-continua-epicentro-do-novo-coronavirus.html#ixzz6ZFA3Hy8z
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Comissao-Tecnico-Cientifica-Covdi-19-podera-recomendar-escalonamento-de-horarios-de-estabelecimentos-publicos-e-privados-em-Maputo
https://www.lusa.pt/article/KnGV2QN7BatbzYs_5KvotTMSZM5iuSI1/covid-19-367-mo%C3%A7ambicanos-regressaram-ao-pa%C3%ADs-oriundos-da-%C3%A1frica-do-sul
https://observador.pt/2020/09/19/covid-19-cplp-vai-procurar-estrategia-para-relancar-industrias-culturais-em-ciclo-de-debates/
http://opais.sapo.mz/video/governo-constata-incumprimento-generalizado-das-medidas-de-prevencao-da-covid19
https://www.lusa.pt/article/E9sSLNElu7riwyWKrS1gijMSZM5iuSI1/covid-19-detidos-31-malauianos-por-imigra%C3%A7%C3%A3o-ilegal-no-centro-de-mo%C3%A7ambique
https://noticias.mmo.co.mz/2020/09/covid-19-mocambique-retoma-voos-com-seis-paises-em-regime-de-reciprocidade.html
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dos países lusófonos no pós-pandemia e argumentou que a cooperação não é apenas 

financeira (Sapo);  

 Autoridades alertam para “intensificação da transmissão” da Covid-19 

(África21Digital);  

 Moçambique vai retomar voos regulares de transporte de passageiros e carga com 

seis países, incluindo Portugal, em regime de reciprocidade, após interrupção devido 

às restrições impostas pelo novo coronavírus (Lusa);  

 O governo moçambicano aprovou a proposta de revisão do Orçamento do Estado 

para 2020, de acordo com nota da reunião do Conselho de Ministros (Visão);  

 

15 de setembro 

 Covid-19 condiciona assistência às pessoas com HIV-Sida no país (MMO);  

 A companhia Linhas Aéreas de Moçambique prolongou até janeiro ligações semanais 

entre Maputo e Lisboa (Observador);  

 

14 de setembro 

 Moçambique registou nas últimas duas semanas o maior aumento de infeções pelo 

novo coronavírus e de percentagem de testes positivos, indiciando maior propagação 

do vírus, de acordo com o Ministério da Saúde (Lusa);  

 O Ministério da Saúde moçambicano alertou hoje a população para um aumento de 

casos de Covid-19, que pode levar ao colapso do sistema de saúde (Visão);  

 O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM), Duarte Casimiro, 

defendeu uma rápida adaptação do sistema de justiça ao novo contexto provocado 

pela pandemia de Covid-19, apontando o recurso às plataformas digitais como 

solução (Sapo);  

 Uma comissão de verificação das medidas de prevenção da Covid-19 autorizou o 

reinício das atividades em 35 institutos de formação de professores dos 38 existentes 

em Moçambique (Lusa);  

 O governo moçambicano está a estudar a possibilidade de pagar os testes de Covid-

19 dos atletas das equipas que vão participar na disputa do campeonato de futebol 

deste ano. Arranque está previsto para 7 de novembro (Deutsche Welle);  

 Moçambique registou, pelo segundo dia consecutivo, mais de 200 novos casos de 

Covid-19 (O País);  

https://noticias.sapo.mz/economia/artigos/covid-19-setor-privado-e-fundamental-para-relancar-economia-dos-paises-lusofonos?fbclid=IwAR28c6fP_dDoiIXZV6EsLyZkBLelA_xAAiedlttLh8_XrqZkATjxUA_byHQ
https://africa21digital.com/2020/09/15/mocambique-autoridades-alertam-para-intensificacao-da-transmissao-da-covid-19/
https://www.lusa.pt/article/LFGR52qZ5LZ6x28JcjnJzDMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-retoma-voos-com-seis-pa%C3%ADses-em-regime-de-reciprocidade
https://visao.sapo.pt/visaosaude/2020-09-16-covid-19-governo-mocambicano-aprova-a-proposta-de-revisao-do-oe/
https://noticias.mmo.co.mz/2020/09/covid-19-condiciona-assistencia-as-pessoas-com-hiv-sida-no-pais.html
https://observador.pt/2020/09/15/linhas-aereas-de-mocambique-prolonga-ate-janeiro-ligacoes-semanais-entre-maputo-e-lisboa/
https://www.lusa.pt/article/yHvTAXRcVGOPFpi6TCm0nzMSZM5iuSI1/covid-19-autoridades-alertam-para-intensifica%C3%A7%C3%A3o-da-transmiss%C3%A3o-em-mo%C3%A7ambique
https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2020-09-14-covid-19-ministerio-alerta-que-aumento-pode-levar-a-colapso-do-sistema-de-saude/
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/advogados-mocambicanos-defendem-rapida_5f5f8f838780676fb2deb778
https://www.lusa.pt/article/z20wTa6TLSpfVCfjMgHGZTMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-vai-reabrir-35-dos-38-institutos-de-forma%C3%A7%C3%A3o-de-professores
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-mo%C3%A7ambique-pondera-financiar-testes-das-equipas-do-mo%C3%A7ambola/a-54916836
http://opais.sapo.mz/mais-de-200-casos-da-covid19-pelo-segundo-dia-consecutivo
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 Inquérito Sero-epidemiológico avalia exposição da Covid-19 no Distrito da Matola 

(covid19.ins.gov.mz);  

 

13 de setembro 

 Já é possível testar quatro amostras para Covid-19 em 30 minutos (O País);  

 Investidos três milhões de meticais na prevenção da Covid-19 na Zambézia (O País);  

 

 

12 de setembro 

 A Covid-19 causou impacto económico dramático e psicológico nas famílias (O País);  

 Ajuda a Moçambique no combate à pandemia da Covid-19 - Doação de Equipamentos 

de Proteção Individual ao Parque Nacional da Gorongosa (instituto-camoes.pt);  

 

10 de setembro 

 Segundo um levantamento divulgado pelo Alto-Comissariado das Nações Unidas para 

os Refugiados (ACNUR) os idosos e as pessoas com necessidades especiais estão 

entre os grupos vulneráveis mais afetados pelo impacto da Covid-19 em Moçambique 

(Lusa);  

 Moçambique regista inflação de 0,06% em agosto (Visão);  

 Idosos entre os mais afetados pela pandemia em Moçambique (Notícias ao Minuto);  

 

9 de setembro 

 O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, 

anunciou um apoio de 250 mil euros para o combate à pandemia de Covid-19 na 

província de Nampula, norte de Moçambique (Lusa);  

 Como o Parque Nacional de Gorongosa combate a Covid-19 e não só (Plataforma);  

 

 

https://covid19.ins.gov.mz/inquerito-sero-epidemiologico-avalia-exposicao-da-covid-19-no-distrito-da-matola/
http://opais.sapo.mz/ja-e-possivel-testar-quatro-amostras-para-covid19-em-30-minutos
http://opais.sapo.mz/investidos-tres-milhoes-de-meticais-na-prevencao-da-covid19-na-zambezia
http://opais.sapo.mz/covid19-causou-impacto-economico-dramatico-e-psicologico-nas-familias
https://www.instituto-camoes.pt/sobre/comunicacao/noticias/ajuda-a-mocambique-no-combate-a-pandemia-do-covid-19-doacao-de-equipamentos-de-protecao-individual-ao-parque-nacional-da-gorongosa?fbclid=IwAR3e8uqMnxJxiBbrZOIY8khTAwXr7Pp75h6zUuPTmP4ncCTcqYxr86QX6wM
https://www.lusa.pt/article/o57IPlkyYGrOFzdMIEgQMDMSZM5iuSI1/covid-19-idosos-e-pessoas-com-necessidades-especiais-entre-os-mais-afetados-em-mo%C3%A7ambique-acnur
https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2020-09-10-mocambique-regista-inflacao-de-006-em-agosto-ine/
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1580954/idosos-entre-os-mais-afetados-pela-pandemia-em-mocambique
https://www.lusa.pt/article/KS_WYnUAAA6BaLdDCMrGHTMSZM5iuSI1/covid-19-portugal-apoia-mo%C3%A7ambique-com-250-mil-euros
https://www.plataformamedia.com/2020/09/09/como-o-parque-nacional-de-gorongosa-combate-a-covid-19-e-nao-so/
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8 de setembro 

 O Hospital Provincial de Tete (HPT) está com um baixo armazenamento de sangue, o 

que está a preocupar as autoridades (MMO);  

 Moçambique prepara inquérito sero-epidemiológico na cidade da Beira (Lusa);  

 Situação de calamidade pública ainda não entrou em vigor em Moçambique 

(Verdade);  

 Cerca de 43 mil pessoas em Moçambique perderam emprego devido ao impacto das 

restrições impostas para travar a propagação do novo coronavírus (Lusa);  

 

7 de setembro 

 Moçambique ultrapassa 4,5 mil infetados pela Covid-19, epicentro na cidade de 

Maputo com 1,7 mil casos positivos (Verdade); 

 O desafio de salvar economia e preservar a saúde pública em estado de calamidade 

(Deutsche Welle);   

 O Presidenta da República, Filipe Nyusi, alertou que poderá recuar da decisão de 

reabrir as praias no próximo dia 15 de setembro, no âmbito do alívio de algumas 

medidas de prevenção da Covid-19 estipuladas na situação de calamidade pública, 

em vigor no país (MMO);  

 Dívida Pública de Moçambique “continua elevada” e o governo admite que “poderá 

atingir 22,9% do PIB em 2020” (Verdade);  

 Três anos após o Dineo, centro de saúde ainda aguarda reabilitação em Inhambane 

(Deutsche Welle);  

 

5 de setembro 

 40 escolas da cidade e distrito de Nampula já estão em condições de retomar as aulas 

no âmbito do alívio de algumas medidas restritivas decorrentes do estado de 

emergência, em curso no país (MMO);  

 A prevenção da Covid-19 nos transportes continua deficitária (O País);  

 Cinco crianças entre as 76 novas infeções no país (O País);  

 Camionistas desafiam o medo na fronteira de Moçambique com Zimbabué (Lusa);  

https://noticias.mmo.co.mz/2020/09/ha-falta-de-sangue-no-hospital-provincial-de-tete.html
https://www.lusa.pt/article/4KALnVF7QTU1ofSVSaIZ4zMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-prepara-inqu%C3%A9rito-sero-epidemiol%C3%B3gico-na-cidade-da-beira
http://www.verdade.co.mz/situacao-de-calamidade-publica-ainda-nao-entrou-em-vigor-em-mocambique/
https://www.lusa.pt/article/4KALnVF7QTXFSN8CsU4uiDMSZM5iuSI1/covid-19-pouco-mais-de-43-mil-pessoas-perderam-o-emprego-em-mo%C3%A7ambique-inqu%C3%A9rito
http://www.verdade.co.mz/mocambique-ultrapassa-45-mil-infectados-epicentro-na-cidade-de-maputo-com-17-mil-casos-positivos/
https://www.dw.com/pt-002/o-desafio-de-salvar-economia-e-preservar-a-sa%C3%BAde-p%C3%BAblica-em-estado-de-calamidade/a-54844086
https://noticias.mmo.co.mz/2020/09/pr-alerta-que-podera-recuar-da-decisao-de-reabrir-as-praias.html
http://www.verdade.co.mz/divida-publica-de-mocambique-continua-elevada-e-governo-admite-que-podera-atingir-1229-por-cento-do-pib-em-2020/
https://www.dw.com/pt-002/tr%C3%AAs-anos-ap%C3%B3s-o-dineo-centro-de-sa%C3%BAde-ainda-aguarda-reabilita%C3%A7%C3%A3o-em-inhambane/a-54843756
https://noticias.mmo.co.mz/2020/09/40-escolas-de-nampula-em-condicoes-de-retomar-as-aulas.html
http://opais.sapo.mz/prevencao-da-covid19-nos-transportes-continua-deficitaria-
http://opais.sapo.mz/cinco-criancas-entre-as-76-novas-infeccoes-no-pais
https://www.lusa.pt/article/AhvE1F5Xy_QYdxbTmfAC3jMSZM5iuSI1/covid-19-camionistas-desafiam-o-medo-na-fronteira-de-mo%C3%A7ambique-com-zimbabu%C3%A9
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4 de setembro 

 O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, proferiu uma comunicação à nação no 

âmbito do estado de emergência (presidencia.gov.mz / vídeo);  

 Moçambique sai do estado de emergência e entra em calamidade pública “com 

duração indeterminada” para conter a Covid-19 (Verdade);  

 Mercado do “Benfica” expõe cidadãos à Covid-19 (MMO);  

 Moçambique poderá adoptar vacina contra a tuberculose no combate à Covid-19 

(Rádio Moçambique);  

 As autoridades de saúde da província de Sofala, centro de Moçambique, testaram 

800 candidatos a professores visando a retoma segura dos cursos de formação, após 

cerca de quatro meses de interrupção, devido à Covid-19 (Lusa);  

 O Centro de Investigação e Saúde da Manhiça (CISM), província de Maputo, sul de 

Moçambique, vai estudar a eficácia de uma vacina usada contra a tuberculose no país 

na luta contra a Covid-19 (Lusa);  

 Migração moçambicana introduz marcação de atendimento eletrónico para evitar 

aglomerações (Visão);  

 Gaza: Apelo para observância das medidas de prevenção da Covid-19 (Rádio 

Moçambique);  

 

3 de setembro 

 Uma equipa de médicos chinesa doou material médico ao Hospital Central de Maputo 

(HCM), no âmbito do apoio ao país africano no combate contra o novo coronavírus 

(Lusa);  

 Presidente do Banco Nacional de Investimento (BNI) de Moçambique diagnosticado 

positivo para novo coronavírus (Sapo);  

 

2 de setembro 

 A cidade de Pemba, norte de Moçambique, conta a partir desta data com o maior 

centro de tratamento de Covid-19 no país, com capacidade para o internamento de 

200 doentes (Lusa);  

https://www.presidencia.gov.mz/por/Actualidade/Presidente-da-Republica-dirige-se-a-Nacao4
https://www.facebook.com/NyusiConfioemti/videos/648907542691710/
http://www.verdade.co.mz/mocambique-sai-do-estado-de-emergencia-em-entra-em-calamidade-publica-com-duracao-indeterminada-para-conter-a-covid-19/
https://noticias.mmo.co.mz/2020/09/mercado-do-benfica-expoe-cidadaos-a-covid-19.html
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12793-mocambique-podera-adoptar-vacina-contra-a-tuberculose-no-combate-a-covid-19.html
https://www.lusa.pt/article/AhvE1F5Xy_Tnc3LfRYfzvzMSZM5iuSI1/covid-19-prov%C3%ADncia-mo%C3%A7ambicana-de-sofala-testou-800-candidatos-a-professores
https://www.lusa.pt/article/AhvE1F5Xy_Tn4KhNbAskEjMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-vai-testar-efic%C3%A1cia-de-vacina-contra-a-tuberculose
https://visao.sapo.pt/visaosaude/2020-09-04-covid-19-migracao-mocambicana-introduz-marcacao-de-atendimento-eletronico-para-evitar-aglomeracoes/
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12806-gaza-apelo-para-observancia-das-medidas-de-prevencao-da-covid-19.html
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12806-gaza-apelo-para-observancia-das-medidas-de-prevencao-da-covid-19.html
https://www.lusa.pt/article/lC6nJaxDs1cZTRehsv6WVjMSZM5iuSI1/covid-19-m%C3%A9dicos-chineses-doam-material-de-prote%C3%A7%C3%A3o-ao-maior-hospital-mo%C3%A7ambicano
https://www.sapo.pt/noticias/economia/presidente-do-bni-de-mocambique-diagnosticado_5f51471455eaad454757f68c
https://www.lusa.pt/article/lC6nJaxDs1cIg6O3CirdDDMSZM5iuSI1/covid-19-cidade-de-pemba-passa-a-contar-com-maior-centro-de-tratamento-de-mo%C3%A7ambique


 
COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA 

Moçambique 
 

   
Página 10 de 62 

Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020 

 A organização não-governamental norte-americana Population Services International 

(PSI) em Moçambique criou um serviço de planeamento familiar porta a porta, na 

cidade de Maputo, para garantir que os utentes não se desloquem às unidades 

hospitalares, evitando a propagação da Covid-19 (Lusa);  

 Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve na semana passada 126 pessoas 

por desobediência das medidas do estado de emergência impostas devido à 

pandemia da Covid-19 (Lusa);  

 Famílias carenciadas vão receber 1500 Meticais por mês para conter a Covid-19 

(MMO);  

 Detetados casos de Covid-19 em instituto de formação em Manica (Deutsche 

Welle);  

 

1 de setembro 

 Moçambique entra na segunda fase do alívio das restrições impostas pela pandemia 

(Observador);  

 O Conselho de Ministros de Moçambique manifestou hoje “muita preocupação” com 

a violação das medidas de prevenção da covid-19, exortando a população a manter o 

foco na “vigilância” (Lusa);  

 As consultas externas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) de Moçambique sofreram 

uma queda de 30%, devido à pandemia de Covid-19 (Sapo);  

 Distrito Kalhamankulo é a zona mais exposta à Covid-19 na Cidade de Maputo 

(MMO);  

 O Instituto Nacional de Ação Social de Moçambique (INAS) retomou o pagamento de 

subsídios às vítimas do ciclone Idai no distrito da Beira, após uma suspensão de uma 

semana devido ao medo da Covid-19 (Lusa);  

 O governo da província de Maputo vai disponibilizar apoio financeiro para 69 mil 

famílias vulneráveis durante seis meses para fazerem face ao impacto económico 

causado pela pandemia da Covid-19 (Visão);  

 Inquérito Sero-epidemiológico da Covid-19 em Tete abrange 4 mil pessoas 

(covid19.ins.gov.mz);  

 Cidade de Maputo com maior número de casos de infecção pela Covid-19 (MMO);  

 

 

https://www.lusa.pt/article/lC6nJaxDs1cAqIrFc_~AWjMSZM5iuSI1/covid-19-ong-promove-planeamento-familiar-porta-a-porta-na-capital-de-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/S1Bv50tXqrAIEPlfDGzIZTMSZM5iuSI1/covid-19-pol%C3%ADcia-mo%C3%A7ambicana-deteve-126-pessoas-por-viola%C3%A7%C3%A3o-do-estado-de-emerg%C3%AAncia
https://noticias.mmo.co.mz/2020/09/familias-carenciadas-vao-receber-1500-mt-por-mes-para-conter-covid-19.html
https://www.dw.com/pt-002/detetados-casos-de-covid-19-em-instituto-de-forma%C3%A7%C3%A3o-em-manica/a-54791688
https://www.dw.com/pt-002/detetados-casos-de-covid-19-em-instituto-de-forma%C3%A7%C3%A3o-em-manica/a-54791688
https://observador.pt/2020/09/01/covid-19-mocambique-entra-esta-terca-feira-na-segunda-fase-do-alivio-das-restricoes-impostas-pela-pandemia/
https://www.lusa.pt/article/S1Bv50tXqrCY6mt5c0GZVjMSZM5iuSI1/covid-19-governo-mo%C3%A7ambicano-manifesta-muita-preocupa%C3%A7%C3%A3o-com-viola%C3%A7%C3%A3o-de-medidas
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/consultas-externas-cairam-30-nos-hospitais_5f4e4cb3a199791b7e455e16
https://noticias.mmo.co.mz/2020/09/distrito-kalhamankulo-e-a-zona-mais-exposta-a-covid-19-na-cidade-de-maputo.html
https://www.lusa.pt/article/S1Bv50tXqrATSCvMA7wiTDMSZM5iuSI1/covid-19-retomado-pagamento-de-subs%C3%ADdios-em-mo%C3%A7ambique-%C3%A0s-v%C3%ADtimas-de-ciclone-na-beira
https://visao.sapo.pt/visaosaude/2020-09-01-covid-19-governo-da-provincia-de-maputo-vai-apoiar-69-mil-familias/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=covid-19-governo-da-provincia-de-maputo-vai-apoiar-69-mil-familias
https://covid19.ins.gov.mz/inquerito-sero-epidemiologico-da-covid-19-abrange-4-mil-pessoas-em-tete/?fbclid=IwAR1FlxUY0njiDaHOlytfnsMN-Q-p7J7Sy3f5-ookNB3Q2x5zMPneZ_MZhAQ
https://noticias.mmo.co.mz/2020/09/cidade-de-maputo-com-maior-numero-de-casos-de-infeccao-pela-covid-19.html
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31 de agosto 

 Os vendedores dos mercados da Cidade de Maputo, capital moçambicana, têm a 

maior taxa de exposição ao novo coronavírus, indicam resultados preliminares do 

inquérito sero-epidemiológico sobre a Covid-19 naquela cidade (Lusa);  

 Maior parte das pessoas expostas à Covid-19 não apresenta sintomas 

(covid19.ins.gov.mz);  

 O Ministério da Saúde (Misau) moçambicano lançou um inquérito sero-

epidemiológico na província de Tete, centro de Moçambique, um processo orçado 

em 42 mil euros e que vai abranger 5 mil pessoas em 11 dias (Lusa);  

 

29 de agosto 

 O presidente da Federação Moçambicana de Futebol (FMF), Feizal Sidat, testou 

positivo para a Covid-19 (MMO);  

 O Instituto Nacional de Saúde (INS) avisa que casos de COVID-19 continuarão a 

aumentar até 2021 (MMO);  

 

28 de agosto 

 Mais de 2 mil pessoas recuperam-se da Covid-19 (covid19.ins.gov.mz);  

 Há mais de 50% de recuperados de Covid-19 e Misau fala de “esperança” (MMO);  

 

27 de agosto 

 O Diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde, Ilesh Jani, participou do Webinar 

organizado pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), 

abordando o Impacto da Pandemia da Covid-19 no país (ins.gov.mz);  

 Nampula: Mais de seiscentos e quarenta locais retomam cultos religiosos (MMO);  

