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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   
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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);  

 

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);  

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
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
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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 Organização Não-

Governamental (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 Ministério da Saúde (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);  

 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);   

 O Fundo das Nações Unidas para a Infância (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;  

 

 

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
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
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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); 

 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); 

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
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
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 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);  

 

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);  

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
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Jovens-sao-os-mais-infectados-pelo-novo-coronavirus-em-Mocambique
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 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 Instituto Nacional de Segurança Social (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);  

 

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);  

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
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
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 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);  

 

13 de maio 

 Receção de 5 mil máscaras, doadas pelos Estados Unidos da América (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;  

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
https://vivenciaspressnews.com/mocambique-recebe-5-mil-mascaras-dos-eua/
https://www.facebook.com/cmcimoficial/posts/1149736755364166
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 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; 

 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; 

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
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
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 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 Instituto 

Nacional de Segurança Social (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;  

 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);   

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
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/
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 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);  

 

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; 

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
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/
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 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); 

 

 

 

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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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; 

 

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; 

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 12 de 25 

Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 29/MAIO/2020 

 

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 

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);  

 

 

 

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
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22 de abril 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) elogiou resposta de Moçambique no 

combate à Covid-19 mas aponta dificuldades (Deutsche Welle);  

 O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) moçambicano garantiu o pagamento 

de prestações sociais, apesar das eventuais consequências geradas pela Covid-19 no 

país;   

 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;  

 

https://www.dw.com/pt-002/covid-19-oms-elogia-resposta-de-mo%C3%A7ambique-mas-aponta-dificuldades/a-53212122
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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 

seja titular com dívidas relativas a impostos de natureza diversa a cargo da 

administração tributária (portaldogoverno.gov.mz); 

 Ministério da Saúde (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 Organização das Nações Unidas (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; 

(Fonte: 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; 

 

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
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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 

a ultrapassar igualmente o limite de um terço dos passageiros, mediante o uso 

obrigatório de máscaras de proteção;  

 

8 de abril 

 O Ministério da Saúde (MISAU) recebe 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 

https://riscocovid19.misau.gov.mz/
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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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; 

 

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 Fundo Monetário Internacional 

(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; 

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
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 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): 
 

 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:  

https://www.presidencia.gov.mz/por/Actualidade/Presidente-da-Republica-declara-Estado-de-Emergencia
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
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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); 

 

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 

https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/Pacote-de-Servic%CC%A7os-para-PVHIV-no-a%CC%82mbito-do-COVID19.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.10_MAEFP_medidas_Prevenc%CC%A7a%CC%83o_Covid-19.PDF.pdf
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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 

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 

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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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;  

 

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/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
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/Circular-n%C2%BA02-MINEDH.pdf
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https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-governo-analisa-

novas-medidas-para-travar-o-coronavirus/ 

http://www.rfi.fr/pt/mo%C3%A7ambique/20200322-primeiro-caso-de-

coronav%C3%ADrus-em-mo%C3%A7ambique  

https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1439773/covid-19-mocambique-

implementa-hoje-novas-medidas-de-prevencao 

http://opais.sapo.mz/-governo-cria-comissao-tecnicocientifica-para-enfrentar-covid19  