 

 

https://www.lusa.pt/article/3VB6BMySiLPI8XqqA_ADtTMSZM5iuSI1/covid-19-vendedores-de-mercados-da-capital-mo%C3%A7ambicana-mais-expostos-a-doen%C3%A7a-inqu%C3%A9rito
https://covid19.ins.gov.mz/maior-parte-das-pessoas-expostas-a-covid-19-nao-apresenta-sintomas/
https://www.lusa.pt/article/3VB6BMySiLPnGXAOIRgQKzMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-lan%C3%A7a-inqu%C3%A9rito-sero-epidemiol%C3%B3gico-na-prov%C3%ADncia-de-tete
https://noticias.mmo.co.mz/2020/08/feizal-sidat-testa-positivo-para-covid-19.html
https://noticias.mmo.co.mz/2020/08/ins-avisa-que-casos-de-covid-19-continuarao-a-aumentar-ate-2021.html
https://covid19.ins.gov.mz/mais-de-duas-mil-pessoas-recuperam-se-da-covid-19/
https://noticias.mmo.co.mz/2020/08/ha-mais-de-50-de-recuperados-de-covid-19-e-misau-fala-de-esperanca.html
https://www.facebook.com/ins.gov.mz/posts/3252543131500456
https://noticias.mmo.co.mz/2020/08/nampula-mais-de-seiscentos-e-quarenta-locais-retomam-cultos-religiosos.html


 
COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA 

Moçambique 
 

   
Página 12 de 62 

Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020 

 

26 de agosto 

 Governo moçambicano cancela Feira Internacional do Turismo de Maputo 

(Observador);  

 O primeiro voo do regresso da transportadora Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) 

ao espaço europeu aterrou em Maputo (Sapo);  

 Um total de 12 estudantes de dois institutos de formação da província de Inhambane, 

no sul de Moçambique, foram diagnosticados positivo para a Covid-19, uma semana 

após o reinício das aulas presenciais em institutos e universidades no país (Lusa);  

 A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve 201 pessoas na semana 

passada por violação das restrições impostas no âmbito do estado de emergência 

para conter a Covid-19 (Lusa);  

 Há condições para Moçambique aliviar restrições por causa da Covid-19, diz 

virologista Pedro Simas (O País);  

 

25 de agosto 

 Impostos dos megaprojetos subiram durante a pandemia (e-global);  

 Fiéis retornam aos cultos coletivos sob medidas de prevenção à Covid-19 (Vatican 

News);  

 Despesa das famílias em Moçambique abranda para 1% (Sapo);  

 

24 de agosto 

 A direção provincial da educação e desenvolvimento humano, em Tete, está a 

trabalhar no sentido de alocar os termómetros para o rastreio do novo Coronavírus 

em todas escolas secundárias (Rádio Moçambique);  

 

23 de agosto 

 O fundo de apoio às escolas para prevenção do Coronavírus já foi canalizado (O País); 

 Reparação de telemóveis nas ruas de Maputo é oportunidade no meio da crise 

(Sapo);  

https://observador.pt/2020/08/26/covid-19-governo-mocambicano-cancela-feira-internacional-do-turismo-de-maputo/
https://www.sapo.pt/noticias/economia/primeiro-voo-do-regresso-da-lam-ao-espaco_5f469b12a70754453de225aa
https://www.lusa.pt/article/M9mq9PhlVDMvnsCmVo7PyjMSZM5iuSI1/covid-19-doze-estudantes-mo%C3%A7ambicanos-diagnosticados-positivo-uma-semana-ap%C3%B3s-reabertura-de-institutos
https://www.lusa.pt/article/M9mq9PhlVDNNlJq_kDfMqTMSZM5iuSI1/covid-19-pol%C3%ADcia-mo%C3%A7ambicana-deteve-201-pessoas-por-viola%C3%A7%C3%A3o-do-estado-de-emerg%C3%AAncia
http://opais.sapo.mz/ha-condicoes-para-mocambique-aliviar-restricoes-por-causa-da-covid19-diz-virologista-pedro-simas
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-impostos-dos-megaprojetos-subiram-durante-covid-19/
https://www.vaticannews.va/pt/africa/news/2020-08/mocambique-fieis-retornam-aos-cultos-colectivos-sob-medidas-de.html
https://www.vaticannews.va/pt/africa/news/2020-08/mocambique-fieis-retornam-aos-cultos-colectivos-sob-medidas-de.html
https://www.sapo.pt/noticias/economia/despesa-das-familias-em-mocambique-abranda_5f44493e1049176ca8e3f97b
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12609-criacao-de-condicoes-para-o-rastreio-da-covid-19-nas-escolas-secundarias.html
http://opais.sapo.mz/fundo-de-apoio-as-escolas-para-prevencao-do-coronavirus-ja-foi-canalizado
https://www.sapo.pt/noticias/economia/reparacao-de-telemoveis-nas-ruas-de-maputo-e-_5f42244a7a89a82f4353cb1d


 
COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA 

Moçambique 
 

   
Página 13 de 62 

Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020 

 Nações Unidas pedem 103 milhões de dólares para ajudar Moçambique 

(Plataforma); 

 A pandemia de Covid-19 é sinónimo de crise para muitos moçambicanos, mas, na sua 

pequena banca no bairro do Bagamoio, periferia de Maputo, José Maúngue tem cada 

vez mais pedidos para reparar telemóveis (Lusa);  

 

22 de agosto 

 Vendedores de Maputo desafiam o coronavírus para fugir à fome (Plataforma); 

 Saiba o Perfil dos óbitos por Covid-19 em Moçambique (MMO);   

 

21 de agosto 

 O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, promulgou a Lei de Gestão e Redução do 

Risco de Desastres, um instrumento que incorpora as pandemias na lista de riscos a 

que o país está exposto (Lusa);  

 Profissionais de saúde de Inhambane sem material para prevenir a Covid-19 

(Deutsche Welle); 

 A Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACIS) de Moçambique alertou que 

os apoios anunciados pelo governo para as empresas, face à Covid-19, não estão a 

surtir efeito, devido a problemas de implementação dos programas de ajuda (Lusa);  

 

20 de agosto 

 A empresa Nacala Logistics, que gere o porto moçambicano de Nacala, registou um 

défice de 23 milhões de dólares, resultado líquido do segundo trimestre, devido ao 

impacto da Covid-19 (Lusa);  

 

19 de agosto 

 O governo manteve preços de combustíveis em julho “para não afetar os 

consumidores no futuro” (Carta de Moçambique);  

https://www.plataformamedia.com/2020/08/23/nacoes-unidas-pedem-103-milhoes-de-dolares-para-ajudar-mocambique/
https://www.lusa.pt/article/lqT~RzOu3EuaPVMuPB1UPjMSZM5iuSI1/covid-19-repara%C3%A7%C3%A3o-de-telem%C3%B3veis-nas-ruas-de-maputo-%C3%A9-oportunidade-no-meio-da-crise
https://www.plataformamedia.com/2020/08/22/vendedores-de-maputo-desafiam-o-coronavirus-para-fugir-a-fome/
https://noticias.mmo.co.mz/2020/08/perfil-dos-obitos-por-covid-19-em-mocambique.html
https://www.lusa.pt/article/mzhhbyuzPIIfyoqOnWbSDzMSZM5iuSI1/covid-19-presidente-mo%C3%A7ambicano-promulga-lei-de-gest%C3%A3o-e-redu%C3%A7%C3%A3o-do-risco-de-desastres
https://www.dw.com/pt-002/inhambane-profissionais-de-sa%C3%BAde-sem-material-para-prevenir-covid-19/av-54650558?maca=por-newsletter_pt_africa_em_destaques-6779-xml-newsletter&r=27173591362347002&lid=1593602&pm_ln=46004
https://www.lusa.pt/article/mzhhbyuzPIJDKQJ5xKfwwzMSZM5iuSI1/covid-19-associa%C3%A7%C3%A3o-comercial-e-industrial-de-mo%C3%A7ambique-diz-que-apoios-n%C3%A3o-chegam-%C3%A0s-empresas
https://www.lusa.pt/article/mzhhbyuzPIIqXnAU6rkX~TMSZM5iuSI1/covid-19-nacala-logistics-regista-d%C3%A9fice-de-19-4-me-devido-%C3%A0-pandemia-em-mo%C3%A7ambique
https://cartamz.com/index.php/politica/item/5897-governo-manteve-precos-de-combustiveis-em-julho-para-nao-afectar-os-consumidores-no-futuro
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 A economia volta a estar “no vermelho”, sendo que o setor da hotelaria e 

restauração foram os mais afetados devido aos efeitos a pandemia da Covid-19 (e-

global);  

 

18 de agosto 

 A transportadora LAM vai regressar à Europa, com voos de Lisboa para Maputo e 

vice-versa (Carta de Moçambique);  

 A Plan International, uma organização não-governamental (ONG) internacional, 

considerou que as raparigas moçambicanas se sentem mais pressionadas pelos 

familiares a casar cedo devido ao agravamento da situação económica provocada 

pela pandemia de Covid-19 (Lusa);  

 Receio dos estudantes marca reinício das aulas em Moçambique (Deutsche Welle);  

 

17 de agosto 

 A economia de Moçambique contraiu-se 3,25% no segundo trimestre face ao mesmo 

período do ano passado, tendo piorado o crescimento de 1,68% registado no 

primeiro trimestre (Lusa);  

 As aulas e cultos presenciais retomam dia 18 de agosto (Carta de Moçambique); 

 Analistas moçambicanos defendem uma maior presença do empresariado chinês no 

país após a pandemia de Covid-19, mas alertam para uma possível redução de 

empréstimos e apoios estatais do gigante asiático (Lusa);  

 O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu a solidariedade entre os Estados-

membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), visando 

travar o impacto da pandemia de Covid-19 (Lusa);  

 

15 de agosto 

 A Federação Moçambicana de Basquetebol cancelou as competições (Plataforma);  

 

 

 

https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-economia-volta-a-estar-no-vermelho/
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-economia-volta-a-estar-no-vermelho/
https://cartamz.com/index.php/empresas-marcas-e-pessoas/item/5894-desta-vez-e-de-vez-lam-vai-regressar-a-europa
https://www.lusa.pt/article/k3WvWHCNrM1O7BU1qu5xhTMSZM5iuSI1/covid-19-raparigas-sofrem-maior-press%C3%A3o-para-casar-prematuramente-ong
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-receio-dos-estudantes-marca-rein%C3%ADcio-das-aulas-em-mo%C3%A7ambique/a-54612241?maca=por-newsletter_pt_africa_em_destaques-6779-xml-newsletter&r=27173581832347087&lid=1588387&pm_ln=45325
https://www.lusa.pt/article/k3WvWHCNrM348_GEi0kFqDMSZM5iuSI1/pib-de-mo%C3%A7ambique-passa-para-vermelho-e-cai-3-25-no-segundo-trimestre-ine
https://cartamz.com/index.php/politica/item/5877-aulas-e-cultos-presenciais-retomam-esta-terca-feira
https://www.lusa.pt/article/RmX1PaVkE3CbBrzmvUUqRjMSZM5iuSI1/covid-19-analistas-preveem-recuo-nos-empr%C3%A9stimos-e-apoios-estatais-chineses-para-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/k3WvWHCNrM2HZz5e8zWWVDMSZM5iuSI1/covid-19-presidente-mo%C3%A7ambicano-pede-solidariedade-na-sadc-contra-pandemia
https://plataformamedia.com/2020/08/15/federacao-mocambicana-de-basquetebol-cancela-competicoes/
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14 de agosto 

 O ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional, 

Gabriel Salimo, afirmou que “instituições de ensino superior preparadas para a 

retoma de aulas” (MMO);  

 A empresa brasileira Vale registou um resultado líquido negativo de 277 milhões 

de dólares, na sua mina de carvão em Moçambique, no segundo trimestre deste 

ano (Lusa);  

 

13 de agosto 

 A Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) estimou em 

453 milhões de dólares as perdas de faturação para as empresas moçambicanas, 

no primeiro semestre deste ano, devido ao impacto da Covid-19 (Lusa);  

 O Instituto Nacional de Saúde (INS) está a monitorar a evolução dos casos da 

Covid-19, na cidade da Matola e distrito de Boane, província de Maputo 

(portaldogoverno.gov.mz);  

 A Nacala Logistics, uma empresa de transporte ferroviário em Moçambique, doou 

diverso equipamento hospitalar, material de proteção e produtos de higiene ao 

Centro de Saúde de Nacala-a-Velha, no norte de Moçambique, para reforçar o 

combate à Covid-19 (Lusa);  

 Moçambique suspendeu 30 mil contratos de trabalho (Deutsche Welle);  

 

12 de agosto 

 Segundo o Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Instituto Nacional de Estatísticas 

(INE), Moçambique registou uma deflação pelo terceiro mês consecutivo, com julho a 

atingir uma queda de preços de 0,20% (Lusa);  

 Covid-19 parece estar a receber maior atenção que outras doenças mais mortíferas 

(MMO);  

 O Camões - Centro Cultural Português em Maputo reabriu, após a suspensão das 

atividades devido à Covid-19, com uma exposição fotográfica de Mário Macilau, que 

retrata a crise de água em Moçambique e a sua importância para a humanidade 

(Lusa);  

https://noticias.mmo.co.mz/2020/08/instituicoes-de-ensino-superior-preparadas-para-a-retoma-de-aulas.html#ixzz6V6dUS300
https://www.lusa.pt/article/yeBQHqUZLjT8XofAwDFDxDMSZM5iuSI1/covid-19-vale-com-queda-de-234-7-me-no-segundo-trimestre-em-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/w45O~vnHPxWNAHQefZXQxDMSZM5iuSI1/covid-19-empresas-mo%C3%A7ambicanas-com-perdas-de-fatura%C3%A7%C3%A3o-de-382-5-me
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/INS-monitora-evolucao-de-casos-da-COVID-19-na-Matola-e-Boane-provincia-de-Maputo
https://www.lusa.pt/article/w45O~vnHPxVWtsXU4IgiRDMSZM5iuSI1/covid-19-nacala-logistics-doa-equipamento-hospitalar-para-refor%C3%A7ar-combate-a-pandemia-no-norte-de-mo%C3%A7ambique
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-mo%C3%A7ambique-suspendeu-30-mil-contratos-de-trabalho/a-54558693
https://www.lusa.pt/article/w45O~vnHPxVsJpN17iXl1zMSZM5iuSI1/mo%C3%A7ambique-regista-defla%C3%A7%C3%A3o-pelo-terceiro-m%C3%AAs-consecutivo
https://noticias.mmo.co.mz/2020/08/covid-19-parece-estar-a-receber-maior-atencao-que-outras-doencas-mais-mortiferas.html
https://www.lusa.pt/article/w45O~vnHPxWNbNZ5eLSNzDMSZM5iuSI1/covid-19-cam%C3%B5es-em-maputo-reabre-com-exposi%C3%A7%C3%A3o-sobre-import%C3%A2ncia-da-%C3%A1gua
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 Recuperação de todos casos não significa relaxamento das medidas de prevenção (O 

País);  

 

11 de agosto 

 A Federação Moçambicana de Futebol ofereceu material de prevenção contra a 

Covid-19 a dois centros que acolhem pessoas desfavorecidas na cidade e província de 

Maputo, no âmbito do combate contra a pandemia no país (Lusa);  

 106 cidadãos indianos regressaram ao seu país no sábado, após terem estado 

retidos em Moçambique desde março devido às restrições impostas pela Covid-19 

(Lusa); 

 O governo norte-americano disponibilizou 50 ventiladores para apoiar o sistema de 

saúde de Moçambique, no âmbito dos esforços de combate à pandemia da Covid-19 

(Lusa);  

 A província de Inhambane regista zero casos de Covid-19 (O País);  

 

10 de agosto 

 Parlamento analisa proposta de lei de gestão e redução de risco de desastres (Sapo);  

 Capital moçambicana declarada terceiro local com “transmissão comunitária” (Lusa);  

 O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, recomendou à província de Manica, 

para que aposte na diversificação de actividades económicas, de modo a que se evite 

a dependência por apenas uma atividade (portaldogoverno.gov.mz); 

 Parlamento moçambicano aprova lei que regula pandemia e calamidade pública 

(Lusa);  

 Capital moçambicana declarada terceiro local com “transmissão comunitária” 

(Impala);  

 A cidade moçambicana de Quelimane iniciou o inquérito sero-epidemiológico (Lusa);  

 

7 de agosto 

 Estado de emergência “é mais um momento de sofrimento para as pessoas de baixa 

renda” (MMO);  

 

http://opais.sapo.mz/covid19-recuperacao-de-todos-casos-nao-significa-relaxamento-das-medidas-de-prevencao
http://opais.sapo.mz/covid19-recuperacao-de-todos-casos-nao-significa-relaxamento-das-medidas-de-prevencao
https://www.lusa.pt/article/_PW69nRIqHJZMSvWxFfoPDMSZM5iuSI1/covid-19-federa%C3%A7%C3%A3o-mo%C3%A7ambicana-de-futebol-apoia-pessoas-desfavorecidas-em-maputo
https://www.lusa.pt/article/_PW69nRIqHL6ZF6OicbEMTMSZM5iuSI1/covid-19-repatriados-mais-de-100-indianos-que-estavam-retidos-em-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/_PW69nRIqHJFuXspvonarjMSZM5iuSI1/covid-19-eua-disponibilizam-50-ventiladores-para-mo%C3%A7ambique
http://opais.sapo.mz/inhambane-sem-covid19
https://noticias.sapo.mz/actualidade/artigos/parlamento-analisa-proposta-de-lei-de-gestao-e-reducao-de-risco-de-desastres
https://www.lusa.pt/article/_PW69nRIqHJXmsG2SKcroTMSZM5iuSI1/covid-19-capital-mo%C3%A7ambicana-declarada-terceiro-local-com-transmiss%C3%A3o-comunit%C3%A1ria
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/VP-Manica-PR-recomenda-a-aposta-em-outras-actividades-economicas
https://www.lusa.pt/article/_PW69nRIqHKlyk_9r~alAjMSZM5iuSI1/covid-19-parlamento-mo%C3%A7ambicano-aprova-lei-que-regula-pandemia-e-calamidade-p%C3%BAblica
https://www.impala.pt/noticias/atualidade/covid-19-capital-mocambicana-declarada-terceiro-local-com-transmissao-comunitaria/
https://www.lusa.pt/article/WV0bo23nDmef6hBvjxYSXzMSZM5iuSI1/covid-19-cidade-mo%C3%A7ambicana-de-quelimane-inicia-hoje-inqu%C3%A9rito-sero-epidemiol%C3%B3gico
https://noticias.mmo.co.mz/2020/08/estado-de-emergencia-e-mais-um-momento-de-sofrimento-para-as-pessoas-de-baixa-renda.html
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6 de agosto 

 A Revista Moçambicana de Ciências de Saúde (RMCS) convida aos estimados 

investigadores, técnicos, estudantes, profissionais de saúde e de áreas afins a 

submeterem artigos científicos originais para a edição especial sobre a pandemia da 

#COVID19 (comunicado);  

 Os Serviços de Urgência do Hospital Central de Maputo vão beneficiar de obras de 

reabilitação (MMO);  

 A Fundação Calouste Gulbenkian doou 12 ‘kits’ de impressão 3D aos Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) esperando, a médio prazo, “reforçar as 

iniciativas de inovação social” (Jornal Económico);  

 

5 de agosto 

 O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, decretou a renovação do estado de 

emergência no âmbito das medidas do combate e prevenção da Covid-19, em vigor a 

partir da 00h00 do dia 8 de agosto, e término às 23h59 do dia 6 de setembro de 2020 

- e anunciou três fases para alívio das medidas restritivas (presidencia.gov.mz / 

comunicado): 

 Fase 1, em que estão incluídas atividades de baixo risco, e que tem início a 18 de 

agosto de 2020: 

a) Retoma das aulas no Ensino Superior, na Academias e Escolas das Forças de 

Defesa e Segurança, em todas instituições e centros de formação de Saúde e 

nos Institutos de formação Técnico Profissional; 

b) Alargamento do número de participantes em cerimónias fúnebres para um 

máximo de 50 pessoas, exceto quando a Covid-19 tenha sido a causa da 

morte, em que o número permanecerá de 10; 

c) Retoma dos cultos religiosos, devendo o número de participantes não 

exceder as 50 pessoas. 

 Fase 2, em que se incluem as atividades de médio risco, que terá início a 1 de 

setembro de 2020: 

a) Reabertura dos cinemas, teatros, casinos e ginásios; 

b) Reabertura das Escolas de condução; 

c) Retoma do exercício dos desportos motorizados. 

https://drive.google.com/file/d/1zPH9TOscZX91aFIT0cKdBMxvA6l4L_1l/view?fbclid=IwAR1GjZ6M_1bHUxpTGdcC_eh7JA89j9Q0TaRAq5DnIf1LQkJ8sG1m3V1yrZQ
https://noticias.mmo.co.mz/2020/08/reabilitacao-e-requalificacao-dos-servicos-de-urgencia-do-hcm.html
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/fundacao-calouste-gulbenkian-doa-12-kits-de-impressao-3d-a-palop-622781
https://www.presidencia.gov.mz/por/Actualidade/Presidente-da-Republica-decreta-novo-Estado-de-Emergencia
https://www.presidencia.gov.mz/por/content/download/9109/64692/version/1/file/Novo+Estado+de+Emerge%CC%82ncia+-+05082020++Rev+GPM.pdf
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 Fase 3, em que se inscrevem atividades de alto risco, está prevista para 1 de 

outubro de 2020: 

a) Reinício das aulas da 12.ª classe. 

 A oposição moçambicana afirmou que as medidas do Estado de Emergência 

aumentaram a pobreza (MMO);  

 Universidades privadas dizem-se preparadas para reabrir (saiba mais);  

 O Ministério da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde promoveu uma 

videoconferência acerca das “Implicações da pandemia da Covid-19 na alimentação 

infantil em Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique (saiba mais);  

 

4 de agosto 

 Moçambique ultrapassou as 2 mil infeções; 

 O Parlamento aprovou o relatório do Presidente da República, Filipe Nyusi, sobre o 

balanço do estado de emergência (portaldogoverno.gov.mz); 

 A primeira-dama de Moçambique, Isaura Nyusi, afirmou que a Covid-19 não deve 

condicionar o aleitamento materno no país, pedindo o envolvimento de todos 

moçambicanos para maior consciencialização quando se assinala a Semana Mundial 

da Amamentação (Lusa);  

 O Conselho de Ministros vai propor à Assembleia da República uma lei de gestão e 

redução de risco de desastres, na sequência do fim do estado de emergência 

decretado para fazer face à Covid-19 (saiba mais);  

 O governo alemão anunciou uma ajuda de 17,5 milhões de euros a Moçambique para 

o combate à pandemia da Covid-19 nas áreas da educação, desenvolvimento 

económico sustentável e biodiversidade (Lusa);  

 A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verônica 

Macamo, informou que cerca de 350 moçambicanos estão retidos no estrangeiro 

devido às restrições impostas pela Covid-19 (saiba mais);  

 Implementação do programa “Combate a Covid-19, com Contas Certas”: O Fórum de 

Monitoria de Orçamento afirmou que já tem acesso a informação sobre os fundos 

enviados ao governo pelos parceiros de desenvolvimento de Moçambique, no 

âmbito dos esforços para o combate aos efeitos negativos da pandemia da Covid-19 

(MMO);  

 

https://noticias.mmo.co.mz/2020/08/oposicao-mocambicana-diz-que-as-medidas-do-estado-de-emergencia-aumentaram-a-pobreza.html
https://noticias.mmo.co.mz/2020/08/universidades-privadas-dizem-se-preparadas-para-reabrir.html
https://www.facebook.com/ministeriodasaude.cv/posts/2606865502911206
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Parlamento-aprova-balanco-do-PR-sobre-estado-de-emergencia
https://www.lusa.pt/article/lxegKhpvo66YZ10x36GMzzMSZM5iuSI1/covid-19-primeira-dama-mo%C3%A7ambicana-alerta-para-import%C3%A2ncia-do-aleitamento-materno
https://www.lusa.pt/article/lxegKhpvo670VTvGCiqaZjMSZM5iuSI1/covid-19-governo-mo%C3%A7ambicano-vai-propor-nova-lei-de-gest%C3%A3o-e-redu%C3%A7%C3%A3o-do-risco-de-desastres
https://www.lusa.pt/article/lxegKhpvo66G4l99Hmm4ajMSZM5iuSI1/covid-19-alemanha-disponibiliza-17-5-me-a-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/lxegKhpvo677d51TJEmUGzMSZM5iuSI1/covid-19-cerca-de-350-mo%C3%A7ambicanos-est%C3%A3o-retidos-no-estrangeiro
https://noticias.mmo.co.mz/2020/08/implementacao-do-programa-combate-a-covid-19-com-contas-certas.html
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3 de agosto 

 O governo moçambicano afirmou que quer reforçar “cada vez mais” a amizade e 

cooperação com o Japão, destacando a contribuição do país asiático para o sistema 

de saúde de Moçambique num momento de grandes desafios face à Covid-19 (Lusa);  

 O Instituto Eleitoral para a Democracia em África defendeu a instauração do estado 

de calamidade pública em Moçambique, após o fim do estado de emergência no dia 

29 de julho (saiba mais);  

 O Centro de Investigação de Saúde da Manhiça (CISM) adotou o seu equipamento 

laboratorial de investigação da vacina contra a malária à capacidade de testagem de 

Covid-19 (saiba mais);  

 O Ministério da Saúde de Moçambique lançou um inquérito sero-epidemiológico para 

apurar o nível de exposição da população da capital à Covid-19 e travar a propagação 

da doença (covid19.ins.gov.mz / vídeo);  

 Mais de 3 mil milhões de meticais serão investidos na requalificação das escolas, no 

âmbito das acções visando fazer face a Covid-19 para permitir o reinício das aulas no 

país (MMO);  

 Os quatro meses de estado de emergência não afetaram a circulação de produtos, 

principalmente alimentares, entre Moçambique, Malawi, África do Sul e outros países 

da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, de acordo com o ministro da 

Indústria e Comércio, Carlos Mesquita (saiba mais);  

 Sondagem do Fórum para os Direitos da Criança conclui que maioria é contra 

reabertura imediata de escolas (Sapo);  

 

2 de agosto 

 Governo usa 40 milhões de dólares contra a Covid-19 (e-global);  

 O Presidente de Moçambique enviou ao Parlamento uma adenda ao relatório sobre 

os quatro meses do estado de emergência devido à Covid-19, informando que o país 

já recebeu quase metade da ajuda pedida a parceiros (Lusa);  

 O Centro para Democracia e Desenvolvimento acusou o chefe de Estado 

moçambicano de ter omitido informações sobre os apoios que o país recebeu de 

parceiros no relatório enviado ao parlamento sobre os quatro meses de estado de 

emergência (saiba mais);  

https://www.lusa.pt/article/lxegKhpvo66GR~yIu9P13TMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-quer-refor%C3%A7ar-cada-vez-mais-a-coopera%C3%A7%C3%A3o-com-o-jap%C3%A3o
https://www.lusa.pt/article/lxegKhpvo64Iicspr1guGDMSZM5iuSI1/covid-19-organiza%C3%A7%C3%A3o-da-sociedade-civil-defende-estado-de-calamidade-p%C3%BAblica-em-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/lxegKhpvo64sWqdbpCfSXDMSZM5iuSI1/covid-19-centro-de-investiga%C3%A7%C3%A3o-mo%C3%A7ambicano-adapta-laborat%C3%B3rios-para-testar-novo-coronav%C3%ADrus
https://covid19.ins.gov.mz/arranca-inquerito-sero-epidemiologico-na-cidade-de-maputo/?fbclid=IwAR3icPNk6ekgywrNu5cZcXbvF5vlrstdn1KDwu_Tv7WyDCAGqtpjrJkcDrg
https://www.facebook.com/ins.gov.mz/posts/3189341147820655
https://noticias.mmo.co.mz/2020/08/covid-19-mais-de-3-mil-milhoes-de-meticais-para-requalificacao-das-escolas.html
https://noticias.mmo.co.mz/2020/08/nao-houve-escassez-de-alimentos-durante-o-estado-de-emergencia-no-pais.html
https://noticias.sapo.mz/actualidade/artigos/maioria-e-contra-reabertura-das-escolas-em-mocambique-segundo-relatorio
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-governo-usa-40-milhoes-de-dolares-contra-covid-19/
https://www.lusa.pt/article/gQXMjklLD3SpI4rom5qGgjMSZM5iuSI1/covid-19-pr-mo%C3%A7ambicano-entregou-ao-parlamento-informa%C3%A7%C3%A3o-sobre-apoios-recebidos
https://www.lusa.pt/article/gQXMjklLD3RF2aNwAGl3zzMSZM5iuSI1/covid-19-ong-acusa-pr-mo%C3%A7ambicano-de-omitir-informa%C3%A7%C3%B5es-sobre-apoio-de-parceiros-internacionais
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31 de julho 

 A Comissão Permanente da Assembleia da República de Moçambique convocou uma 

sessão extraordinária da plenária do parlamento para a próxima terça-feira, 4 de 

agosto, para avaliar o relatório da Presidência sobre o fim do estado de emergência 

(Lusa);  

 A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve um total de 3.885 pessoas por 

desobediência no estado de emergência que vigorou nos últimos quatro meses 

(saiba mais);  

 

30 de julho 

 O Presidente da República, Filipe Nyusi, mantém em vigor as medidas de prevenção 

(MMO);  

 O Presidente da República afirmou que “a prioridade é proteger os moçambicanos e 

os estrangeiros que aqui residem” e apelou aos moçambicanos que mantenham as 

medidas de prevenção por forma a evitar o alastramento da Covid-19 (saiba mais / 

vídeo);  

 A embaixada de Portugal em Maputo anunciou a realização de dez voos entre Lisboa 

e a capital moçambicana, cinco em cada sentido, até final de agosto, para ultrapassar 

restrições impostas pela Covid-19 (Lusa);  

 Analistas moçambicanos discutem o “novo normal” (saiba mais);  

 A Entidade das Nações Unidas para Igualdade de Género e Empoderamento das 

Mulheres e parceiros vão disponibilizar 13 mil máscaras para mulheres vulneráveis na 

cidade de Maputo, no âmbito do combate à propagação da Covid-19 (saiba mais);  

 O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Daviz Simango, 

defendeu a contínua consciencialização de cidadania e medidas de higienização no 

país e o controlo das fronteiras, como arma fundamental na prevenção da 

pandemia da Covid-19 (MMO);  

 

29 de julho 

 O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pediu que as restrições face à Covid-19 

continuem a ser cumpridas mesmo com o fim do estado de emergência (Lusa);  

https://www.lusa.pt/article/YzJVgt5EpuUxA0HzxP9JMjMSZM5iuSI1/covid-19-comiss%C3%A3o-permanente-do-parlamento-mo%C3%A7ambicano-convoca-sess%C3%A3o-extraordin%C3%A1ria-para-ter%C3%A7a-feira
https://www.lusa.pt/article/YzJVgt5EpuUUv~MyCA0tgTMSZM5iuSI1/covid-19-quase-quatro-mil-pessoas-detidas-por-desobedi%C3%AAncia-durante-estado-de-emerg%C3%AAncia-em-mo%C3%A7ambique
https://noticias.mmo.co.mz/2020/07/covid-19-presidente-da-republica-mantem-em-vigor-as-medidas-de-prevencao.html
https://noticias.mmo.co.mz/2020/07/nyusi-diz-que-a-prioridade-e-proteger-os-mocambicanos-e-os-estrangeiros-que-aqui-residem.html
https://www.facebook.com/NyusiConfioemti/videos/749330802549711/
https://www.lusa.pt/article/twNo08J1LXAvHdRJzs8xgzMSZM5iuSI1/covid-19-dez-voos-entre-portugal-e-mo%C3%A7ambique-at%C3%A9-final-de-agosto-embaixada
https://noticias.mmo.co.mz/2020/07/covid-19-analistas-mocambicanos-discutem-o-novo-normal.html
https://www.lusa.pt/article/twNo08J1LXBC06GN6ISf2TMSZM5iuSI1/covid-19-onu-e-parceiros-disponibilizam-13-mil-m%C3%A1scaras-para-mulheres-em-maputo
https://noticias.mmo.co.mz/2020/07/covid-19-daviz-simango-defende-continua-consciencializacao-de-cidadania.html
https://www.lusa.pt/article/twNo08J1LXDdUHoEzJKIszMSZM5iuSI1/covid-19-pr-mo%C3%A7ambicano-pede-que-restri%C3%A7%C3%B5es-continuem-mesmo-com-fim-do-estado-de-emerg%C3%AAncia
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 O representante do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Moçambique afirmou 

que a aposta das autoridades moçambicanas deve recair na proteção das camadas 

mais vulneráveis em detrimento da consolidação fiscal, face ao impacto da Covid-19 

(saiba mais);  

 Administrador do Banco de Moçambique cético em relação a um PIB positivo do país 

(Observador);  

 O Indicador de Clima Económico (ICE) de Moçambique caiu em maio para o valor 

mais baixo dos últimos 16 anos, anunciou o INE, reflexo do impacto da pandemia de 

Covid-19 em todo o mundo (saiba mais);  

 A Fundação Galp doou 10 mil luvas, dois ventiladores e igual número de monitores de 

sinais vitais ao Ministério da Saúde de Moçambique, no âmbito do apoio no combate 

à Covid-19 no país (saiba mais);  

 A mineradora brasileira Vale e os seus fornecedores ofereceram mais de 11 mil 

máscaras a comunidades e profissionais de saúde de Moatize, no centro de 

Moçambique (saiba mais);  

 

28 de julho 

 A Inspeção Nacional de Atividades Económicas (INAE) manifestou preocupação com a 

reabertura de alguns estabelecimentos de diversão (Rádio Moçambique);  

 Um fundo anunciado em junho, em Moçambique, vai ajudar a pagar os salários de 

cerca de 1000 fiscais de áreas ambientais que viram cair as suas receitas devido à 

falta de visitantes provocada pela pandemia de Covid-19 (Lusa);  

 Transmissão local predomina no país, 58% sem sintomas, segundo as autoridades 

(Sapo);  

 O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO), coligação da sociedade civil 

moçambicana, considerou que os fundos públicos destinados à luta contra a Covid-19 

serão desviados para esquemas de corrupção, caso não haja uma monitorização 

independente (saiba mais);  

 Um total de 39 cidadãos malauianos, entre os quais dois bebés com menos de um 

ano, foram detidos hoje por imigração ilegal em Inhambane, no sul de Moçambique 

(saiba mais);  

 Autoridades moçambicanas encerram 90 estabelecimentos comerciais em 15 dias 

(Visão);  

 

https://www.lusa.pt/article/twNo08J1LXAzAE7U7bazhTMSZM5iuSI1/covid-19-fmi-defende-prote%C3%A7%C3%A3o-das-camadas-mais-vulner%C3%A1veis-em-mo%C3%A7ambique
https://observador.pt/2020/07/29/administrador-do-banco-de-mocambique-cetico-em-relacao-a-um-pib-positivo-do-pais/
https://www.lusa.pt/article/EFvppKWEQz8j8NGVWwgPXzMSZM5iuSI1/covid-19-indicador-de-clima-econ%C3%B3mico-cai-para-m%C3%ADnimo-de-16-anos-ine
https://www.lusa.pt/article/twNo08J1LXDDHd~qFlmfzDMSZM5iuSI1/covid-19-funda%C3%A7%C3%A3o-galp-doa-luvas-e-ventiladores-ao-minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-de-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/twNo08J1LXAHaug88K8anTMSZM5iuSI1/covid-19-vale-oferece-mais-de-11-mil-m%C3%A1scaras-a-comunidades-no-centro-de-mo%C3%A7ambique
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12254-reabertura-de-alguns-estabelecimentos-de-diversao-preocupa-inae.html
https://www.lusa.pt/article/EFvppKWEQz8389kPl7MdBzMSZM5iuSI1/covid-19-fundo-ambiental-vai-apoiar-sal%C3%A1rios-de-quase-mil-fiscais-em-mo%C3%A7ambique
https://lifestyle.sapo.mz/saude/saude-e-medicina/artigos/covid-19-transmissao-local-predomina-em-mocambique-58-sem-sintomas-segundo-as-autoridades
https://www.lusa.pt/article/EFvppKWEQz8Zyzgua9cpGzMSZM5iuSI1/covid-19-sociedade-civil-mo%C3%A7ambicana-alerta-para-corrup%C3%A7%C3%A3o-na-gest%C3%A3o-de-fundos
https://www.lusa.pt/article/EFvppKWEQz~mxmHSBsqoRjMSZM5iuSI1/covid-19-detidos-39-malauianos-por-imigra%C3%A7%C3%A3o-ilegal-no-sul-de-mo%C3%A7ambique
https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2020-07-28-covid-19-autoridades-mocambicanas-encerram-90-estabelecimentos-comerciais-em-15-dias/
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27 de julho 

 Os vendedores dos mercados de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, têm a 

maior taxa de exposição ao novo coronavírus, seguidos dos deslocados devido à 

violência armada, indicam resultados preliminares do inquérito sero-epidemiológico 

sobre a Covid-19 naquela cidade (Lusa);  

 As Linhas Aéreas de Moçambique, em parceria com as gasolineiras Puma e a 

Petromoc, anunciaram um voo, de tarifas especiais, para o repatriamento de 

cidadãos moçambicanos retidos em Lisboa face à Covid-19 (saiba mais);  

 Aumentam casos de hospitalização de pacientes devido à Covid-19 

(covid19.ins.gov.mz);  

 

26 de julho 

 Num campo com mais de 10 mil pessoas em Metuge, deslocadas devido à violência 

armada de Cabo Delgado, torna-se praticamente impossível seguir as regras de 

prevenção face ao novo coronavírus (Plataforma);  

 Ainda é possível salvar o ano letivo em Moçambique? (Deutsche Welle);  

 

25 de julho 

 A Federação Moçambicana das Associações dos Transportes Rodoviários (FEMATRO) 

aponta uma redução de até 40% no volume de passageiros devido à pandemia 

(Deutsche Welle);  

 

24 de julho 

 O HCM, o maior de Moçambique, está a cancelar cirurgias, devido a uma quebra no 

número de dadores de sangue provocada pelo receio de infeção pelo novo 

coronavírus (Lusa);  

 O governo moçambicano definiu um conjunto de 16 medidas necessárias para o 

eventual levantamento da proibição de cultos coletivos (saiba mais);  

 Cidade e província de Maputo vão realizar inquéritos epidemiológicos (Visão);  

https://www.lusa.pt/article/lp1zK0gtuE9cYJTxxkKtvzMSZM5iuSI1/covid-19-vendedores-dos-mercados-da-cidade-mo%C3%A7ambicana-de-pemba-est%C3%A3o-mais-expostos-a-doen%C3%A7a-inqu%C3%A9rito
https://www.lusa.pt/article/lp1zK0gtuE_xEG~W0QmYAjMSZM5iuSI1/covid-19-linhas-a%C3%A9reas-de-mo%C3%A7ambique-realizam-voo-para-repatriamento-de-mo%C3%A7ambicanos-em-portugal
https://covid19.ins.gov.mz/aumentam-casos-de-hospitalizacao-de-pacientes-devido-a-covid-19/?fbclid=IwAR14Brv7m9qVuykdO3POvynereE-hVAPfI3aQ8_HUuqnTWkDYft46WKJ3JE
https://www.plataformamedia.com/2020/07/26/mocambique-covid-19-pede-distanciamento-impossivel-para-quem-foge/
https://www.dw.com/pt-002/ainda-%C3%A9-poss%C3%ADvel-salvar-o-ano-letivo-em-mo%C3%A7ambique/a-54323438
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-transportadores-de-mo%C3%A7ambique-queixam-se-de-preju%C3%ADzos/a-54316132
https://www.lusa.pt/article/9_tPZ3k5yC36zO0XhzFBHTMSZM5iuSI1/covid-19-maior-hospital-mo%C3%A7ambicano-cancela-cirurgias-devido-%C3%A0-falta-de-sangue
https://www.lusa.pt/article/9_tPZ3k5yC2_fxP7bcHCDzMSZM5iuSI1/covid-19-governo-mo%C3%A7ambicano-define-medidas-para-eventual-regresso-de-cultos-coletivos
https://visao.sapo.pt/visaosaude/2020-07-24-covid-19-cidade-e-provincia-de-maputo-vao-realizar-inqueritos-epidemiologicos/
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 O Ministério da Saúde de Moçambique vai realizar um inquérito sero-epidemiológico 

sobre a Covid-19, na cidade e província de Maputo, dentro de duas semanas, face ao 

crescente aumento do número de casos do novo coronavírus (saiba mais);  

 O governo moçambicano define medidas para eventual regresso de cultos coletivos 

(Impala);  

 

23 de julho 

 Como priorizar as atividades da Covid nos planos Municipais? 