http://www.verdade.co.mz/nacional/70100-aulas-em-mocambique-na-televisao-e-

radio-durante-a-quarentena-pelo-covid-19  

http://opais.sapo.mz/municipio-de-maputo-lanca-campanha-stop-covid19 

https://africa21digital.com/2020/04/02/governo-mocambicano-procura-apoio-

financeiro-junto-do-fmi-e-bm/  

http://portocanal.sapo.pt/noticia/215962 

https://www.futebol365.pt/artigo/225387-parlamento-mocambicano-aprova-lei-de-

amnistia-e-perdao-de-penas-para-descongestionar-cadeias/ 

https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-governo-altera-

medidas-do-decreto-sobre-o-estado-de-emergencia/ 

https://covid19.ins.gov.mz/ingc-garante-apoio-a-500-mil-pessoas-carenciadas-e-

afectadas-pela-covid-19/  

https://covid19.ins.gov.mz/garantido-abastecimento-continuo-de-agua-potavel-em-

todo-pais/ 

https://observador.pt/2020/04/13/covid-19-mocambique-reativa-centros-operativos-

de-emergencia-para-responder-a-eventual-propagacao/  

https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-governo-analisa-novas-medidas-para-travar-o-coronavirus/
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-governo-analisa-novas-medidas-para-travar-o-coronavirus/
http://www.rfi.fr/pt/mo%C3%A7ambique/20200322-primeiro-caso-de-coronav%C3%ADrus-em-mo%C3%A7ambique
http://www.rfi.fr/pt/mo%C3%A7ambique/20200322-primeiro-caso-de-coronav%C3%ADrus-em-mo%C3%A7ambique
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1439773/covid-19-mocambique-implementa-hoje-novas-medidas-de-prevencao
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1439773/covid-19-mocambique-implementa-hoje-novas-medidas-de-prevencao
http://opais.sapo.mz/-governo-cria-comissao-tecnicocientifica-para-enfrentar-covid19
http://www.verdade.co.mz/nacional/70100-aulas-em-mocambique-na-televisao-e-radio-durante-a-quarentena-pelo-covid-19
http://www.verdade.co.mz/nacional/70100-aulas-em-mocambique-na-televisao-e-radio-durante-a-quarentena-pelo-covid-19
https://africa21digital.com/2020/04/02/governo-mocambicano-procura-apoio-financeiro-junto-do-fmi-e-bm/
https://africa21digital.com/2020/04/02/governo-mocambicano-procura-apoio-financeiro-junto-do-fmi-e-bm/
http://portocanal.sapo.pt/noticia/215962
https://www.futebol365.pt/artigo/225387-parlamento-mocambicano-aprova-lei-de-amnistia-e-perdao-de-penas-para-descongestionar-cadeias/
https://www.futebol365.pt/artigo/225387-parlamento-mocambicano-aprova-lei-de-amnistia-e-perdao-de-penas-para-descongestionar-cadeias/
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-governo-altera-medidas-do-decreto-sobre-o-estado-de-emergencia/
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-governo-altera-medidas-do-decreto-sobre-o-estado-de-emergencia/
https://covid19.ins.gov.mz/ingc-garante-apoio-a-500-mil-pessoas-carenciadas-e-afectadas-pela-covid-19/
https://covid19.ins.gov.mz/ingc-garante-apoio-a-500-mil-pessoas-carenciadas-e-afectadas-pela-covid-19/
https://covid19.ins.gov.mz/garantido-abastecimento-continuo-de-agua-potavel-em-todo-pais/
https://covid19.ins.gov.mz/garantido-abastecimento-continuo-de-agua-potavel-em-todo-pais/
https://observador.pt/2020/04/13/covid-19-mocambique-reativa-centros-operativos-de-emergencia-para-responder-a-eventual-propagacao/
https://observador.pt/2020/04/13/covid-19-mocambique-reativa-centros-operativos-de-emergencia-para-responder-a-eventual-propagacao/
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https://www.lusa.pt/article/w4u65ZX4h0gNlubd2jQA5TMSZM5iuSI1/covid-19-

exxonmobil-apoia-mo%C3%A7ambique-com-m%C3%A1scaras-%C3%A1lcool-gel-e-luvas  

https://www.cmjornal.pt/mundo/africa/detalhe/petrolifera-sasol-doa-alcool-gel-ao-

ministerio-de-saude-de-mocambique 

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.impala.pt/noticias/atualidade/covid-19-secretaria-de-estado-inaugura-

centro-de-tratamento-na-provincia-de-maputo/ 

https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1460057/empresario-chines-jack-ma-