(covidcidadesmoz.gov.mz);  

 O Ministério da Saúde de Moçambique inaugurou o primeiro laboratório de testagem 

para a Covid-19 no Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, segunda cidade com 

mais transmissão comunitária no país (Lusa);  

 A delegação moçambicana do Instituto para a Comunicação Social na África Austral 

(Misa) doou máscaras e álcool em gel para jornalistas em Maputo, no âmbito das 

medias de prevenção contra a Covid-19 no país (saiba mais);  

 O governo moçambicano diz estarem em curso auscultações, bem como avaliações 

das condições de funcionamento de diversos setores da economia, em preparação do 

próximo cenário decorrente da pandemia da Covid-19 (portaldogoverno.gov.mz);  

 A província de Gaza, região sul de Moçambique, está em situação de alerta devido ao 

regresso, por vias ilegais, de moçambicanos provenientes da vizinha Africa do Sul, país 

com maior número de casos de Covid-19 em África (MMO);  

 O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (Africa 

CDC) apontou Angola e Moçambique como dois exemplos de controlo da pandemia, 

tendo em conta o rácio entre número de casos e população (saiba mais);  

 O Fundo Africano de Desenvolvimento anunciou a disponibilização de 138 milhões de 

dólares para ajudar Moçambique, Maláui, Madagáscar e São Tomé e Príncipe a 

combaterem a pandemia de Covid-19 (Visão);  

 

22 de julho 

 O Governo moçambicano admitiu dificuldades para conter as infeções pelo novo 

coronavírus em Cabo Delgado devido a movimentação de pessoas deslocadas na 

sequência da violência armada naquela província do norte do país (saiba mais);  

 Nampula conta com onze ventiladores pulmonares para doentes da Covid-19 (MMO);  

https://www.lusa.pt/article/9_tPZ3k5yC2l4mVlQwH7zzMSZM5iuSI1/covid-19-cidade-e-prov%C3%ADncia-de-maputo-v%C3%A3o-realizar-inqu%C3%A9ritos-epidemiol%C3%B3gicos
https://www.impala.pt/noticias/atualidade/covid-19-governo-mocambicano-define-medidas-para-eventual-regresso-de-cultos-coletivos/
http://covidcidadesmoz.gov.mz/?p=203
https://www.lusa.pt/article/SKwbqpneyCUbkVffJT6soDMSZM5iuSI1/covid-19-instalado-laborat%C3%B3rio-de-testagem-na-segunda-prov%C3%ADncia-com-mais-casos-ativos-em-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/SKwbqpneyCWZ8bkbvoBBXjMSZM5iuSI1/covid-19-ong-doa-material-preven%C3%A7%C3%A3o-para-jornalistas-em-maputo
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Pais-Auscultacao-em-preparacao-do-proximo-cenario-decorrente-da-pandemia-da-Covid-19
https://noticias.mmo.co.mz/2020/07/covid-19-provincia-de-gaza-em-alerta.html#ixzz6TPUm3gEr
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1537628/cdc-africa-aponta-angola-e-mocambique-como-exemplos-no-combate-a-pandemia
https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2020-07-23-covid-19-banco-africano-aprova-ajuda-de-46-milhoes-de-euros-a-mocambique-e-sao-tome-e-principe/
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1535785/mocambique-admite-dificuldades-para-conter-infecoes-devido-a-violencia
https://noticias.mmo.co.mz/2020/07/nampula-conta-com-onze-ventiladores-pulmonares-para-doentes-da-covid-19.html#ixzz6TPV4nIAi
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21 de julho 

 O governo anunciou que os pelouros das áreas suspensas devido à Covid-19 vão 

apresentar planos de segurança sanitária para o caso de uma eventual reabertura, no 

final do estado de emergência, no dia 30 de julho (Lusa); 

 A empresa indonésia Buzi Hydrocarbons anunciou a interrupção de perfurações 

para pesquisa de gás natural no bloco de Búzi, no centro de Moçambique, devido ao 

novo coronavírus (saiba mais);   

 O Instituto de Cereais de Moçambique (ICM) retomou a exportação de feijões para 

a China e Dubai, após uma interrupção provocada por restrições impostas devido à 

pandemia de Covid-19 (saiba mais);  

 As autoridades de saúde moçambicanas esperam diagnosticar 103 mil casos de 

tuberculose este ano, contra os 97 mil em 2019, mas o novo coronavírus “põe em 

risco” a meta estabelecida, o que pode comprometer o combate à doença (saiba 

mais);  

 Dezenas de passageiros recusaram fazer teste à Covid-19 no aeroporto (Público);  

 Investidores estudam projetos de 3,8 mil milhões incluindo em Moçambique e Angola 

(Visão);  

 

20 de julho 

 A organização não-governamental Centro de Integridade Pública (CIP) pede anulação 

de ano letivo em Moçambique (Deutsche Welle);  

 Internet Grátis em tempo de Pandemia (covidcidadesmoz.gov.mz);  

 

17 de julho 

 O Conselho Municipal de Maputo anunciou a distribuição de 4 mil máscaras para 

pessoas carenciadas na capital moçambicana (Lusa);  

 O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) prevê um agravamento do défice 

orçamental das contas públicas em Moçambique de 4,5%, para quase o dobro, 8,2% 

(e-global);  

 XXIV Aniversário da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) sem 

atividades devido à Covid-19 (saiba mais);  

 Covid-19 deixa sequelas do foro neurológico em pacientes recuperados (MMO);  

https://www.lusa.pt/article/6ZEeZRTjz5JmvOvr_Fy1yTMSZM5iuSI1/covid-19-governo-mo%C3%A7ambicano-quer-planos-de-preven%C3%A7%C3%A3o-para-eventual-reabertura
https://www.lusa.pt/article/6ZEeZRTjz5LC78HTs6OGeDMSZM5iuSI1/covid-19-indon%C3%A9sia-buzi-hydrocarbons-interrompe-pesquisa-de-g%C3%A1s-natural-no-centro-de-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/6ZEeZRTjz5K2gXjbj6dDVDMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-retoma-exporta%C3%A7%C3%A3o-de-feij%C3%B5es-para-china-e-dubai
https://www.lusa.pt/article/OpfBMKTib~NncCOa4bmdjzMSZM5iuSI1/covid-19-pandemia-amea%C3%A7a-combate-contra-a-tuberculose-em-mo%C3%A7ambique-governo
https://www.lusa.pt/article/OpfBMKTib~NncCOa4bmdjzMSZM5iuSI1/covid-19-pandemia-amea%C3%A7a-combate-contra-a-tuberculose-em-mo%C3%A7ambique-governo
https://www.publico.pt/2020/07/21/sociedade/noticia/dezenas-passageiros-recusaram-teste-covid19-aeroporto-sef-nao-nada-1925214
https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2020-07-21-covid-19-investidores-estudam-projetos-de-38-mil-milhoes-incluindo-em-mocambique-e-angola/
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-ong-pede-anula%C3%A7%C3%A3o-de-ano-letivo-em-mo%C3%A7ambique/a-54243099
http://covidcidadesmoz.gov.mz/?p=206
https://www.lusa.pt/article/OrPsdazCQLOh_Bfw~MCfljMSZM5iuSI1/covid-19-conselho-municipal-de-maputo-distribui-m%C3%A1scaras-para-pessoas-carenciadas
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-tera-defice-orcamental-afetado-pela-pandemia/
http://tatoli.tl/pt/2020/07/17/xxiv-aniversario-da-cplp-sem-atividades-devido-a-covid-19/
https://noticias.mmo.co.mz/2020/07/covid-19-deixa-sequelas-do-foro-neurologico-em-pacientes-recuperados.html
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 Pemba intensifica comunicação sobre prevenção da Covid-19 (covid19.ins.gov.mz);  

 O Instituto Nacional de Saúde (INS) recebeu pacotes de testagem rápido do novo 

Coronavírus, doados pela empresa de telefonia móvel, Vodacom (saiba mais);  

 Cerca de 500 mineiros moçambicanos foram testados para a Covid-19 pela 

Organização Internacional para as Migrações (OIM) no centro clínico na fronteira de 

Ressano Garcia e estão prontos para voltar ao trabalho na África do Sul (Lusa);  

 

16 de julho 

 O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, anunciou, em Maputo, a continuação 

das medidas tomadas no âmbito do estado de emergência, até que se criem 

condições objetivas para uma retoma segura da nova normalidade 

(presidencia.gov.mz / vídeo);  

 O Presidente da República anunciou que as escolas e igrejas vão continuar encerradas 

(O País);  

 O Japão anunciou o apoio de 100 milhões de dólares para o serviço da dívida externa 

dos países em desenvolvimento, incluindo Moçambique (saiba mais);  

 O Centro para Democracia e Desenvolvimento, organização não-governamental 

(ONG) moçambicana, criticou um alegado “secretismo” dos relatórios da comissão 

técnico-científica criada pelo Governo de Moçambique face à Covid-19 no país 

(Sapo);  

 

15 de julho 

 O antigo ministro da Educação de Moçambique, Jorge Ferrão, considerou legítimas as 

dúvidas sobre a retoma das aulas devido à Covid-19, apontando o “transporte 

precário” como o principal risco (Lusa);  

 A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Teresa 

Ribeiro, manifestou a abertura para Portugal apoiar Moçambique contra a Covid-19 

(e-global);  

 Depois das cidades de Nampula, Beira e Maputo as cidades de Quelimane e Tete 

passam igualmente a diagnosticar a Covid-19 (saiba mais);  

 O Diretor Geral do INS, Ilesh Jani, orientou uma palestra sobre a pandemia do novo 

Coronavírus (covid19.ins.gov.mz);  

https://covid19.ins.gov.mz/pemba-intensifica-comunicacao-sobre-prevencao-da-covid-19/?fbclid=IwAR1kIr5K78z6zT03kMn11Mttw9apaWYb_4hIME_VJpoXAmO0Mbl1zbsmmQ8
https://covid19.ins.gov.mz/ins-recebe-kits-de-testagem-da-covid-19/?fbclid=IwAR2_608SrRubk48HOf5FjgRq8ChsnSGRbGvbaTuAvEk_rG-vAo6WkxU6FKU
https://www.lusa.pt/article/jr7TMfaICO4wFXK7n8tUaDMSZM5iuSI1/covid-19-mineiros-mo%C3%A7ambicanos-regressam-ao-emprego-na-%C3%A1frica-do-sul
https://www.presidencia.gov.mz/por/Actualidade/PR-anuncia-continuacao-das-medidas-do-Estado-de-Emergencia
https://www.facebook.com/NyusiConfioemti/videos/311146423598684/
http://opais.sapo.mz/presidente-da-republica-anuncia-que-escolas-e-igrejas-vao-continuar-encerradas-
http://opais.sapo.mz/mocambique-pode-beneficiarse-do-apoio-do-japao
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/ong-mocambicana-critica-alegado-secretismo-de_5f107f2779856b54944513e2
https://www.lusa.pt/article/n57KMKDOuJfIbYLdFXZm~DMSZM5iuSI1/covid-19-antigo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-mo%C3%A7ambicano-com-d%C3%BAvidas-sobre-reabertura-das-escolas
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/portugal-disponivel-para-apoiar-mocambique-contra-a-covid-19/
http://opais.sapo.mz/tete-e-quelimane-passam-a-diagnosticar-covid19
https://covid19.ins.gov.mz/ilesh-jani-orienta-palestra-sobre-covid-19-no-millennium-bim/?fbclid=IwAR3XMXCiwT3X8FLgDXt3fZqUU3PIKXcAfCqh0kv8xsxy284Gz3vXF2YW3dI
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 O governador de Nampula defendeu o reinício das aulas depois da criação de 

condições para o efeito (saiba mais);  

 Foi reforçado o armazenamento do material de testagem da Covid-19 no país, com a 

entrega ao Ministério da Saúde pela multinacional Total, de 12.500 pacotes de 

colheita de amostras, 6 mil reagentes e 24 mil pacotes de extração de seis mil 

amostras (saiba mais);  

 

14 de julho 

 Um total de 183 moçambicanos prisioneiros na África do Sul regressaram na segunda-

feira a Moçambique no âmbito do descongestionamento das cadeias daquele país, 

para prevenção da Covid-19 (saiba mais);  

 O governo português e a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN) doaram 200 

mil máscaras na província de Maputo, no âmbito do combate à pandemia da Covid-19 

(Lusa);  

 O Grande Hotel, na cidade da Beira, está em vias de transformar-se num 

grande foco de propagação da Covid-19 (MMO);  

 Moçambique recebe vítimas mortais vindas da África do Sul (saiba mais);  

 

13 de julho 

 O Ministério da Educação de Moçambique vai distribuir gratuitamente máscaras e 

suspender disciplinas que exijam contacto entre os alunos no regresso faseado às 

aulas, agendado para 27 de julho (Lusa);  

 

12 de julho 

 Serão realizados dois voos entre Lisboa e Maputo nos dias 16 e 23 de julho e dois 

voos entre Maputo e Lisboa nos dias 18 e 25 de julho (Plataforma);  

 

 

 

https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/11996-governador-de-nampula-defende-reinicio-das-aulas-depois-da-criacao-de-condicoes-para-o-efeito.html
https://covid19.ins.gov.mz/reforcado-material-de-testagem-da-covid-19-no-pais/?fbclid=IwAR0KsTc4EoPU5dqjHY6u1pVa5XiVuB5ps2DJ5Y5pcQISnZPlyuMq5cClgaU
https://www.lusa.pt/article/n57KMKDOuJdTjdOieEG5kjMSZM5iuSI1/covid-19-%C3%A1frica-do-sul-libertou-183-presos-que-j%C3%A1-regressaram-a-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/xro4yZTpWTHphqO8U9SIHTMSZM5iuSI1/governo-portugu%C3%AAs-e-rede-aga-khan-doam-hoje-200-mil-m%C3%A1scaras-em-maputo
https://noticias.mmo.co.mz/2020/07/covid-19-na-beira-grande-hotel-em-vias-de-ser-um-forte-foco.html
https://noticias.mmo.co.mz/2020/07/covid-19-mocambique-recebe-vitimas-mortais-vindas-da-africa-do-sul.html
https://www.lusa.pt/article/xro4yZTpWTFSGqurK7M2EDMSZM5iuSI1/covid-19-governo-mo%C3%A7ambicano-vai-distribuir-m%C3%A1scaras-na-reabertura-faseada-das-escolas
https://www.plataformamedia.com/2020/07/12/covid-19-anunciados-dois-voos-entre-lisboa-e-maputo/
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11 de julho 

 Um artista que ganhava a vida a pintar batiques, tecidos artesanais usados para 

decoração, passou a pintar paredes e a trabalhar com crianças para sobreviver à crise 

provocada pela Covid-19 em Moçambique (saiba mais); 

 

10 de julho 

 O Sindicato de professores moçambicanos reticente quanto ao retorno às aulas em 

Nampula (MMO);  

 Pessoas com deficiência recebem apoio na Gorongosa, com alimentos e materiais de 

prevenção (Deutsche Welle);  

 Trabalhadoras domésticas perdem trabalho em Inhambane, devido à pandemia da 

Covid-19 (saiba mais);  

 O Banco de Moçambique vai prolongar medidas de incentivo ao pagamento 

electrónico (saiba mais);  

 

9 de julho 

 O BAD considerou que a pandemia da Covid-19 fez triplicar as necessidades de 

financiamento de Moçambique, para 8,2% do PIB, e pode originar uma recessão 

económica de 2% (Lusa); 

 O município da Beira transferiu 5 mil vendedores para fazer face à Covid-19 (MMO);  

 Empresas moçambicanas registam redução de 60% no volume de vendas, devido a 

Covid-19 (portaldogoverno.gov.mz);  

 A agência de notação financeira Fitch Ratings decidiu manter Moçambique em 

Incumprimento Financeiro devido à situação económica, financeira e de elevada 

dívida pública do país, agravada pelas consequências da pandemia de Covid-19 (saiba 

mais);  

 

 

 

https://www.lusa.pt/article/xcXCnRzKdKY2d811X9NhXzMSZM5iuSI1/covid-19-artista-mo%C3%A7ambicano-passou-a-pintar-paredes-para-sobreviver-%C3%A0-crise
https://noticias.mmo.co.mz/2020/07/sindicato-de-professores-mocambicanos-reticente-quanto-ao-retorno-as-aulas-em-nampula.html
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-pessoas-com-defici%C3%AAncia-recebem-apoio-na-gorongosa/a-54117894
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-trabalhadoras-dom%C3%A9sticas-perdem-trabalho-em-inhambane/a-54122309
https://vivenciaspressnews.com/banco-de-mocambique-vai-prolongar-medidas-de-incentivo-ao-pagamento-electronico/
https://www.lusa.pt/article/bN3K7t7zj08iIY2NZh8PwzMSZM5iuSI1/covid-19-crise-triplica-necessidades-de-financiamento-em-mo%C3%A7ambique-para-8-2-do-pib-bad
https://noticias.mmo.co.mz/2020/07/beira-transfere-cinco-mil-vendedores-para-fazer-face-a-covid-19.html
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Empresas-mocambicanas-registam-reducao-de-60-no-volume-de-vendas-devido-a-Covid-19
https://www.lusa.pt/article/xcXCnRzKdKZCgKtsa~wUCTMSZM5iuSI1/covid-19-fitch-ratings-mant%C3%A9m-mo%C3%A7ambique-em-incumprimento-financeiro
https://www.lusa.pt/article/xcXCnRzKdKZCgKtsa~wUCTMSZM5iuSI1/covid-19-fitch-ratings-mant%C3%A9m-mo%C3%A7ambique-em-incumprimento-financeiro
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8 de julho 

 O Fórum de Monitoria do Orçamento anunciou o lançamento da iniciativa “Resposta 

à Covid-19 com Contas Certas”, uma estratégia que visa garantir que o apoio que o 

país está receber face à pandemia “chegue realmente aos mais necessitados” (Lusa); 

 O Conselho de Administração do Banco de Moçambique anunciou a prorrogação por 

três meses, a partir de 10 de julho, de medidas tomadas no âmbito da pandemia de 

Covid-19 para facilitar o uso de sistemas de pagamentos eletrónicos (saiba mais);  

 Empresários nacionais procuram alternativas para o impacto da Covid-19 

(portaldogoverno.gov.mz);  

 O Fórum de Monitoria do Orçamento anunciou o lançamento da iniciativa “Resposta 

à Covid-19 com Contas Certas”, uma estratégia que visa garantir que o apoio que o 

país está receber face à pandemia “chegue realmente aos mais necessitados” (saiba 

mais);  

 O Banco de Moçambique prolonga medidas para privilegiar pagamentos eletrónicos 

(Observador);  

  

7 de julho 

 O governo fixou 27 de julho, a data de reinício das aulas presenciais, em 171 escolas 

secundárias do país (portaldogoverno.gov.mz);  

 O governo moçambicano anunciou que vai gastar 3,5 mil milhões de meticais na 

reorganização das escolas, para sua reabertura faseada face aos riscos impostos pela 

Covid-19 (saiba mais);  

 

6 de julho 

 O Instituto Nacional da Saúde (INS) anunciou o Ministério da Saúde de Moçambique 

inicia um inquérito sero-epidemiológico sobre a Covid-19 na cidade de Pemba, capital 

da província de Cabo Delgado, norte do país (Lusa);  

 O ministro britânico para o Comércio Internacional, Ranil Jayawardena, e o ministro 

moçambicano da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, reuniram-se para discutir o 

impacto a Covid-19 em Moçambique e debater as oportunidades comerciais bilaterais 

entre ambos países (portaldogoverno.gov.mz);  

https://www.lusa.pt/article/bN3K7t7zj08fxRPYxrpm3DMSZM5iuSI1/covid-19-sociedade-civil-mo%C3%A7ambicana-lan%C3%A7a-iniciativa-para-fiscalizar-apoios-de-parceiros
https://www.lusa.pt/article/bN3K7t7zj087b91w7J531DMSZM5iuSI1/covid-19-banco-de-mo%C3%A7ambique-prolonga-medidas-para-privilegiar-pagamentos-eletr%C3%B3nicos
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Empresarios-nacionais-procuram-alternativas-para-o-impacto-de-covid-19
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1526060/mocambique-criada-iniciativa-para-fiscalizar-apoios-de-parceiros
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1526060/mocambique-criada-iniciativa-para-fiscalizar-apoios-de-parceiros
https://observador.pt/2020/07/08/covid-19-banco-de-mocambique-prolonga-medidas-para-privilegiar-pagamentos-eletronicos/
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Governo-fixa-27-de-Julho-data-de-reinicio-das-aulas-presenciais-em-171-escolas-secundarias-do-pais
https://www.lusa.pt/article/afGz9racvkOGUgMMtNfgSTMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-vai-gastar-44-milh%C3%B5es-de-euros-na-reorganiza%C3%A7%C3%A3o-das-escolas
https://www.lusa.pt/article/IajKqpxiLG0YA2Hqzl9KGDMSZM5iuSI1/covid-19-cidade-mo%C3%A7ambicana-de-pemba-realiza-inqu%C3%A9rito-sero-epidemiol%C3%B3gico
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Ministros-do-Comercio-britanico-e-mocambicano-discutem-impacto-covid-19
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4 de julho 

 Inquérito sero-epidemiológico da cidade de Pemba vai abranger 4 mil pessoas 

(MMO);  

 

3 de julho 

 Nampula já tem laboratório de testagem da Covid-19 (MMO);  

 O diretor-geral do Serviço Nacional Penitenciário, Jeremias Cumbe, afirmou “Ainda 

não há registo de casos da Covid-19 nas cadeias nacionais” (saiba mais);  

 Todos os bairros da cidade de Nampula foram afetados pela Covid-19 (Txopela);  

 Foi cancelada maior feira de negócios em Moçambique (Lusa);  

 Riscos de novas doenças durante o “fica em casa” (Deutsche Welle);  

 O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, criticou a violência policial na imposição do 

estado de emergência decretado para a prevenção da Covid-19, mas censurou 

também “a vitimização” de alguns cidadãos que violam as restrições impostas pelo 

governo (saiba mais);  

 A Câmara Municipal de Oeiras (Portugal) e Rede Aga Khan ofereceram ventiladores a 

Moçambique (Observador);  

 O governo moçambicano lançou uma campanha contra pânico e discriminação (saiba 

mais);  

 

2 de julho 

 O economista chefe da consultora Eaglestone afirmou que apesar da degradação dos 

indicadores relativos à banca em Moçambique, o setor continua a mostrar robustez e 

está “bem preparado” para enfrentar as consequências da pandemia (saiba mais);  

 O secretário-geral da Organização Nacional dos Professores (ONP) moçambicana 

considerou hoje que o regresso gradual às aulas vai evitar "uma disfuncionalidade" do 

Sistema Nacional de Educação (SNE), mas defendeu a criação de condições de 

“segurança sanitária” contra a Covid-19 (Jornal de Angola);  

 A polícia municipal de Quelimane endurece vigilância nos mercados (Txopela);  

 O Município de Quelimane criou uma linha emergência social (saiba mais);  

https://noticias.mmo.co.mz/2020/07/inquerito-sero-epidemiologico-da-cidade-de-pemba-vai-abranger-4-mil-pessoas.html
https://noticias.mmo.co.mz/2020/07/nampula-ja-tem-laboratorio-de-testagem-da-covid-19.html#ixzz6R8iQH4fU
https://noticias.mmo.co.mz/2020/07/ainda-nao-ha-registo-de-casos-da-covid-19-nas-cadeias-nacionais.html#ixzz6R8ifiwQB
https://www.jornaltxopela.com/2020/07/covid-19-todos-os-bairros-da-cidade-mocambicana-de-nampula-afetados-inquerito/
https://www.lusa.pt/article/_LU_WbOxnVVSimjdqvcZIzMSZM5iuSI1/covid-19-cancelada-maior-feira-de-neg%C3%B3cios-em-mo%C3%A7ambique
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-riscos-de-novas-doen%C3%A7as-durante-o-fica-em-casa/a-54032783
https://www.lusa.pt/article/_LU_WbOxnVWzCLDVqFG7KzMSZM5iuSI1/covid-19-pr-mo%C3%A7ambicano-critica-viol%C3%AAncia-policial-durante-estado-de-emerg%C3%AAncia
https://observador.pt/2020/07/03/camara-de-oeiras-e-rede-aga-khan-oferecem-ventiladores-a-mocambique/
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-governo-mo%C3%A7ambicano-lan%C3%A7a-campanha-contra-p%C3%A2nico-e-discrimina%C3%A7%C3%A3o/a-54043525
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-governo-mo%C3%A7ambicano-lan%C3%A7a-campanha-contra-p%C3%A2nico-e-discrimina%C3%A7%C3%A3o/a-54043525
https://www.lusa.pt/article/nH~wkcBXoWonpBGDD5u_RjMSZM5iuSI1/covid-19-banca-em-mo%C3%A7ambique-est%C3%A1-bem-preparada-para-impacto-da-pandemia-analista
http://jornaldeangola.sapo.ao/mundo/mocambique-professores-mocambicanos-saudam-regresso-gradual-as-aulas-com-seguranca
https://www.jornaltxopela.com/2020/07/covid-19-policia-municipal-de-quelimane-endurece-vigilancia-nos-mercados/
https://www.jornaltxopela.com/2020/07/covid-19-municipio-de-quelimane-cria-linha-de-emergencia-social/
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 O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, reuniu-se com líderes de partidos 

políticos sem assento parlamentar, com o objeto de colher sensibilidades e informar 

sobre as atividades em curso, face à prevenção da Covid-19 

(portaldogoverno.gov.mz);  

 Partidos sem assento no parlamento de Moçambique alertaram o Presidente de 

Moçambique, Filipe Nyusi, para o risco de propagação da Covid-19 no regresso 

faseado dos alunos às aulas (saiba mais);  

 

1 de julho 

 A taxa de juro de referência de Moçambique a vigorar no mês de julho vai descer de 

16,9% para 16,7%, a terceira queda consecutiva (Lusa);   

 O Banco Nacional de Investimento (BNI) moçambicano anunciou a operacionalização 

de uma linha de financiamento de 600 milhões de meticais para micro, pequenas e 

médias empresas enfrentarem o impacto da Covid-19 (saiba mais);  

 A Rede de Sistemas de Alerta Antecipado de Fome alertou que as medidas para 

mitigar a Covid-19 em Moçambique estão a agravar a insegurança alimentar de várias 

famílias da capital, Maputo, e arredores (saiba mais);  

 O Instituto Nacional de Saúde lançou os resultados do Inquérito Sero-epidemiológico 

de SARS-CoV-2 na Cidade de Nampula;  

 

30 de junho 

 O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, ONG moçambicana, considerou que 

o Instituto Nacional de Estatística (INE) cometeu “um erro” que resultou na deflação 

de 0,6% apurada em maio, pedindo ao organismo esclarecimentos sobre a situação 

(Lusa);  

 Analistas moçambicanos defenderam restrições diferentes para cada região do país, 

de acordo com a situação epidemiológica face à pandemia de Covid-19 (saiba mais);  

 O governo anunciou a reorganização das escolas para o reinício faseado das aulas, 

considerando que as prioridades são garantir distanciamento e reforçar a higiene, 

para evitar infeções do novo coronavírus entre os alunos (Sapo);  

 

 

https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/PR-reune-se-com-partidos-politicos-sem-assento-parlamentar
https://www.lusa.pt/article/nH~wkcBXoWo4i3FaCG3J5TMSZM5iuSI1/covid-19-partidos-alertam-para-riscos-de-propaga%C3%A7%C3%A3o-na-abertura-das-escolas-em-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/nH~wkcBXoWpYUf3i0jch9zMSZM5iuSI1/covid-19-prime-rate-mo%C3%A7ambicana-cai-mais-20-pontos-base-para-16-7
https://www.lusa.pt/article/nH~wkcBXoWrIzZEqcv4E_TMSZM5iuSI1/covid-19-banco-nacional-de-investimento-de-mo%C3%A7ambique-anuncia-linha-de-cr%C3%A9dito-de-7-6-me
https://www.lusa.pt/article/RuzdrRtnLzskD0c3if7ltDMSZM5iuSI1/covid-19-inseguran%C3%A7a-alimentar-agravada-em-maputo-e-arredores-relat%C3%B3rio
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/07/Inquerito-SARS-CoV-2-em-Mocambique_vfinal.pdf?fbclid=IwAR3lk8rSSF5G0_fwTyH6YZtS48PUmbiAlLjOorgDMtbUIaawxhUmn_ipMxo
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/07/Inquerito-SARS-CoV-2-em-Mocambique_vfinal.pdf?fbclid=IwAR3lk8rSSF5G0_fwTyH6YZtS48PUmbiAlLjOorgDMtbUIaawxhUmn_ipMxo
https://www.lusa.pt/article/RuzdrRtnLzsK5hdGCU9WcTMSZM5iuSI1/covid-19-ine-mo%C3%A7ambicano-errou-na-infla%C3%A7%C3%A3o-de-maio-ong
https://www.lusa.pt/article/F2hBSmKVOKWc9KpUGTv5hDMSZM5iuSI1/covid-19-analistas-mo%C3%A7ambicanos-defendem-medidas-diferentes-para-cada-regi%C3%A3o
https://noticias.sapo.mz/sociedade/artigos/covid-19-governo-reorganiza-escolas-para-reinicio-das-aulas
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29 de junho 

 A Assembleia da República (AR) de Moçambique ratificou hoje a prorrogação, pela 

terceira e última vez, do estado de emergência decretado no domingo pelo 

Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, no âmbito da luta contra a pandemia de 

Covid-19 (Lusa);  

 O Fundo Monetário Internacional (FMI) piorou as previsões de crescimento para 

todos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), agravando a recessão 

em todos, à exceção de Moçambique, que deverá crescer 1,2% este ano (saiba mais);  

 Em Inhambane, alunos e professores apontam falta de estratégias e temem regressar 

às aulas presenciais dentro dos próximos dias, como anunciou o governo (Deutsche 

Welle);  

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que irá reforçar a capacidade de 

diagnóstico de Covid-19 em Moçambique com a entrega de uma nova máquina de 

testes em laboratório (Lusa);  

 Um total de 184 crianças, com idades entre 7 e 16 anos, foi recolhido das ruas pela 

polícia moçambicana em Chimoio, centro de Moçambique, por desobedecerem ao 

estado de emergência em vigor no país (saiba mais); 

  

28 de junho 

 O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, prorrogou o estado de emergência, 

pela terceira vez, em vigor a partir da 00h00 do dia 30 de junho e término às 23h59 

do dia 29 de julho de 2020, mas com alívio gradual de algumas restrições (vídeo / 

comunicado);  

 Aumento de 1/3 para uma quantidade não superior a metade o efectivo laboral 

presencial das equipas de serviço de 15 em 15 dias, nas instituições públicas e 

privadas; 

 Reabertura de museus e galerias, com lotação limitada, cumprindo a regras de 

distanciamento social de dois metros;  

 Retoma de ligações aéreas com o estrangeiro com países selecionados, em 

forma de reciprocidade, por forma a dar resposta à necessidade de 

especialistas, gestores e investidores para dinamizar o turismo e negócios; 

 

https://www.lusa.pt/article/F2hBSmKVOKWSpkGzb_VsFzMSZM5iuSI1/covid-19-parlamento-mo%C3%A7ambicano-ratifica-estado-de-emerg%C3%AAncia
https://www.lusa.pt/article/F2hBSmKVOKUpzJTfJpjScDMSZM5iuSI1/fmi-piora-recess%C3%A3o-em-todos-os-palop-com-exce%C3%A7%C3%A3o-de-mo%C3%A7ambique
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-regresso-%C3%A0s-escolas-preocupa-pais-e-alunos-em-mo%C3%A7ambique/a-53985253
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-regresso-%C3%A0s-escolas-preocupa-pais-e-alunos-em-mo%C3%A7ambique/a-53985253
https://www.lusa.pt/article/F2hBSmKVOKWDykc5WXZKfDMSZM5iuSI1/covid-19-oms-refor%C3%A7a-capacidade-de-diagn%C3%B3stico-em-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/F2hBSmKVOKVkQngqoNoCnzMSZM5iuSI1/covid-19-pol%C3%ADcia-tira-184-crian%C3%A7as-das-ruas-no-centro-de-mo%C3%A7ambique
https://www.facebook.com/NyusiConfioemti/videos/1023111021438630/
https://www.presidencia.gov.mz/por/Media/Files/100-Discurso-EE-3-Vez-2906020
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25 de junho 

 O primeiro laboratório em Moçambique fora da capital para testar a Covid-19 já 

avaliou quase 300 amostras na cidade da Beira e deu início a uma estratégia de 

descentralização (Lusa);  

 O BAD anunciou a aprovação de uma subvenção de 8,6 milhões de euros para a ajuda 

ao combate à pandemia de Covid-19 em países da África Austral, incluindo 

Moçambique e São Tomé e Príncipe (saiba mais);  

 A agência de notação financeira Fitch Ratings considerou que o alívio financeiro 

prometido pela China, na semana passada, a países como Angola e Moçambique, vai 

aliviar a pressão de liquidez, mas deverá variar consoante o país (saiba mais);  

 

24 de junho 

 A embaixada de Portugal em Maputo anunciou a realização de um voo humanitário 

da Transportadora Aérea de Portugal (TAP) no dia 27 de junho;  

 O Município de Nampula vai encerrar três mercados formais, de 26 a 28 de junho, 

para permitir a sua reorganização para evitar a propagação do coronavírus (O País);  

 

23 de junho 

 Segundo a síntese de conjuntura económica publicada hoje pelo INE o movimento 

de hóspedes e volume de negócios na restauração são dois dos indicadores com 

maiores quedas no primeiro trimestre de 2020 (Lusa);  

 Na capital provincial de Manica, a cidade de Chimoio, as crianças maior parte das 

crianças não fica em casa, desobedecendo o decreto presidencial (MMO);  

 O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) pediu ajuda das 

autoridades locais na criação de condições em caso de possível retorno às aulas 

(saiba mais); 

 Segundo o resultado de um estudo realizado pela Universidade Eduardo Mondlane 

(UEM) pode haver mais pessoas infetadas nas províncias de Gaza e Inhambane (saiba 

mais); 

 Cerca de 70% das crianças e seus pais temem o regresso às aulas (MMO);   

 

 

https://www.lusa.pt/article/rMmLWwy9FR7MZjY3~VN1PTMSZM5iuSI1/covid-19-beira-tem-primeiro-laborat%C3%B3rio-a-fazer-testes-fora-da-capital-mo%C3%A7ambicana
https://www.lusa.pt/article/rMmLWwy9FR5DfUdw6FYD7DMSZM5iuSI1/covid-19-bad-aplica-8-6me-na-%C3%A1frica-austral-e-s%C3%A3o-tom%C3%A9-para-combate-%C3%A0-pandemia
https://www.lusa.pt/article/rMmLWwy9FR7Zn7OvdlD6lzMSZM5iuSI1/covid-19-al%C3%ADvio-da-d%C3%ADvida-%C3%A0-china-ajuda-angola-e-mo%C3%A7ambique-fitch-ratings
http://opais.sapo.mz/nampula-encerra-mercados-para-evitar-propagacao-da-covid19
https://www.lusa.pt/article/wm2y~n8DYtt1QrNokWLNaTMSZM5iuSI1/covid-19-ine-mo%C3%A7ambicano-regista-quebras-na-economia-desde-o-primeiro-trimestre
https://noticias.mmo.co.mz/2020/06/criancas-de-chimoio-ignoram-estado-de-emergencia.html
https://noticias.mmo.co.mz/2020/06/covid-19-minedh-pede-apoio-para-possivel-regresso-as-aulas.html
https://noticias.mmo.co.mz/2020/06/gaza-e-inhambane-podem-ter-mais-casos-de-covid-19.html
https://noticias.mmo.co.mz/2020/06/gaza-e-inhambane-podem-ter-mais-casos-de-covid-19.html
https://noticias.mmo.co.mz/2020/06/cerca-de-70-das-criancas-e-seus-pais-temem-o-regresso-as-aulas.html
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22 de junho 

 A Fundação Galp e a ONG Helpo doaram 273 pacotes de prevenção da Covid-19 a 

crianças em Nampula (Sapo);  

 O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO) moçambicano defendeu que as 

estratégias do FMI para garantir transparência na gestão de fundos disponibilizados 

aos países africanos são insuficientes, reiterando a necessidade de uma fiscalização 

externa (Lusa);  

 O diretor-geral do Instituto Nacional de Minas (Inami) afirmou que 14 empresas 

mineiras suspenderam a atividade em Moçambique, na sequência da pandemia de 

Covid-19, deixando inativos cerca de 4 mil trabalhadores do setor (saiba mais);  

 Sociedade civil moçambicana critica estratégias do FMI (Deustche Welle);  

 

21 de junho 

 O ministro da Saúde de Moçambique declarou, a cidade de Pemba, o segundo ponto 

com “transmissão comunitária” do novo coronavírus, na sequência da rápida 

evolução do número de infeções na capital provincial de Cabo Delgado, norte do 

país (MMO);  

 

19 de junho 

 União Europeia (UE) e os Estados Unidos da América (EUA) anunciaram a 

disponibilização de um total de 667 milhões de dólares, nos próximos três anos, para 

mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19 em Moçambique (Lusa);  

 O Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), considerou “tímida” a 

redução da taxa de juro de política monetária (taxa MIMO) pelo Banco de 

Moçambique perante a magnitude do impacto da Covid-19 (saiba mais);  

 A empresa mineira brasileira Vale disponibiliza 80 mil testes rápidos para 

Moçambique (Sapo);  

 Portugal prepara voo humanitário para Moçambique (Observador);  

 Decorreu uma reunião virtual entre os Pontos Focais de Género da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), subordinada ao tema “Impacto da Covid-19 na 

Igualdade de Género na CPLP. Troca de experiências para evitar retrocessos no pós 

Covid-19” (saiba mais); 

 

https://lifestyle.sapo.mz/saude/saude-e-medicina/artigos/covid-19-fundacao-galp-e-ong-helpo-doam-273-kits-de-prevencao-para-criancas-em-nampula
https://www.lusa.pt/article/wm2y~n8DYttcQ8zsqathETMSZM5iuSI1/covid-19-sociedade-civil-mo%C3%A7ambicana-critica-estrat%C3%A9gias-do-fmi-para-evitar-m%C3%A1-gest%C3%A3o-de-fundos-para-%C3%A1frica
https://www.lusa.pt/article/wm2y~n8DYtsNX9jNTWWf~jMSZM5iuSI1/covid-19-catorze-empresas-mineiras-suspendem-atividade-em-mo%C3%A7ambique
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-sociedade-civil-mo%C3%A7ambicana-critica-estrat%C3%A9gias-do-fmi/a-53901298
https://noticias.mmo.co.mz/2020/06/misau-declara-pemba-local-de-transmissao-comunitaria.html
https://www.lusa.pt/article/l~yDOkdESPQZPt~san8OFDMSZM5iuSI1/covid-19-ue-e-eua-desembolsam-667-me-para-mitigar-efeitos-da-pandemia-em-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/l~yDOkdESPRhLautYx1UWjMSZM5iuSI1/covid-19-redu%C3%A7%C3%A3o-da-taxa-de-juro-em-mo%C3%A7ambique-%C3%A9-t%C3%ADmida-sociedade-civil
https://noticias.sapo.mz/actualidade/artigos/covid-19-vale-disponibiliza-80-mil-testes-rapidos-para-mocambique
https://observador.pt/2020/06/19/portugal-prepara-voo-humanitario-para-mocambique/
https://www.cplp.org/id-4447.aspx?Action=1&NewsId=8836&M=NewsV2&PID=10872
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18 de junho 

 O primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, visitou Nampula, para monitorar a 

situação de emergência, com particular realce para as ações em curso para a 

prevenção e combate à pandemia da Covid-19 (portaldogoverno.gov.mz);  

 O Ministério dos Recursos Minerais e Energia anunciou uma revisão em baixa dos 

preços do gasóleo, gás liquefeito de petróleo e petróleo de iluminação em 

Moçambique (Lusa);  

 O governo moçambicano estima em 240 milhões de dólares o custo da assistência a 

cerca de um milhão de pessoas vulneráveis no país, devido ao impacto da Covid-19 

(saiba mais);  

 Portugueses retidos em Moçambique apelaram ao governo português para que 

agilize o processo de repatriamento, uma vez que as fronteiras do país africano se 

encontram encerradas para voos comerciais (saiba mais);  

 O Instituto Nacional da Segurança Social (INSS) considerou que a linha de crédito de 

600 milhões de meticais que serão alocados às pequenas e médias empresas face à 

Covid-19 é um “bom investimento” para o sistema de segurança social (saiba mais);  

 

17 de junho 

 O INE vai realizar inquérito nacional sobre impacto da Covid-19 nas empresas de 22 

de junho a 4 de julho (portaldogoverno.gov.mz);  

 Metade dos pais moçambicanos deixariam os filhos regressar à escola caso 

diminuíssem os casos de Covid-19 ou mediante condições de prevenção da 

propagação da pandemia, segundo um estudo preliminar divulgado pelo Instituto 

Nacional de Saúde de Moçambique (Lusa); 

 A Conferência Episcopal de Moçambique (CEM) considera que a pandemia de Covid-

19 vai provocar uma “crise social profunda”, agravando a pobreza entre a população 

(saiba mais);  

 Governo anuncia subsídio a jovens militares e a profissionais de saúde em ações 

contra Covid-19 (Sapo);  

 

 

https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Covid-19-Primeiro-Ministro-em-visita-de-trabalho-a-provincia-de-Nampula
https://www.lusa.pt/article/l~yDOkdESPTJgozweY4W_DMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-baixa-pre%C3%A7os-do-gas%C3%B3leo-g%C3%A1s-liquefeito-e-petr%C3%B3leo-de-ilumina%C3%A7%C3%A3o
https://www.lusa.pt/article/kGI01c_sdUoCe~6nG9Ez4TMSZM5iuSI1/covid-19-assist%C3%AAncia-%C3%A0s-popula%C3%A7%C3%B5es-vulner%C3%A1veis-em-mo%C3%A7ambique-estimada-em-213-me
https://www.lusa.pt/article/kGI01c_sdUpXtcOOAPGAvjMSZM5iuSI1/covid-19-portugueses-retidos-em-mo%C3%A7ambique-pedem-a%C3%A7%C3%A3o-do-governo-para-repatriamento
https://www.lusa.pt/article/kGI01c_sdUq4LbzWQpAL2jMSZM5iuSI1/covid-19-inss-mo%C3%A7ambicano-diz-que-linha-de-financiamento-%C3%A9-um-bom-investimento
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/INE-realiza-inquerito-nacional-sobre-impacto-da-Covid-19-nas-empresas
https://www.lusa.pt/article/KuyiDvP~3QOKJsDy26wJvDMSZM5iuSI1/covid-19-metade-dos-pais-mo%C3%A7ambicanos-deixariam-filhos-regressar-%C3%A0-escola-mediante-condi%C3%A7%C3%B5es-estudo
https://www.lusa.pt/article/KuyiDvP~3QOwX9TC5ZWc_TMSZM5iuSI1/covid-19-bispos-cat%C3%B3licos-mo%C3%A7ambicanos-alertam-para-crise-social-profunda-no-pa%C3%ADs
http://opais.sapo.mz/governo-anuncia-subsidio-a-jovens-militares-e-a-profissionais-de-saude-em-accoes-contra-covid19
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16 de junho 

 8 mil pessoas vão começar a ser submetidas a testes sero-epidemiológicos rápidos 

para a Covid-19 na cidade de Nampula, para avaliar a exposição ao novo coronavírus 

e travar a transmissão comunitária (saiba mais);  

 

15 de junho 

 Autoridades fecham mercados de Maputo para reorganizar, vendedores queixam-se 

(Lusa);  

 

14 de junho 

 A agência de notação financeira Fitch Ratings estimou hoje que a dívida pública de 

Moçambique vai subir para 112,8% este ano devido aos efeitos da pandemia de 

Covid-19 (Lusa);  

 

12 de junho 

 A cidade da Beira, província de Sofala, já tem instalada capacidade para a testagem 

laboratorial de amostras suspeitas de contaminação pelo novo coronavírus (SARS-

Cov2), com a instalação da respetiva tecnologia no equipamento do Laboratório da 

Dream, da Comunidade de Sant’Egídio (covid19.ins.gov.mz);  

 Passou a ser obrigatória a medição da temperatura no embarque de passageiros dos 

transportes públicos de Maputo (MMO);  

 Organização moçambicana considera “enganosa” deflação que não reflete o custo 

de vida (Observador);  

 Os atletas de alto rendimento, treinadores e dirigentes das federações desportivas 

nacionais cujas modalidades estão na corrida aos Jogos Olímpicos serão submetidos 

a contra-teste de despiste da Covid-19 (saiba mais);  

 Violação de estado de emergência leva a 2 666 detenções em Moçambique (Lusa);  

 A Associação de Apoio a Albinos de Moçambique (Albimoz) afirmou que o número de 

pedidos de ajuda alimentar devido à Covid-19 aumentou (saiba mais);  

https://www.lusa.pt/article/enbJWUJkA9JWcyWXekMpETMSZM5iuSI1/covid-19-oito-mil-pessoas-ser%C3%A3o-submetidas-a-testes-r%C3%A1pidos-na-cidade-mo%C3%A7ambicana-de-nampula
https://www.lusa.pt/article/enbJWUJkA9JRPavfp3zK~TMSZM5iuSI1/covid-19-autoridades-fecham-mercados-de-maputo-para-reorganizar-vendedores-queixam-se
https://www.lusa.pt/article/XqF2YOn0828IhV3fQgCN3zMSZM5iuSI1/covid-19-d%C3%ADvida-p%C3%BAblica-de-mo%C3%A7ambique-vai-subir-para-112-8-este-ano-fitch
https://covid19.ins.gov.mz/beira-ja-tem-capacidade-de-testagem-da-covid-19/?fbclid=IwAR2aslyEJiZHgICaGDlMBcU3Kra6hq78A2LUkn3hYWNAqBq1zS--ITVFc3I
https://noticias.mmo.co.mz/2020/06/passageiros-dos-transportes-publicos-de-maputo-passam-a-medir-temperatura-no-embarque.html
https://observador.pt/2020/06/12/organizacao-mocambicana-considera-enganosa-deflacao-que-nao-reflete-o-custo-de-vida/
https://noticias.mmo.co.mz/2020/06/atletas-de-alto-rendimento-sujeitos-a-contra-teste-da-covid-19.html
https://www.lusa.pt/article/XqF2YOn082~xlIJVpVKwSzMSZM5iuSI1/covid-19-viola%C3%A7%C3%A3o-de-estado-de-emerg%C3%AAncia-leva-a-2-666-deten%C3%A7%C3%B5es-em-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/XqF2YOn08286~y8tzg4qJjMSZM5iuSI1/covid-19-associa%C3%A7%C3%A3o-diz-que-mais-albinos-pedem-ajuda-alimentar-em-mo%C3%A7ambique
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11 de junho 