apoia-mocambique-com-500-ventiladores 

https://www.lusa.pt/article/8RgvLQlqBuEDehCrNe_lZzMSZM5iuSI1/covid-19-

emerg%C3%AAncia-n%C3%A3o-afeta-pagamento-de-presta%C3%A7%C3%B5es-sociais-

em-mo%C3%A7ambique 

http://portocanal.sapo.pt/noticia/218704  

https://www.abola.pt/nnh/2020-04-22/nuno-quelhas-assume-presidencia-do-conselho-

de-administracao-da-vodacom/840923 

https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/CMM-instala-tunel-de-

Desinfeccao-no-Terminal-do-Xiquelene 

https://www.lusa.pt/article/iP6meb5e0o46ILdlhc9HjTMSZM5iuSI1/covid-19-mulheres-

juntam-se-para-distribuir-m%C3%A1scaras-nos-mercados-de-maputo 

https://www.lusa.pt/article/iP6meb5e0o7fcfSlUvDl3DMSZM5iuSI1/covid-19-

autoridades-de-sa%C3%BAde-de-mo%C3%A7ambique-refor%C3%A7am-equipa-em-

cabo-delgado 

https://www.lusa.pt/article/iP6meb5e0o7MuNUag0Vh4jMSZM5iuSI1/covid-19-banco-

de-mo%C3%A7ambique-vai-prorrogar-por-90-dias-liquida%C3%A7%C3%A3o-do-nosso-

banco 

https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/ong-mocambicana-promove-aulas-

bilingue_5eb41d692445bb497de6eb54  

https://www.lusa.pt/article/w4u65ZX4h0gNlubd2jQA5TMSZM5iuSI1/covid-19-exxonmobil-apoia-mo%C3%A7ambique-com-m%C3%A1scaras-%C3%A1lcool-gel-e-luvas
https://www.lusa.pt/article/w4u65ZX4h0gNlubd2jQA5TMSZM5iuSI1/covid-19-exxonmobil-apoia-mo%C3%A7ambique-com-m%C3%A1scaras-%C3%A1lcool-gel-e-luvas
https://www.cmjornal.pt/mundo/africa/detalhe/petrolifera-sasol-doa-alcool-gel-ao-ministerio-de-saude-de-mocambique
https://www.cmjornal.pt/mundo/africa/detalhe/petrolifera-sasol-doa-alcool-gel-ao-ministerio-de-saude-de-mocambique
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.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Instituto-Nacional-de-Saude-desenvolve-accoes-para-descobrir-meios-para-o-tratamento-do-COVID-19
https://www.impala.pt/noticias/atualidade/covid-19-secretaria-de-estado-inaugura-centro-de-tratamento-na-provincia-de-maputo/
https://www.impala.pt/noticias/atualidade/covid-19-secretaria-de-estado-inaugura-centro-de-tratamento-na-provincia-de-maputo/
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1460057/empresario-chines-jack-ma-apoia-mocambique-com-500-ventiladores
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1460057/empresario-chines-jack-ma-apoia-mocambique-com-500-ventiladores
https://www.lusa.pt/article/8RgvLQlqBuEDehCrNe_lZzMSZM5iuSI1/covid-19-emerg%C3%AAncia-n%C3%A3o-afeta-pagamento-de-presta%C3%A7%C3%B5es-sociais-em-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/8RgvLQlqBuEDehCrNe_lZzMSZM5iuSI1/covid-19-emerg%C3%AAncia-n%C3%A3o-afeta-pagamento-de-presta%C3%A7%C3%B5es-sociais-em-mo%C3%A7ambique
https://www.lusa.pt/article/8RgvLQlqBuEDehCrNe_lZzMSZM5iuSI1/covid-19-emerg%C3%AAncia-n%C3%A3o-afeta-pagamento-de-presta%C3%A7%C3%B5es-sociais-em-mo%C3%A7ambique
http://portocanal.sapo.pt/noticia/218704
https://www.abola.pt/nnh/2020-04-22/nuno-quelhas-assume-presidencia-do-conselho-de-administracao-da-vodacom/840923
https://www.abola.pt/nnh/2020-04-22/nuno-quelhas-assume-presidencia-do-conselho-de-administracao-da-vodacom/840923
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/CMM-instala-tunel-de-Desinfeccao-no-Terminal-do-Xiquelene
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/CMM-instala-tunel-de-Desinfeccao-no-Terminal-do-Xiquelene
https://www.lusa.pt/article/iP6meb5e0o46ILdlhc9HjTMSZM5iuSI1/covid-19-mulheres-juntam-se-para-distribuir-m%C3%A1scaras-nos-mercados-de-maputo
https://www.lusa.pt/article/iP6meb5e0o46ILdlhc9HjTMSZM5iuSI1/covid-19-mulheres-juntam-se-para-distribuir-m%C3%A1scaras-nos-mercados-de-maputo
https://www.lusa.pt/article/iP6meb5e0o7fcfSlUvDl3DMSZM5iuSI1/covid-19-autoridades-de-sa%C3%BAde-de-mo%C3%A7ambique-refor%C3%A7am-equipa-em-cabo-delgado
https://www.lusa.pt/article/iP6meb5e0o7fcfSlUvDl3DMSZM5iuSI1/covid-19-autoridades-de-sa%C3%BAde-de-mo%C3%A7ambique-refor%C3%A7am-equipa-em-cabo-delgado
https://www.lusa.pt/article/iP6meb5e0o7fcfSlUvDl3DMSZM5iuSI1/covid-19-autoridades-de-sa%C3%BAde-de-mo%C3%A7ambique-refor%C3%A7am-equipa-em-cabo-delgado
https://www.lusa.pt/article/iP6meb5e0o7MuNUag0Vh4jMSZM5iuSI1/covid-19-banco-de-mo%C3%A7ambique-vai-prorrogar-por-90-dias-liquida%C3%A7%C3%A3o-do-nosso-banco
https://www.lusa.pt/article/iP6meb5e0o7MuNUag0Vh4jMSZM5iuSI1/covid-19-banco-de-mo%C3%A7ambique-vai-prorrogar-por-90-dias-liquida%C3%A7%C3%A3o-do-nosso-banco
https://www.lusa.pt/article/iP6meb5e0o7MuNUag0Vh4jMSZM5iuSI1/covid-19-banco-de-mo%C3%A7ambique-vai-prorrogar-por-90-dias-liquida%C3%A7%C3%A3o-do-nosso-banco
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/ong-mocambicana-promove-aulas-bilingue_5eb41d692445bb497de6eb54
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/ong-mocambicana-promove-aulas-bilingue_5eb41d692445bb497de6eb54
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https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Ministerio-da-Saude-