 O Presidente Filipe Nyusi realizou uma conversa telefónica com Dominic Raab, 

ministro dos Negócios Estrangeiros e da Commonwealth do Reino Unido e Irlanda 

do Norte, sob a troca impressões sobre a cooperação bilateral e no âmbito da 

Commonwealth, bem como sobre os esforços dos dois países na resposta à pandemia 

da Covid-19 (comunicado);  

 Foram registados cerca de 2 mil casos de violência nos primeiros dois meses do 

estado de emergência (portaldogoverno.gov.mz);  

 O presidente da Assembleia da República recebeu representante do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef) em Moçambique (saiba mais);  

 Metade dos trabalhadores do setor dos transportes em Moçambique está em risco 

de desemprego e 1 200 foram já suspensos devido à Covid-19 (Lusa);  

 O setor da aviação civil poderá entrar em colapso caso a suspensão de voos e o 

encerramento das fronteiras terrestres se prolongue por muito tempo, o setor já 

perdeu 87% do seu volume de negócios (RFI);  

 

10 de junho  

 No âmbito do processo de descentralização da testagem laboratorial do novo 

Coronavírus (SARS-Cov2) no país, o Instituto Nacional de Saúde (INS), com o apoio 

da multinacional TOTAL, oficializou o arranque das obras de construção do 

Laboratório de Saúde Pública de Pemba (covid19.ins.gov.mz);  

 O fundo de conservação ambiental moçambicano Biofund aprovou um plano de 

emergência de três milhões de dólares para pagar salários a vigilantes em zonas 

protegidas privadas afetadas pela Covid-19 (Lusa);  

 Um total de 1.007 empresas moçambicanas pediu o perdão de multas e de juros de 

mora ao INSS, no âmbito do alívio do impacto de Covid-19 (saiba mais);  

 As obras do complexo de exploração de gás natural no norte de Moçambique estão 

a regressar à normalidade, depois de o recinto ter sido o principal foco de infeções 

pelo novo coronavírus no país (saiba mais);  

 

 

https://www.facebook.com/NyusiConfioemti/posts/2581370028796446
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Pais-Registados-perto-de-dois-mil-casos-de-violencia-nos-primeiros-dois-meses-do-estado-de-emergencia
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Presidente-da-Assembleia-da-Republica-recebe-representante-do-UNICEF-em-Mocambique
https://www.lusa.pt/article/IRxzpl0_3FTNEu65ZSMrOzMSZM5iuSI1/covid-19-metade-arrisca-desemprego-nos-transportes-mo%C3%A7ambicanos-associa%C3%A7%C3%A3o
http://www.rfi.fr/pt/mo%C3%A7ambique/20200611-mo%C3%A7ambique-sector-da-avia%C3%A7%C3%A3o-civil-pode-entrar-em-colapso
https://covid19.ins.gov.mz/instalacao-do-laboratorio-de-testagem-da-covid-19-arranca-em-pemba/?fbclid=IwAR0Paltj7az-XGCZCYIGUNaQdTWv7WBLr40UrYLTWX184yFxJR7v_7HLOrs
https://www.lusa.pt/article/_PMxWhETPqF0Bqzw~afGTjMSZM5iuSI1/covid-19-fundo-ambiental-mo%C3%A7ambicano-paga-sal%C3%A1rios-em-%C3%A1reas-protegidas-sem-receitas
https://www.lusa.pt/article/_PMxWhETPqF1cNL50CNrwzMSZM5iuSI1/covid-19-mais-de-mil-empresas-mo%C3%A7ambicanas-pediram-perd%C3%A3o-de-d%C3%ADvidas-%C3%A0-seguran%C3%A7a-social
https://www.lusa.pt/article/_PMxWhETPqFavFiz8SSdRDMSZM5iuSI1/covid-19-obras-do-complexo-de-g%C3%A1s-no-norte-de-mo%C3%A7ambique-retomadas-petrol%C3%ADfera
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9 de junho 

 A transportadora LAM anunciou o adiamento do regresso da companhia ao espaço 

europeu, via Lisboa, para uma data a anunciar, devido aos impactos da pandemia 

provocada pelo novo coronavírus (Lusa);  

 O Instituto Nacional da Saúde (INS) de Moçambique considerou que a alta prevalência 

de VIH/Sida e desnutrição crónica aumenta a incerteza em relação ao impacto da 

Covid-19 no país, em caso de uma transmissão comunitária de larga escala (saiba 

mais);  

 

8 de junho 

 O Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), ONG moçambicana, 

considera "exclusão económica" a decisão do Governo de condicionar o apoio ao 

setor informal contra a Covid-19 ao registo na Autoridade Tributária (saiba mais);  

 

6 de junho 

 O governo moçambicano declarou a província de Nampula como local geográfico com 

transmissão comunitária da infeção pelo novo coronavírus, facto que se justifica 

devido à alta progressão do número de casos que se registam e o perfil 

epidemiológico dos infectados (covid19.ins.gov.mz);  

 A Covid-19 “significa uma pobreza mais extrema e prolongada e a negação dos 

direitos fundamentais para dez milhões de crianças de Moçambique” que já vivem 

desfavorecidas, alertou a UNICEF (Lusa);  

 O índice que mede a atividade empresarial em Moçambique (Índice PMI) melhorou 

ligeiramente em maio, de 37,1 para 40 pontos, mas manteve-se em território 

negativo devido ao “grave impacto” da pandemia na economia moçambicana (Sapo);  

 

5 de junho 

 Publicação da atualização da informação científica sobre Sars-CoV-2/Covid-19;   

https://www.lusa.pt/article/_PMxWhETPqFCy2IF3EflRzMSZM5iuSI1/covid-19-linhas-a%C3%A9reas-de-mo%C3%A7ambique-adia-regresso-%C3%A0-europa-via-lisboa
https://www.lusa.pt/article/wD9zaJpeEF5vt0O4UdbBbTMSZM5iuSI1/covid-19-alta-preval%C3%AAncia-de-sida-e-m%C3%A1-nutri%C3%A7%C3%A3o-agrava-incerteza-em-mo%C3%A7ambique-instituto
https://www.lusa.pt/article/wD9zaJpeEF5vt0O4UdbBbTMSZM5iuSI1/covid-19-alta-preval%C3%AAncia-de-sida-e-m%C3%A1-nutri%C3%A7%C3%A3o-agrava-incerteza-em-mo%C3%A7ambique-instituto
https://www.lusa.pt/article/wD9zaJpeEF6SBkvnZ8X0HzMSZM5iuSI1/covid-19-ong-acusa-governo-mo%C3%A7ambicano-de-exclus%C3%A3o-econ%C3%B3mica
https://covid19.ins.gov.mz/nampula-declarada-area-com-transmissao-comunitaria-da-covid-19/?fbclid=IwAR1uvkbqM1Ssp5EcxjhJYCb6VRCpclmkNw9BiTdMYRLNnSNNp3uxtnMXsmE
Lusa
https://www.sapo.pt/noticias/economia/atividade-empresarial-em-mocambique-melhora_5edc14799adf035fc55cd8c0
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/06/Sumario-Cientifico-Semanal-SARS-CoV-2-NR10-05062020_1.pdf?fbclid=IwAR2455Jmd6Opa8H-qn92BmF0wM__M4KE_GO_aQo6BsZosDqEmhBfkQbp50w
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 Os pedidos de licenças mineiras em Moçambique baixaram, devido à Covid-19 (saiba 

mais);  

 Nampula vai iniciar o despiste em massa face ao aumento de casos de Covid-19 na 

região (MMO);  

 

4 de junho 

 Presidente da Assembleia da República encoraja governo a buscar estratégias que 

facilitem retorno da economia pós-Covid-19 (portaldogoverno.gov.mz);  

 Consultora Fitch desce previsão de crescimento em Moçambique para 0,7% (Lusa);  

 A ONU lançou um apelo aos parceiros internacionais para angariação de 68 milhões 

de dólares (60 milhões de euros) destinados a um apoio urgente a Moçambique para 

combate à Covid-19 (saiba mais);  

 A contribuição dos EUA para Moçambique já superou os 6 milhões de euros; 

 

3 de junho 

 Moçambique está entre os 50 países do mundo com taxa de evolução rápida da 

Covid-19 (saiba mais);  

 A empresa estatal Eletricidade de Moçambique (EDM) vai ter um custo de 15 

milhões de dólares com a redução da tarifa para as famílias mais desfavorecidas e 

pequenas e médias empresas (Lusa);  

 O Presidente da República, Filipe Nyusi, em conversa telefónica com o Primeiro-

Ministro da Índia, Narendra Modi, abordaram a cooperação entre ambos países, com 

enfoque na Covid-19 (portaldogoverno.gov.mz);  

 O Ministério da Saúde recebeu mais de 10 milhões de meticais, 20 mil viseiras e 10 

mil litros de álcool, doados pelas empresas Mozal e Cervejas de Moçambique, para 

reforçar as suas ações de prevenção da Covid-19; 

 

2 de junho 

 A Diretora Nacional da Saúde Pública apelou a sociedade a evitar o estigma contra as 

pessoas suspeitas de infeção da Covid-19 (portaldogoverno.gov.mz);  

https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1503639/covid-19-pedidos-de-licencas-mineiras-em-mocambique-baixaram
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1503639/covid-19-pedidos-de-licencas-mineiras-em-mocambique-baixaram
https://noticias.mmo.co.mz/2020/06/covid-19-nampula-vai-iniciar-o-despiste-em-massa-face-ao-aumento-de-casos.html
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Presidente-da-Assembleia-da-Republica-encoraja-governo-a-buscar-estrategias-que-facilitem-retorno-da-economia-pos-Covid-19
https://www.lusa.pt/article/T6CmF_3tKmBr2pdfsmRJfzMSZM5iuSI1/covid-19-consultora-fitch-desce-previs%C3%A3o-de-crescimento-em-mo%C3%A7ambique-para-0-7
https://www.lusa.pt/article/CinR3TiZ56rfVmep7EqoizMSZM5iuSI1/covid-19-onu-lan%C3%A7a-apelo-de-60-me-para-apoio-r%C3%A1pido-a-mo%C3%A7ambique
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Mocambique-esta-entre-os-50-paises-do-mundo-com-taxa-de-evolucao-rapida-da-Covid-19
https://www.lusa.pt/article/T6CmF_3tKmAQfBWxk1QqRTMSZM5iuSI1/covid-19-redu%C3%A7%C3%A3o-de-tarifas-vai-custar-13-3-me-%C3%A0-el%C3%A9trica-de-mo%C3%A7ambique
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Cooperacao-entre-Mocambique-e-India-com-enfoque-para-Covid-19-tema-de-abordagem-entre-o-PR-e-Primeiro-Ministro-da-India
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Evitar-estigma-contra-pessoas-suspeitas-de-infeccao-da-Covid-19-Directora-nacional-da-Saude-Publica
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 O governo anunciou a criação de linha de crédito para pequenas e medias empresas e 

mitigar impacto da Covid-19 (portaldogoverno.gov.mz);  

 A Suécia vai disponibilizar 15 milhões de dólares para auxiliar Moçambique no 

combate à Covid-19, o anúncio foi feito pela embaixada sueca em Maputo; 

 O Instituto para a Democracia Multipartidária, ONG moçambicana, defendeu que o 

Estado deve apoiar as pessoas infetadas pela Covid-19 e as famílias pobres para 

evitar o risco de abandono da quarentena obrigatória (saiba mais);  

 

1 de junho 

 Portugal antecipou a entrega ao Governo moçambicano de uma verba de 250 mil 

euros destinada ao setor da educação no país, como forma de apoio devido à 

pandemia Covid-19, anunciou a embaixada portuguesa em Maputo (Lusa);  

 O Indicador de Clima Económico (ICE) de Moçambique caiu no mês de abril para o 

“nível mais baixo nos últimos dez anos”, refletindo o impacto da pandemia da Covid-

19, anunciou o INE moçambicano (Lusa); 

 O Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique (INCM), entidade reguladora 

do setor no país, anunciou que os casos de burla através de telemóvel aumentaram 

“de forma exponencial” no país com a Covid-19 (saiba mais); 

 O parlamento aprovou a prorrogação da entrada em vigor da Legislação Penal devido 

a pandemia do novo coronavírus (portaldogoverno.gov.mz); 

 O Ministério da Saúde de Moçambique anunciou a deslocação de “uma brigada de 

emergência cubana” com 60 médicos, para ajudar o país no combate à pandemia de 

Covid-19, através da prestação de cuidados e formação (Sapo); 

 

31 de maio 

 O departamento de estudos económicos do Standard Bank considera que a economia 

de Moçambique deve registar um crescimento económico negativo de 0,9% este ano 

e registar uma “perda substancial de emprego” (saiba mais); 

 

 

 

https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Governo-anuncia-criacao-de-linha-de-credito-para-pequenas-e-medias-empresas-e-mitigar-impacto-da-Covid-19
https://www.lusa.pt/article/KaobhR~A25UeU_JxRWrEdTMSZM5iuSI1/covid-19-estado-mo%C3%A7ambicano-deve-prestar-apoio-aos-infetados-e-fam%C3%ADlias-pobres-ong
https://www.lusa.pt/article/KaobhR~A25XDSW4L31lfejMSZM5iuSI1/covid-19-portugal-antecipa-250-mil-euros-para-educa%C3%A7%C3%A3o-em-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/_OC1fy~VYicxBGT8NJaHnDMSZM5iuSI1/covid-19-indicador-de-clima-econ%C3%B3mico-de-mo%C3%A7ambique-cai-para-m%C3%ADnimo-de-dez-anos-ine
https://www.lusa.pt/article/KaobhR~A25X9I2lHQxpTmDMSZM5iuSI1/covid-19-fraudes-atrav%C3%A9s-de-telem%C3%B3vel-aumentam-em-mo%C3%A7ambique-regulador
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Covid-19-Parlamento-aprova-prorrogacao-da-entrada-em-vigor-da-Legislacao-Penal
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/mocambique-vai-receber-60-medicos-cubanos_5ed55db981e239193b1b52b3
https://www.lusa.pt/article/_OC1fy~VYifABgtdx3JLLjMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-com-recess%C3%A3o-de-0-9-e-perda-substancial-de-emprego-standard-bank
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30 de maio 

 Os representantes da agência da ONU em seis países de língua portuguesa - Angola, 

Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste - contam os 

desafios que enfrentam em plena pandemia (saiba mais); 

 O Presidente da República, Filipe Nyusi, visitou o distrito de Mueda, província de Cabo 

Delgado, interpelando a população acerca da situação económica e social que se vive, 

considerando as medidas de prevenção da Covid-19 (vídeo);   

 

29 de maio 

 O embaixador de Cuba, Pável Diaz Hernandez, anunciou a chegada de 60 médicos 

cubanos a Moçambique, no fim de semana (30 e 31 de maio), para apoiar o país no 

combate à Covid-19 (saiba mais);  

 Moçambique integra equipa internacional de ensaios clínicos para pesquisa da cura 

da Covid-19 (portaldogoverno.gov.mz);  

 O Ministro da Saúde, Armindo Tiago, assegurou que até outubro todas as províncias 

terão capacidade de realizar testes de Covid-19 (saiba mais);  

 O Presidente da República, Filipe Nyusi, afirmou que Moçambique deverá registar 

recessão de 3,3% em 2020 (RTP); 

  

28 de maio 

 O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, prorrogou o estado de emergência, 

em vigor a partir da 00h00 do dia 31 de maio e término às 23h59 do dia 29 de junho 

de 2020, no âmbito das medidas da contenção do coronavírus (comunicado / 

vídeo);   

 Uma empresa agrícola moçambicana readapta-se para fabricar portais de 

desinfeção para colocar à entrada das instalações na busca de prevenção da Covid-

19 (Lusa);  

 

 

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/01-jun-2020/unicef-no-apoio-as-criancas-em-tempos-de-covid-12255493.html
https://www.facebook.com/NyusiConfioemti/posts/2570640849869364
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Sessenta-medicos-cubanos-chegam-ao-pais-para-apoiar-combate-a-COVID-19
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Mocambique-integra-equipa-internacional-de-ensaios-clinicos-para-pesquisa-da-cura-da-COVID-19
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Pais-Governo-assegura-que-ate-Outubro-todas-as-provincias-terao-capacidade-de-realizar-testes-da-covid-19
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/mocambique-devera-registar-recessao-de-33-este-ano_n1232661
https://www.presidencia.gov.mz/por/Media/Files/100-Comunicacao-a-Nacao-EE-2805020
https://www.facebook.com/NyusiConfioemti/videos/657741151471244/
https://www.lusa.pt/article/g~MBv22Ty54JrzhYNTLkQjMSZM5iuSI1/covid-19-empresa-agr%C3%ADcola-readapta-se-para-fabricar-portais-de-desinfe%C3%A7%C3%A3o-em-mo%C3%A7ambique
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27 de maio 

 O Ministério da Educação informou que as aulas dadas através de plataformas digitais 

não serão alvo de avaliação atendendo às limitações do modelo face a um número 

significativo de alunos (portaldogoverno.gov.mz); 

 O Ministro da Saúde de Moçambique, Armindo Tiago, informou que mais cinco 

províncias passarão a realizar testes de Covid-19 a partir do mês de junho, 

nomeadamente: Cabo Delgado, Nampula, Sofala, Tete e Zambézia; 

 A Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, apelou às mulheres 

moçambicanas a continuarem engajadas na sensibilização da sociedade para a 

observância de medidas visando conter a propagação do novo coronavírus 

(portaldogoverno.gov.mz);  

 

26 de maio 

 O Presidente da República, Filipe Nyusi, manifestou preocupação com o aumento de 

casos em Angola e no continente africano e defende que o combate à Covid-19 

depende de ações coordenadas entre os Estados da União Africana (e-global); 

 O Gabinete da Primeira-Dama de Moçambique, o Ministério da Saúde e parceiros 

lançaram o movimento “Juntos vencermos o Covid-19” - que pretende reforçar a 

disseminação massiva e inclusiva das medidas de prevenção do Covid -19 por meio 

de todas as plataformas de comunicação com enfoque para as zonas rurais 

(portaldogoverno.gov.mz);  

 A Universidade de Coimbra (Portugal) doou 300 viseiras à ONG Solidariedade 

Internacional a Moçambique (SIM), que trabalha em Moçambique (RTP);  

 

25 de maio 

 Os pórticos de desinfeção na via pública para prevenir a Covid-19 serão adaptados 

para lavagem das mãos (saiba mais);  

 O Misau inaugurou uma central de chamadas - Serviço de Emergência Médica de 

Moçambique (Semmo) - para pré-atendimento e esclarecer dúvidas sobre a Covid-

19, para evitar deslocações aos hospitais por parte da população do país (Lusa);  

https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Aulas-e-fichas-pelas-plataformas-digitais-nao-sao-abrangentes-e-nao-serao-alvo-de-avaliacao-Ministra-da-Educacao
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Presidente-da-AR-apela-as-mulheres-a-continuarem-engajadas-na-disseminacao-de-mensagens-sobre-o-Covid-19
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-nyusi-preocupado-com-numero-de-casos-da-covid-19/
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Lancado-em-Maputo-movimento-Juntos-venceremos-o-Covid-19
https://www.rtp.pt/noticias/pais/universidade-de-coimbra-doa-300-viseiras-a-ong-que-trabalha-em-mocambique_n1231986
https://www.lusa.pt/article/40RXZ~F4OfjzvyprW5F9ITMSZM5iuSI1/covid-19-autarquia-mo%C3%A7ambicana-adapta-p%C3%B3rticos-de-desinfe%C3%A7%C3%A3o
https://www.lusa.pt/article/40RXZ~F4Ofh1fQ0FUOkIyzMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-inaugura-central-telef%C3%B3nica-para-reduzir-desloca%C3%A7%C3%B5es-ao-hospital
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 O parlamento moçambicano aprovou a isenção da taxa do Imposto sobre Valor 

Acrescentado (IVA) no açúcar, óleos e sabões visando mitigar o custo de bens 

essenciais face ao impacto negativo da Covid-19 (saiba mais);   

 A UNICEF e o Governo moçambicano estão a preparar um programa letivo para os 

alunos das zonas rurais face à suspensão das aulas, devido à Covid-19 (Lusa); 

 O Misau recebeu uma doação de material de proteção médico-cirúrgico e produtos 

alimentares pelo setor privado, nomeadamente: máscaras, viseiras, termómetros, 

baldes, sabão, sumos e bolachas;  

 

22 de maio 

 O Ministério da Terra e Ambiente de Moçambique apelou para uma gestão segura de 

máscaras, luvas e outros resíduos que estão a ser criados com a pandemia de Covid-

19 (Lusa); 

 O parlamento moçambicano aprovou, por consenso e na generalidade, a isenção da 

taxa do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) no açúcar, óleos e sabões visando 

atenuar o custo de bens essenciais face ao impacto negativo da Covid-19 (saiba 

mais);  

 Especialistas chineses compartilham experiência com médicos moçambicanos sobre 

Covid-19 (saiba mais);  

 O Ministério da Educação de Moçambique e a UNICEF lançaram um projeto de 15 

milhões de dólares para fazer face aos impactos negativos da Covid-19; 

 