recebe-material-de-prevencao-e-combate-ao-Covid-19 

https://www.sapo.pt/noticias/economia/empresarios-mocambicanos-pedem-reducao-

da_5eb06c4835fc2b49558d6b4e 

https://www.lusa.pt/article/N_PZD5ezHQcLmkHrnx2TGTMSZM5iuSI1/covid-19-ue-

dever%C3%A1-apoiar-mo%C3%A7ambique-com-110-me-para-2020-e-2021 

https://www.lusa.pt/article/81Xmy_upTEmxwOlmA3yCejMSZM5iuSI1/covid-19-

mo%C3%A7ambique-apela-%C3%A0s-fam%C3%ADlias-para-levarem-crian%C3%A7as-

%C3%A0-vacina%C3%A7%C3%A3o-geral 

https://www.lusa.pt/article/HmyPd_fOp7I4WAvocbpO8TMSZM5iuSI1/covid-19-

governo-mo%C3%A7ambicano-aprova-isen%C3%A7%C3%A3o-do-iva-para-

a%C3%A7%C3%BAcar-%C3%B3leo-e-sab%C3%A3o 

https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1476952/ong-previne-pandemia-em-

zonas-de-mocambique-afetadas-pelo-ciclone-idai 

https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/noruega-anuncia-ajuda-de-12-7-milhoes-