21 de maio 

 O governo garante continuar a tomar medidas que estimulem a economia nacional 

durante a vigência de estado de emergência no país (portaldogoverno.gov.mz);  

 O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, conversou ao telefone com o 

presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e realçou a importância de uma liderança 

global na direção de um mundo mais justo e inclusivo para todos no combate à 

pandemia (Impala);  

 Foram assinados dois contratos de operacionalização do fundo para a recuperação da 

atividade económica e investimento em Moçambique, apoiado pela cooperação 

portuguesa (Porto Canal); 

https://www.lusa.pt/article/40RXZ~F4OfhoRm904IJuDDMSZM5iuSI1/covid-19-parlamento-mo%C3%A7ambicano-aprova-em-definitivo-isen%C3%A7%C3%A3o-de-iva-para-a%C3%A7%C3%BAcar-%C3%B3leos-e-sab%C3%B5es
https://www.lusa.pt/article/40RXZ~F4OfigGlvBJmYRmzMSZM5iuSI1/covid-19-unicef-e-governo-mo%C3%A7ambicano-preparam-apoio-ao-ensino-em-zonas-rurais
https://www.lusa.pt/article/TNrAaTmbQm1R7OSu2yvZxjMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-pede-gest%C3%A3o-segura-de-res%C3%ADduos-como-m%C3%A1scaras-e-luvas
https://www.futebol365.pt/artigo/231654-covid-19-parlamento-mocambicano-aprova-isencao-de-iva-para-acucar-oleos-e-saboes/
https://www.futebol365.pt/artigo/231654-covid-19-parlamento-mocambicano-aprova-isencao-de-iva-para-acucar-oleos-e-saboes/
http://portuguese.cri.cn/news/world/408/20200522/471620.html
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Governo-continua-a-tomar-medidas-para-estimular-a-economia
https://www.impala.pt/noticias/politica/covid-19-trudeau-fala-com-nyusi-e-realca-importancia-de-lideranca-global-no-combate-a-pandemia/
http://portocanal.sapo.pt/noticia/222138
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 A Assembleia Provincial de Inhambane continua sem sessões devido à pandemia do 

novo coronavírus; 

 Um conjunto de parceiros da comunidade internacional vai compensar o impacto da 

Covid-19 em Moçambique com um apoio de aproximadamente 500 milhões de 

dólares (saiba mais);  

 O Governo de Moçambique pondera prolongar o calendário escolar para “recuperar o 

tempo perdido” na sequência da interrupção das aulas devido à Covid-19 (Lusa);  

 A embaixadora de Moçambique na China, Maria Gustava, pronunciou-se acerca da 

cooperação sino-moçambicana no combate à pandemia da Covid-19 (vídeo); 

 O distanciamento social continua a ser desrespeitado nos mercados de Xai-Xai em 

Moçambique (Deutsche Welle);  

 

20 de maio 

 O Diretor Geral do Instituto Nacional de Saúde, Ilesh Jani, afirmou que Moçambique 

atingiu a fase de focos de transmissão do novo coronavírus, ao passar de 

transmissões esporádicas (portaldogoverno.gov.mz);  

 

19 de maio 

 O Ministro da Saúde, Tiago Armindo, reforçou apelo para a observância de medidas 

de prevenção e combate à Covid-19 (portaldogoverno.gov.mz);  

 Receção de material de biossegurança doados por empresas chinesas, integradas na 

Parceria para o Investimento e Crescimento de África (PIGA), ao Ministério da 

Indústria e do Comércio (MIC), nomeadamente: 30 mil máscaras de proteção, 12 

computadores e 12 modems;  

 Os municípios de Maputo e Matola vão beneficiar do projeto “Alimentando a 

Esperança”, um projeto que visa auxiliar 3 mil famílias através da doação de uma 

cesta básica (saiba mais); 

 Dois juristas consideraram hoje que os abusos da polícia moçambicana, na aplicação 

do estado de emergência, decretado para a prevenção da Covid-19, refletem o 

“padrão repressivo” (Lusa);  

 

 

https://www.lusa.pt/article/TNrAaTmbQm3tgN0bCYYYiTMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-recebe-apoio-de-457-me-e-parceiros-reorientam-183-me
https://www.lusa.pt/article/F63wlrMB~TBTOnKubLplADMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-pondera-prolongar-calend%C3%A1rio-escolar
http://portuguese.cri.cn/videos/noticias/3325/20200521/470599.html
https://www.dw.com/pt-002/distanciamento-social-%C3%A9-miragem-nos-mercados-de-xai-xai-em-mocambique/a-53525991
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Mocambique-atinge-fase-de-focos-de-transmissao-do-Covid-19
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Covid-19-Ministro-da-Saude-reforca-apelo-para-a-observancia-de-medidas
https://jornalvisaomoz.com/maputo-e-matola-vao-se-beneficiar-do-projecto-alimentando-a-esperanca/
https://www.lusa.pt/article/eImC_z0FxzcU5lDB9DRgMzMSZM5iuSI1/covid-19-excessos-da-pol%C3%ADcia-mo%C3%A7ambicana-refletem-padr%C3%A3o-repressivo-juristas
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18 de maio 

 O Hospital Provincial da Matola, nos subúrbios de Maputo, alertou para a falta de 

sangue que se regista em serviços de saúde do país desde o surgimento da Covid-19; 

 As autoridades de saúde de Moçambique apelaram ao reforço das medidas de 

prevenção da Covid-19, por parte dos cidadãos moçambicanos, face aos sinais de 

um "aumento dramático" das cadeias de transmissão; 

 Os jovens continuam a dominar o número de casos de Covid-19 em Moçambique 

(saiba mais);  

 A Secretária de Estado Vitória Diogo encorajou a polícia a continuar a trabalhar na 

prevenção da Covid-19 (portaldogoverno.gov.mz);  

 

17 de maio 

 As autoridades de saúde de Moçambique apelaram ao reforço das medidas de 

prevenção e combate à Covid-19, considerando o “aumento dramático” das cadeias 

de transmissão no país (Lusa);   

 O Presidente da República, Filipe Nyusi, autorizou o regresso de atividades 

desportivas de alto rendimento, com efeito a partir deste fim de semana, para atletas 

e treinadores que se preparam para os Jogos Olímpicos de Tóquio, nomeadamente, 

vela, canoagem, boxe, voleibol de praia, judo, taekwondo, atletismo e natação (A 

Bola);  

 

16 de maio 

 Sofala inicia produção de 10 mil máscaras para pensionistas e pessoas carenciadas, 

numa iniciativa do INSS com vista à prevenção e combate à pandemia da Covid-19; 

 Mais de 140 líderes mundiais, incluindo Joaquim Chissano, pedem vacina gratuita 

para todos (portaldogoverno.gov.mz);  

 

 

 

https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Jovens-sao-os-mais-infectados-pelo-novo-coronavirus-em-Mocambique
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Vitoria-Diogo-encoraja-a-Policia-a-continuar-a-trabalhar-na-prevencao-do-Covid-19
https://www.lusa.pt/article/h9WdojuQAyRwDlsK6~A_uzMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-pede-mais-preven%C3%A7%C3%A3o-face-a-aumento-dram%C3%A1tico-de-cadeias-de-transmiss%C3%A3o
https://www.abola.pt/Africa/2020-05-17/mocambique-presidente-da-republica-autoriza-regresso-de-atividades-desportivas-de/845014
https://www.abola.pt/Africa/2020-05-17/mocambique-presidente-da-republica-autoriza-regresso-de-atividades-desportivas-de/845014
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Covid-19-Mais-de-140-lideres-mundiais-incluindo-Joaquim-Chissano-pedem-vacina-gratuita-para-todos
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15 de maio 

 O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, procedeu à avaliação dos primeiros 15 

dias da implementação do estado de emergência no país (vídeo);  

 O Presidente da República moçambicano admitiu tomar medidas mais severas, no 

âmbito do estado de emergência, para prevenção do novo coronavírus, se persistir o 

incumprimento de algumas restrições, nomeadamente ao nível da limitação de 

circulação interna (Lusa);  

 Governo de Moçambique recomenda “diálogo” a pais e escolas sobre propinas 

(Sapo);  

 O Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD) defendeu a descida do preço 

do gás doméstico e do petróleo de iluminação, após o governo ter aprovado a 

redução do preço dos combustíveis, para fazer face aos impactos da Covid-19; 

 

14 de maio 

 O banco Millennium Bim considera que as medidas financeiras prioritárias para 

mitigar os efeitos da Covid-19 devem incidir na falta de liquidez (Lusa);  

 A Loon e a Vodacom assinaram um contrato para o fornecimento de internet às 

províncias de Cabo Delgado e Niassa, assumindo o acesso à informação de saúde 

como uma ferramenta útil no combate à Covid-19;  

 O Banco Comercial e de Investimentos (BCI) afirmou que o setor bancário está, para 

já, preparado para suportar o impacto provocado pela Covid-19 (saiba mais);  

 O Fundo Galego para a Cooperação e Solidariedade anunciou que vários 

representantes das suas administrações locais associaram-se com autoridades locais 

de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe na campanha “Os 

Municípios Cooperam” (saiba mais);  

 O governo português anunciou que irá apoiar as micro, pequenas e médias empresas 

moçambicanas afetadas pela pandemia da Covid-19 (O País);  

 

 

https://www.facebook.com/NyusiConfioemti/videos/3072633399470054/
https://www.lusa.pt/article/LEDzj8aXwfz2Gwr2Xhsv1zMSZM5iuSI1/covid-19-pr-de-mo%C3%A7ambique-admite-endurecer-estado-de-emerg%C3%AAncia
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/governo-de-mocambique-recomenda-dialogo-a_5ebe8633968dff4966c66b74
https://www.lusa.pt/article/sCtEZoipOf_c2Jbw6pYu2zMSZM5iuSI1/covid-19-millennium-bim-defende-medidas-para-colmatar-falta-de-liquidez-em-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/sCtEZoipOf~0dL1teFVaETMSZM5iuSI1/covid-19-bci-diz-que-banca-est%C3%A1-preparada-no-curto-prazo-para-impacto-em-mo%C3%A7ambique
https://www.inforpress.cv/covid-19-fundo-galego-apoia-autoridades-locais-de-paises-lusofonos-em-africa/
http://opais.sapo.mz/covid19-portugal-anuncia-apoio-as-empresas-mocambicanas


 
COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA 

Moçambique 
 

   
Página 46 de 62 

Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020 

13 de maio 

 Receção de 5 mil máscaras, doadas pelos EUA, integradas num pacote que prevê 

cerca de 9 milhões de dólares disponibilizados para auxiliar Moçambique no 

combate à Covid-19 (saiba mais);  

 O Conselho Municipal da Cidade da Ilha de Moçambique tem levado a cabo a 

distribuição de produtos alimentares de primeira necessidade às famílias 

necessitadas, com objetivo de minimizar dificuldades em tempos da pandemia de 

Covid-19 (reportagem fotográfica);  

 O Ministério dos Recursos Minerais e Energia anunciou a baixa dos preços do 

combustível - a gasolina passou de 66,49 meticais para 64,22 meticais e o gasóleo 

de 63,52 meticais para 60,16 meticais - de modo a agilizar o mercado no contexto 

da pandemia;  

 O Conselho Municipal da Cidade da Ilha de Moçambique disponibilizou um inquérito 

que visa avaliar o impacto da Covid-19 no turismo; 

 Cerca de 500 famílias moçambicanas receberam material de prevenção em Lamego, 

na província central de Sofala;  

 

12 de maio 

 O Presidente da República, Filipe Jacino Nyusi, assinalou O Dia Internacional do 

Enfermeiro sob o lema “Enfermagem: Uma Voz Para Liderar. Levando o Mundo Para 

a Saúde” e endereçou uma mensagem de apelo aos moçambicanos face à pandemia 

Covid-19 (portaldogoverno.gov.mz): 

“A pandemia da COVID-19, que já ceifou mais de duzentos e oitenta mil vidas humanas 

e continua a matar em todo mundo, é uma real ameaça para a nossa sobrevivência 

como nação. Por isso, continuamos a exortar aos moçambicanos para se engajarem 

individual e coletivamente na luta contra esta doença, cumprindo com as orientações e 

recomendações dos órgãos competentes do Estado” 

 O Instituto Nacional de Saúde (INS) de Moçambique lançou um inquérito com vista à 

melhoria e adaptação das medidas levadas a cabo pelo governo e agentes no 

combate à Covid19;  

 O governo aprovou a isenção do IVA aplicável ao açúcar, óleo e sabão até 31 de 

dezembro, por forma a mitigar o impacto da Covid-19 em Moçambique; 

https://vivenciaspressnews.com/mocambique-recebe-5-mil-mascaras-dos-eua/
https://www.facebook.com/cmcimoficial/posts/1149736755364166
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMHoPOBxPJ7r4ecTcdpC2OzwGgDd0TZMJ4FXabwMAkeElVWA/viewform?fbclid=IwAR2VdD5dCR41jOTF0rfTnzjbbfSaCDQNZAhKCA3177pKK98uXBYFBJsrQtE
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/PR-endereca-mensagem-pelo-dia-dos-enfermeiros
https://www.icpcovid.com/en/form/mocambique-questionario-covid-19?fbclid=IwAR0P4Lv64zJ9x1ExdIwcgZUqhHKbs5-LR5IxP25qc1oGcFeY3MK8g6yyP6U
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 Moçambique suspende voos internacionais até ao dia 31 de maio, considerando o 

aumento de casos confirmados de Covid-19 no país (saiba mais);   

 O Conselho Municipal da Cidade da Ilha de Moçambique lançou um pedido de apoio 

em material de higiene, para auxiliar na preparação do túnel de pulverização 

(ilhademocambique.co.mz); 

 A Rede de Sistemas de Alerta Antecipado de Fome (rede Fews) lançou um relatório 

internacional onde coloca Moçambique em nível de alerta três de insegurança 

alimentar devido a várias razões, de entre elas, o impacto da Covid-19 (saiba mais);    

 A ONG Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP) entregou material para 

prevenção da Covid-19 - baldes com torneira, sabão e cloro - numa das zonas 

afetadas pelo Ciclone Idai no ano de 2019;  

 A Noruega anunciou apoio financeiro a Moçambique de 12,7 milhões para o combate 

da pandemia Covid-19; 

 A ONG World Vision Moçambique deu início à promoção de ações de formação a 

polícias para prevenir abusos de poder na aplicação do estado de emergência; 

 O Instituto Camões - Instituto da Cooperação e da Língua contribuiu com 275 mil 

euros para auxiliar Angola, Moçambique, Timor-Leste e Venezuela no combate à 

Covid-19 (Impala);  

 

11 de maio 

 O Ministério da Cultura e Turismo lançou o projeto “Arte no Quintal”, que consiste na 

transmissão online de concertos e programas culturais, via Facebook, Youtube e 

Instagram - para reduzir o impacto do novo coronavírus no setor cultural de 

Moçambique (O País);  

 O Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD) recusou a proposta do 

patronato moçambicano de um apoio financeiro ao setor privado pelo INSS face ao 

impacto da Covid-19 (Impala);  

 

10 de maio 

 O Ministério da Saúde lançou uma Brochura para a Produção e Uso de Máscaras 

Caseiras;  

https://www.lusa.pt/article/HmyPd_fOp7IG5zsGWV~8DjMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-suspende-voos-internacionais-at%C3%A9-31-de-maio
https://www.ilhademocambique.co.mz/node/513?fbclid=IwAR2J_JJFE5_6PSLfml8KalHJrftzOiV1rdvxrIX8gk4w61-Zh_vFV-ncpdM
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1476796/violencia-seca-e-covid-19-ameacam-seguranca-alimentar-em-mocambique
https://www.impala.pt/noticias/atualidade/covid-19-camoes-doa-275-mil-euros-a-angola-mocambique-timor-leste-e-venezuela/
http://opais.sapo.mz/ministerio-da-cultura-e-turismo-financia-artistas
https://www.impala.pt/noticias/atualidade/covid-19-seguranca-social-mocambicana-nao-deve-dar-dinheiro-as-empresas-sociedade-civil/
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/04/Brochura-Mascaras-2.pdf?fbclid=IwAR2BmuYvafYQX3OsZ4C2-bzuZpOZ3TzNqKid1b6zDon7V1Bi2tQZr7l5dDM
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/04/Brochura-Mascaras-2.pdf?fbclid=IwAR2BmuYvafYQX3OsZ4C2-bzuZpOZ3TzNqKid1b6zDon7V1Bi2tQZr7l5dDM
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 O director-geral do INS, Ilesh Jani, afirmou que Moçambique poderá receber mais 

pacotes de testagem da Covid-19 (covid19.ins.gov.mz);  

 O INS lançou um Sumário Científico sobre a Covid-19 (vídeo); ´ 

 

9 de maio 

 A União Europeia (UE) anunciou apoio financeiro aos Países de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP), reiterando o seu compromisso em continuar a apoiar 

Moçambique (saiba mais);  

 

8 de maio 

 A atividade empresarial em Moçambique caiu para 37,1 pontos, devido à pandemia 

da Covid-19 (Observador);   

 A Cruz Vermelha de Moçambique celebrou o seu 157.º aniversário sob o lema “Pelos 

Heróis do Covid-19, continuemos a aplaudir”; 

 

7 de maio 

 A Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP) está a promover aulas 

bilingues através da rádio e televisão públicas, de modo a apoiar o setor da educação 

no combate à Covid-19; 

 Ministra da Cultura e Turismo em Inhambane para avaliar cumprimento das medidas 

de prevenção do Covid-19 (portaldogoverno.gov.mz);  

 

6 de maio 

 Receção de material de prevenção e combate à Covid-19, por parte da Enterprise 

Solution ao Ministério de Saúde, nomeadamente 20 mil máscaras cirúrgicas e 10 mil 

litros de combustível líquido;   

 A Assembleia da República de Moçambique irá retomar as sessões plenárias no dia 13 

de maio, interrompidas desde 16 de abril, devido à pandemia da Covid-19 (Lusa);  

 

 

https://covid19.ins.gov.mz/mocambique-podera-receber-mais-kits-de-testagem-da-covid-19/?fbclid=IwAR11d_-C8TC4zhJdX1YKDaBMh0LG_s4Wp4HG7p36O7hJBwIFp7qSjzZ_l6M
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/05/Sumario-Cientifico-Semanal-SARS-CoV-2-NR6-08052020.pdf?fbclid=IwAR1a-INkp8KHGr_Lipxzvt14_kJrL1HqfQnxAgs4O4YygBZRjZUj67fOhe0
https://www.youtube.com/watch?v=sQCygap-_Pk&feature=emb_title
https://www.dw.com/pt-002/uni%C3%A3o-europeia-anuncia-apoio-financeiro-aos-palop/a-53382176
https://observador.pt/2020/05/08/atividade-empresarial-em-mocambique-com-descida-sem-precedentes/
https://www.redcross.org.mz/2020/05/08/cvm-celebra-o-8-de-maio-prestando-homenagens-aos-profissionais-de-saude-e-voluntarios/
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Ministra-da-Cultura-e-Turismo-em-Inhambane-para-avaliar-cumprimento-das-medidas-de-prevencao-do-Covid-19
https://www.lusa.pt/article/HWcv6vii0QgqcZXZA3sFqzMSZM5iuSI1/covid-19-parlamento-mo%C3%A7ambicano-retoma-sess%C3%B5es-plen%C3%A1rias-no-dia-13
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5 de maio 

 A Inspeção Nacional de Atividades Económica (INAE) intensifica a sua atuação de 

modo a contribuir para o cumprimento das medidas aprovadas no âmbito do estado 

de emergência (portaldogoverno.gov.mz);  

 O governo admitiu ponderar a revisão das restrições para a abertura de empresas, 

considerando os impactos negativos no setor (e-global);  

 

4 de maio 

 A Associação do Comércio, Indústria e Serviços (ACIS) de Moçambique endereçou um 

pedido ao governo solicitando a redução da taxa de energia em 50%, considerando o 

impacto da pandemia no setor empresarial; 

 O Presidente da República, Filipe Nyusi, pediu o envolvimento das instituições de 

ensino superior na procura de soluções no âmbito do combate à Covid-19 no país 

(saiba mais);  

 A delegação da União Europeia (UE) em Moçambique anunciou auxílio no combate à 

Covid-19, com 110 milhões de euros em subvenções para 2020 e 2021; 

 

3 de maio 

 Ministério da Saúde publicou análise da situação epidemiológica SARS-coV-2/COVID-

19, onde apresenta detalhes sobre a evolução da Covid-19 no país, com 

caracterização dos casos confirmados no país até à data (misau.gov.mz); 

 

1 de maio 

 A diretora nacional de Saúde Pública de Moçambique, Rosa Marlene, apelou às 

famílias para que as crianças não falhem o calendário de vacinação geral, devido ao 

receio face à pandemia da Covid-19; 

 

 

https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/INAE-intensifica-actuacao-para-cumprimento-das-medidas-do-estado-de-emergencia
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-governo-pondera-rever-restricoes-para-abertura-de-empresas/
https://www.lusa.pt/article/N_PZD5ezHQcA68WN3zNClTMSZM5iuSI1/covid-19-pr-mo%C3%A7ambicano-quer-ajuda-das-institui%C3%A7%C3%B5es-de-ensino-superior
http://www.misau.gov.mz/index.php/covid-19-boletins-diarios
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30 de abril 

 O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, declarou a prorrogação do estado de 

emergência, com início à 00h00 do dia 01 de maio até às 23h59 do dia 30 de maio de 

2020, onde apelou ao povo moçambicano “Vamos ficar em casa; Nrowe 

othenyanhu nihale owane, Nga ti gare pa muzi; Ayitsamene kaya…” e a máxima 

seriedade e responsabilidade para a necessidade de (comunicado / vídeo);  

 Reforçar as medidas de quarentena domiciliária; 

 Limitar a circulação interna de pessoas; 

 Cumprir com o uso obrigatório de máscaras em todos os locais de aglomeração 

de pessoas como nas vias públicas, nos transportes coletivos e semi-coletivos de 

passageiros e nos mercados informais, privilegiando as de fabrico comunitário, 

reservando as máscaras cirúrgicas para o pessoal de saúde; 

 Cumprir com o distanciamento social mínimo exigido pelas autoridades 

sanitárias de 1 metro e meio; 

 Promover uma maior participação das instituições de ensino superior e de 

pesquisa no combate a esta pandemia; 

 Capitalizar a experiência acumulada da ligação polícia-comunidade para 

assegurar a fiscalização massiva do setor informal, de modo a assegurar o 

efetivo encerramento dos estabelecimentos de lazer e de diversão, também 

conhecidos por “barracas”, usando os canais próprios para a denúncia; 

 Melhorar a comunicação e as campanhas de sensibilização comunitária com 

recurso à nossa vasta experiência na divulgação de mensagens positivas por 

meio dos órgãos de comunicação social, rádios comunitárias e pelas tecnologias 

de informação e comunicação, privilegiando sempre o uso das línguas locais; 

 Explorar os que possuem condições para tal, o teletrabalho para os que estão 

em rotatividade laboral nos setores público e privado; 

 Evitar quaisquer aglomerados, em particular para efeitos de mera diversão e 

lazer;  

 Limitar a participação em eventos sociais inadiáveis e cerimónias fúnebres para 

o máximo de 20 pessoas; 

 

29 de abril 

 O Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) montou seis tendas especiais 

em unidades de saúde do distrito de Pemba, Norte de Moçambique, para 

https://www.presidencia.gov.mz/por/Media/Files/100-Comunicacao-a-Nacao-COVID-19-2904020
https://www.facebook.com/NyusiConfioemti/videos/721446258594262/


 
COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA 

Moçambique 
 

   
Página 51 de 62 

Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020 

atendimento a grávidas, face ao risco de infeção pelo novo coronavírus 

(mozambique.unfpa.org); 

 

28 de abril 

 O Banco de Moçambique anunciou a prorrogação, por 90 dias, da liquidação do 

Nosso Banco, a contar da data do fim do estado de emergência nacional, 

considerando os impactos económicos derivados da pandemia do novo coronavírus; 

 

27 de abril 

 O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, fez uma Comunicação à Nação, pela 

passagem dos 100 dias de governação no presente ciclo de governação, onde 

abordou por alto os impactos da Covid-19 e elogiou a resiliência do povo 

moçambicano (comunicado): 

“Os primeiros 100 dias da nossa governação ocorreram num ambiente 

macroeconómico, inicialmente favorável, mas a emergência da pandemia da COVID-19, 

no seu último terço, apresentou desafios. Esta realidade mostra, mais uma vez, que os 

moçambicanos têm de ter imaginação, espírito inovador e determinação para 

continuarmos a registar o crescimento económico, que prevemos para os próximos 

tempos.”  

 Mulheres juntam-se para distribuir máscaras nos mercados de Maputo, um 

movimento solidário que começou com três mulheres a distribuírem máscaras de 

proteção fácil de capulana, que tem vindo a crescer, já distribuiu mais de 1000 

pacotes compostos por duas máscaras, sabão e um panfleto informativo acerca da 

Covid-19; 

 Autoridades de saúde de Moçambique reforçam equipa em Cabo Delgado, por via 

aumentar a capacidade de testagem na região, na qual, foi diagnosticada a primeira 

pessoa com Covid-19 no país; 

 

 

 

https://mozambique.unfpa.org/pt/news/colocando-mulheres-e-raparigas-em-primeiro-lugar-novas-tendas-de-sa%C3%BAde-instaladas-para-proteger
https://www.presidencia.gov.mz/por/Media/100-Comunicacao-a-Nacao-2704020
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26 de abril 

 O reitor da Universidade de Moçambique (UDM) Severino Ngoenha considera que a 

Covid-19 expõe as desigualdades sociais no país (Lusa);  

 

24 de abril 

 Devido à pandemia da Covid-19 foram reagendados os trabalhos no âmbito da 

perfuração do fundo do mar para extração de gás no Norte de Moçambique, no 

entanto, 2022 mantém-se o ano de início da exploração; 

 O Presidente do Conselho Municipal de Maputo, Eneas Comiche, inaugurou, o 

segundo Túnel de Desinfeção Massiva, a ser instalado no Terminal Rodoviário da 

Praça dos Combatentes, no âmbito da prevenção da propagação da Covid-19; 

 O governo desenhou os três cenários previsíveis sobre a propagação da Covid-19 no 

país (portaldogoverno.gov.mz);  

 A Confederação das Associações Económicas (CTA) afirmou que 76 empresas 

nacionais estão interessadas na importação e produção de material de proteção da 

Covid-19 (Lusa);  

 Movimentos feministas de Moçambique defendem a criação de uma garantia de 

rendimento mínimo de 100 dólares mensais para famílias sustentadas por mulheres 

sozinhas no país (Impala);  

 

23 de abril 

 Instituto Nacional de Saúde desenvolve ações para descobrir meios para o 

tratamento da Covid-19 (portaldogoverno.gov.mz); 

 Moçambique e Cabo Verde entre países africanos mais afetados por restrição de 

viagens segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos (Lusa);  

 

22 de abril 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) elogiou resposta de Moçambique no 

combate à Covid-19 mas aponta dificuldades (Deutsche Welle);  

 O INSS moçambicano garantiu o pagamento de prestações sociais, apesar das 

eventuais consequências geradas pela Covid-19 no país;   

https://www.lusa.pt/article/8noUL_drHIdnPNanzPfAMzMSZM5iuSI1/covid-19-pandemia-est%C3%A1-a-expor-desigualdades-sociais-em-mo%C3%A7ambique-fil%C3%B3sofo
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Governo-preve-tres-cenarios-sobre-a-propagacao-do-novo-coronavirus-no-pais
https://www.lusa.pt/article/8noUL_drHIc2Gu_adgAwpzMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-com-76-empresas-aptas-para-produ%C3%A7%C3%A3o-de-material-de-preven%C3%A7%C3%A3o-patronato
https://www.impala.pt/noticias/atualidade/covid-19-mulheres-mocambicanas-que-lideram-familias-sozinhas-pedem-rendimento-minimo/
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Instituto-Nacional-de-Saude-desenvolve-accoes-para-descobrir-meios-para-o-tratamento-do-COVID-19
https://www.lusa.pt/article/~2iVgwPK50sDyCyhJwP7AzMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-e-cabo-verde-entre-pa%C3%ADses-africanos-mais-afetados-por-restri%C3%A7%C3%A3o-de-viagens
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-oms-elogia-resposta-de-mo%C3%A7ambique-mas-aponta-dificuldades/a-53212122
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 A nova administração da Vodacom Moçambique anunciou que a empresa irá apostar 

na digitalização dos serviços e na expansão do Mpesa, de modo a fazer face aos 

impactos nas telecomunicações da Covid-19, sendo Nuno Quelhas o novo Presidente 

do Conselho de Administração (PCA), em substituição de Salimo Abdula; 

 

20 de abril 

 Doação da ExxonMobil, às autoridades de saúde moçambicanas de material de auxílio 

médico - 6 700 máscaras, 165 litros de álcool gel e mais de 25 000 pares de luvas - 

para o combate contra o novo coronavírus em Moçambique; 

 

17 de abril 

 A Petrolífera Sasol doou 5 mil litros de álcool gel ao Ministério de Saúde de 

Moçambique; 

 A secretária de Estado, Vitória Diogo, inaugurou o centro de tratamento da Covid-19 

na província de Maputo;  

 O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique anunciou que 

a Fundação Jack Ma está a agilizar a chegada a Moçambique cerca de 500 

ventiladores e um milhão de pacotes para testes; 

 

16 de abril 

 Governo moçambicano comunica que procederá à distribuição de 12 mil máscaras à 

população mais carenciada;  

 

 

14 de abril 

 Governo aprova facilidades aduaneiras e fiscais para minorar impacto motivado pelo 

Covid-19: autorização de saídas antecipadas para a importação de produtos de 

prevenção e tratamento da Covid-19 na dispensa dos pagamentos por conta; 

adiamento do pagamento social por conta; autorização de compensação de crédito 

respeitando-se ao imposto sobre o valor acrescentado IVA e que o sujeito passivo 
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seja titular com dívidas relativas a impostos de natureza diversa a cargo da 

administração tributária (portaldogoverno.gov.mz); 

 O Misau lançou uma plataforma eletrónica de Comunicação e Informação sobre a 

pandemia da Covid-19 - WhatsApp Fica Atento - através do número: +258 84 331 

8727; 

 

 

13 de abril 

 Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) de Moçambique reativou centros 

operativos de emergência em todo país - para responder a uma eventual propagação 

desenfreada da Covid-19 no país; 

 ONG nacionais e internacionais sensibilizam os moçambicanos em locais de 

aglomerados populacionais: A Fundação de Caridade Tzu Chi, associada ao Conselho 

Económico e Social da ONU, distribuiu máscaras no bairro do Albazine (a 20km do 

centro de Maputo), o Centro de Integridade Publica (CIP) desenvolveu campanhas 

de sensibilização nos mercados da capital, bem como o Fórum Mulher, nos bairros 

periféricos e zonas rurais (Deutsche Welle);  

 

 

12 de abril 

 O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH) garante 

disponibilidade de água potável em todos pontos do país, desde rurais aos urbanos, 

tendo em conta que a água é essencial para a higienização no combate a esta 

pandemia; 

 

11 de abril 

 Disponibilização de uma ferramenta digital ajuda a efetuar uma autoavaliação do 

risco de contaminação por Covid-19: https://riscocovid19.misau.gov.mz/;  

 

9 de abril 

 Alteração de medidas do decreto sobre o estado de emergência: autorização da 

prestação de serviços de moto e bicicleta-táxis, mediante o uso obrigatório de 

máscaras e obedecendo o limite máximo de lotação; os transportes públicos passam 

https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Governo-aprova-facilidades-aduaneiras-e-fiscais-para-minorar-impacto-motivado-pelo-Covid-19
https://api.whatsapp.com/send?phone=258843318727&text=Ola&source=&data=&app_absent
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-sociedade-civil-na-rua-contra-a-covid-19/a-53108115
https://riscocovid19.misau.gov.mz/
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a ultrapassar igualmente o limite de um terço dos passageiros, mediante o uso 

obrigatório de máscaras de proteção;  

 

8 de abril 

 O Misau recebeu um apoio do Banco Letshego para o combate à Covid-19, um apoio 

monetário no valor de 1.800.000,00 Meticais; 

 Decreto de tolerância de ponto na Páscoa, mas mantem a proibição de cultos 

coletivos, devido à pandemia da Covid-19; 

 

7 de abril 

 O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, no seu discurso, enalteceu o papel da 

mulher moçambicana na luta contra o novo coronavírus no país, admitindo, no 

entanto, que há ainda desafios na inclusão e proteção deste género - “À mulher, 

fonte da vida, recai a grande tarefa de ombrear com a grande missão de assegurar a 

sobrevivência das medidas de higiene e de segurança no seio da família” (RTP / Leia 

na Íntegra o Comunicado);  

 

6 de abril 

 O parlamento moçambicano aprovou, unanimemente, a Lei de Amnistia e Perdão de 

Penas para condenados a penas não superiores a um ano, de modo a 

descongestionar as cadeias e mitigar o risco de propagação da Covid-19 - resultante 

da proposta do Chefe de Estado;  

 

4 de abril 

 O Município de Maputo lançou a campanha “Stop COVID-19”, que visa a promoção 

de informação acerca de prevenção contra a contaminação pelo Covid-19 nos 

terminais rodoviários, paragens e nos mercados formais e informais; 

 

 

https://www.rtp.pt/noticias/covid-19/pr-mocambicano-enaltece-papel-da-mulher-na-luta-contra-a-doenca_n1218941
https://www.presidencia.gov.mz/por/Informacao/Imprensa/Discursos/Declaracao-a-Nacao-de-Sua-Excelencia-Filipe-Jacinto-Nyusi-Presidente-da-Republica-de-Mocambique-por-Ocasiao-das-Celebracoes-do-Dia-7-de-Abril-Dia-da-Mulher-Mocambicana
https://www.presidencia.gov.mz/por/Informacao/Imprensa/Discursos/Declaracao-a-Nacao-de-Sua-Excelencia-Filipe-Jacinto-Nyusi-Presidente-da-Republica-de-Mocambique-por-Ocasiao-das-Celebracoes-do-Dia-7-de-Abril-Dia-da-Mulher-Mocambicana
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3 de abril 

 O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, submeteu ao parlamento uma proposta 

de amnistia para crimes puníveis e penas até um ano de prisão, por forma a 

minimizar o impacto do novo coronavírus nas cadeias, início da libertação prevista 

para o dia 13 de abril (Diário de Notícias / Reportagem);  

 

2 de abril 

 Negociação entre o Governo moçambicano com o FMI e o Banco Mundial (BM) para a 

mobilização de recursos financeiros necessários à luta contra a Covid-19 em 

Moçambique; 

 Limitação à lotação de transportes, nomeadamente dos operadores de furgões e 

autocarros passam a levar apenas um terço da lotação - devendo os proprietários 

dos veículos garantir as condições de higiene - proibida a prestação de serviços de 

táxi por bicicletas e motos; 

 Obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção do nariz e da boca em todos os 

transportes públicos e privados, bem como em todos os aglomerados de pessoas, a 

partir do dia 9 de abril; 

 Restrição do horário de mercados formais, abertos ao público entre as 06h00 e as 

17h00, respeitando as medidas de prevenção, sendo o uso de máscaras obrigatório 

aos funcionários; 

 Encerramento de estabelecimentos de diversão e lazer: discotecas, salas de jogos, 

bares e estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas, ginásios, museus e 

bibliotecas; 

 Interdição de visitas a estabelecimentos penitenciários; 

 As cerimónias fúnebres ficam restritas a um número máximo de 20 pessoas; 

 

31 de março 

Declaração do estado de emergência, devido ao elevado risco da rápida propagação 
comunitária da Covid-19 em Moçambique, em vigor de 1 de abril a 30 do mesmo mês 
(presidencia.gov.mz): 
 

https://www.dnoticias.pt/mundo/presidente-mocambicano-propoe-amnistia-para-crimes-e-penas-ate-um-ano-de-prisao-BX6044737
https://www.voaportugues.com/a/covid-19-mais-de-cinco-mil-reclusos-mo%C3%A7ambicanos-em-liberdade-para-evitar-a-propaga%C3%A7%C3%A3o-/5366737.html
https://www.presidencia.gov.mz/por/Actualidade/Presidente-da-Republica-declara-Estado-de-Emergencia
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 Limitação de circulação de pessoas e bens em todo o território nacional; 

 Limitação da entrada de pessoas nas fronteiras terrestres, aeroportos e portos, 
excetuando-se para razões de interesse do Estado, transporte de bens e 
mercadorias por operadores devidamente credenciados, e situações relacionadas 
com a saúde; 

 Quarentena obrigatória para todos os cidadãos que tenham viajado para fora do 
país, ou que tenham estado em contacto com casos confirmados de COVID-19; 

 Proibição de quaisquer atividades públicas ou privadas, como atividades desportivas, 
religiosas, culturais, recreativas e de outra índole que concentrem multidões no 
mesmo recinto, excetuando questões inadiáveis do Estado ou sociais; 

 Fiscalização dos preços de bens essenciais para a população, incluindo os necessários 
para a prevenção e combate à pandemia; 

 Introdução da rotatividade do trabalho, ou a adoção de outras modalidades em 
função das especificidades do setor público ou privado; 

 Encerramento dos estabelecimentos comerciais de diversão ou equiparados ou, 
quando aplicáveis, reduzir a sua actividade; 

 Introdução da rotatividade do trabalho ou outras modalidades em função das 
especificidades do sector público e privado; 

 
 
 

30 de março 

 Comunicado de Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, à 

Nação sobre a situação da Pandemia do Corona Vírus - Covid-19; 

 Disponibilização sintética acerca dos níveis de alerta de Moçambique, no Boletim 

Diário Covid-19:  

 

27 de março 

 O Conselho de Estado, órgão político de consulta do Presidente moçambicano, 

recomendou a declaração do estado de emergência no país devido à pandemia da 

doença respiratória Covid-19; 

 Pacote de Serviços para populações vivendo com o HIV no âmbito da resposta ao 

Covid-19 (Circular n.º 874/100/DNSP/2020); 

 

 

https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/Comunicacao-a-Nacao-Estado-de-Emergencia-Covid-19.pdf
http://www.misau.gov.mz/index.php/covid-19-boletins-diarios
http://www.misau.gov.mz/index.php/covid-19-boletins-diarios
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/Pacote-de-Servic%CC%A7os-para-PVHIV-no-a%CC%82mbito-do-COVID19.pdf
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25 de março 

 Suspensão das provas de vida presenciais, a partir de 1 de abril (Circular n.º 

10/MAEFP/GM-SP/DTSI/2020); 

 

24 de março 

 Criação de uma comissão técnico-científica para melhor lidar com a pandemia do 

Coronavírus (Covid-19) presidida pelo ministro da Saúde, que integra profissionais 

de diversas especialidades, incluindo clínicas, de saúde pública, socioeconómicas, 

antropológicas, comunicação social, entre outras; 

 

23 de março 

 Medidas adicionais para a prevenção do Covid-19 nas instituições públicas e privadas 

da Educação em Geral, Formação de Professores, Centros Internatos e Lares e Salas 

de Estudo: responsabilização do encarregado de educação pela permanência do 

educando na sua residência, respeito pelas normas de higiene e realização dos 

exercícios propostos; garantia dos serviços mínimos, por via de uma escala de 

rotatividade nos estabelecimentos de ensino; todas as salas de estudo devem 

suspender as suas atividades (Circular n.º 03/GM/MINEDH72020); 

 Reforço das medidas de prevenção nos estabelecimentos do Instituto Nacional de 

Saúde (INS), aumento da frequência da desinfeção de superfícies e espaços comuns 

nos edifícios, redução do número de trabalhadores, através de escalas de 

funcionários em trabalho presencial e teletrabalho (Circular n.º 08/DG/2020);  

 

22 de março: Primeiro caso de infeção por Covid-19 

 

21 de março 

 Flexibilização das condições de reestruturação dos créditos dos clientes bancários, e 

injeção, por parte do Banco Central, no mercado cambial interbancário 500 milhões 

https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/Circular-n%C2%BA.10_MAEFP_medidas_Prevenc%CC%A7a%CC%83o_Covid-19.PDF.pdf
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/Circular-n%C2%BA.10_MAEFP_medidas_Prevenc%CC%A7a%CC%83o_Covid-19.PDF.pdf
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/Circular-n%C2%BA.03-COVID_19.pdf
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/COMUNICADO-COVID19.pdf
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de dólares norte-americano para tentar conter a desvalorização do metical, com 

efeitos a partir do dia 23 de março até 31 de dezembro de 2020; 

 

20 de março 

Implementação de um conjunto de medidas a ter início no dia 23 de março, com 

duração de 30 dias: 

 Encerramento de escolas de todos os níveis (pré-primária ao superior, incluindo os 

técnicos profissionais) - criação, por parte do Ministério da Educação de métodos 

alternativos de estudo em quarentena domiciliar, por via da rádio e Telescola a 

operar a partir do dia 31 de março (Oficio n.º 169/MCTESTP/GM/2020);  

 Suspensão de vistos; 

 Supressão de eventos com mais de 50 pessoas, incluindo o parlamento 

moçambicano (cujos deputados deverão manter uma distância de um metro entre 

si, na dispensa de 50 a 60 deputados e um número reduzido de convidados e 

apenas jornalistas do canal público Televisão de Moçambique - TVM) e algumas 

igrejas começaram já a recorrer às missas online (Circular n.º 04/GM/MDN/2020); 

 Quarentena domiciliária de 14 dias a todos os viajantes, cidadãos nacionais e 

estrangeiros residentes; 

 Implementação de medidas de prevenção por todas as instituições públicas e 

privadas; 

 Reforço de fiscalização e vigilância com vista a garantir o normal funcionamento da 

cadeia de abastecimento; 

 Suspensão da circulação de comboios de longo curso, em prevenção da epidemia, 

por parte da Empresa dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique; 

 Quarentena obrigatória, no domicílio, para os doentes com COVID-19, infetados com 

SARS Cov-2 e para aqueles que estiveram em contacto com casos confirmados 

(Circular n.º 06/GMS/2020); 

 Comunicação à Nação de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da 

República;  

 

 

 

https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/Medidas-de-Preven%C3%A7%C3%A3o-da-Pandemia-do-novo-Coronav%C3%ADrus-COVID-19-nas-Institui%C3%A7%C3%B5es-de-Ensino-Superior-p%C3%BAblicas-e-privadas.pdf
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/Circular-MDN-Covid-19.pdf
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/Procedimentos-para-Quarentena.pdf
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/Comunicaca%CC%83o_a%CC%80_Naca%CC%83o_do_PR_COVID_19_Medidas_Adicionais_20.pdf
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/Comunicaca%CC%83o_a%CC%80_Naca%CC%83o_do_PR_COVID_19_Medidas_Adicionais_20.pdf
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17 de março 

 Reforço do cumprimento das medidas de higienização nas instituições de ensino e 

formação, lares e centros internatos (Circular n.º 02/GM/MINEDH/2020); 

 Recomendação para não aglomeração, de mais de 300 alunos, no mesmo espaço 

fechado, devendo assegurar 1 metro de distância; 

 Garantia da desinfeção de todas as superfícies tocadas pelos alunos e funcionários, de 

hora a hora; 

 O encerramento das aulas/instituições de ensino e formação, lares e centros 

internatos, fica sujeita à confirmação de existência de um caso positivo que tenha 

estado no local 21 dias antes de anteceder o diagnóstico, ou em função de novas 

indicações do governo;   

https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/Circular-n%C2%BA02-MINEDH.pdf
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