a_5ebae755d246d9499b4e9e2a 

https://www.voaportugues.com/a/covid-19-cerca-de-500-fam%C3%ADlias-

mo%C3%A7ambicanas-recebem-material-de-preven%C3%A7%C3%A3o-em-

nhamatanda-/5417616.html 

https://www.lusa.pt/article/sCtEZoipOf_GFsypH7HIoDMSZM5iuSI1/covid-19-governo-

mo%C3%A7ambicano-baixa-pre%C3%A7o-dos-combust%C3%ADveis 

http://portocanal.sapo.pt/noticia/221014 

https://www.noticiasaominuto.com/tech/1478413/baloes-na-estratosfera-vao-levar-

rede-movel-a-zonas-remotas-de-mocambique 

https://www.sapo.pt/noticias/economia/ong-mocambicana-defende-reducao-do-

preco-de_5ebe7969db1148496b074190  

https://www.lusa.pt/article/eImC_z0FxzcONIC4PV3pNDMSZM5iuSI1/covid-19-hospital-

dos-sub%C3%BArbios-de-maputo-junta-se-ao-alerta-sobre-falta-de-sangue  
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https://www.lusa.pt/article/81Xmy_upTEmxwOlmA3yCejMSZM5iuSI1/covid-19-mo%C3%A7ambique-apela-%C3%A0s-fam%C3%ADlias-para-levarem-crian%C3%A7as-%C3%A0-vacina%C3%A7%C3%A3o-geral
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https://www.lusa.pt/article/HmyPd_fOp7I4WAvocbpO8TMSZM5iuSI1/covid-19-governo-mo%C3%A7ambicano-aprova-isen%C3%A7%C3%A3o-do-iva-para-a%C3%A7%C3%BAcar-%C3%B3leo-e-sab%C3%A3o
https://www.lusa.pt/article/HmyPd_fOp7I4WAvocbpO8TMSZM5iuSI1/covid-19-governo-mo%C3%A7ambicano-aprova-isen%C3%A7%C3%A3o-do-iva-para-a%C3%A7%C3%BAcar-%C3%B3leo-e-sab%C3%A3o
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1476952/ong-previne-pandemia-em-zonas-de-mocambique-afetadas-pelo-ciclone-idai
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1476952/ong-previne-pandemia-em-zonas-de-mocambique-afetadas-pelo-ciclone-idai
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/noruega-anuncia-ajuda-de-12-7-milhoes-a_5ebae755d246d9499b4e9e2a
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/noruega-anuncia-ajuda-de-12-7-milhoes-a_5ebae755d246d9499b4e9e2a
https://www.voaportugues.com/a/covid-19-cerca-de-500-fam%C3%ADlias-mo%C3%A7ambicanas-recebem-material-de-preven%C3%A7%C3%A3o-em-nhamatanda-/5417616.html
https://www.voaportugues.com/a/covid-19-cerca-de-500-fam%C3%ADlias-mo%C3%A7ambicanas-recebem-material-de-preven%C3%A7%C3%A3o-em-nhamatanda-/5417616.html
https://www.voaportugues.com/a/covid-19-cerca-de-500-fam%C3%ADlias-mo%C3%A7ambicanas-recebem-material-de-preven%C3%A7%C3%A3o-em-nhamatanda-/5417616.html
https://www.lusa.pt/article/sCtEZoipOf_GFsypH7HIoDMSZM5iuSI1/covid-19-governo-mo%C3%A7ambicano-baixa-pre%C3%A7o-dos-combust%C3%ADveis
https://www.lusa.pt/article/sCtEZoipOf_GFsypH7HIoDMSZM5iuSI1/covid-19-governo-mo%C3%A7ambicano-baixa-pre%C3%A7o-dos-combust%C3%ADveis
http://portocanal.sapo.pt/noticia/221014
https://www.noticiasaominuto.com/tech/1478413/baloes-na-estratosfera-vao-levar-rede-movel-a-zonas-remotas-de-mocambique
https://www.noticiasaominuto.com/tech/1478413/baloes-na-estratosfera-vao-levar-rede-movel-a-zonas-remotas-de-mocambique
https://www.sapo.pt/noticias/economia/ong-mocambicana-defende-reducao-do-preco-de_5ebe7969db1148496b074190
https://www.sapo.pt/noticias/economia/ong-mocambicana-defende-reducao-do-preco-de_5ebe7969db1148496b074190
https://www.lusa.pt/article/eImC_z0FxzcONIC4PV3pNDMSZM5iuSI1/covid-19-hospital-dos-sub%C3%BArbios-de-maputo-junta-se-ao-alerta-sobre-falta-de-sangue
https://www.lusa.pt/article/eImC_z0FxzcONIC4PV3pNDMSZM5iuSI1/covid-19-hospital-dos-sub%C3%BArbios-de-maputo-junta-se-ao-alerta-sobre-falta-de-sangue
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https://www.cmjornal.pt/mundo/africa/detalhe/mocambique-pede-mais-prevencao-

face-a-aumento-dramatico-de-cadeias-de-transmissao-da-covid-

19?ref=HP_CMaoMinuto 

https://www.dw.com/pt-002/covid-19-incumprimento-de-medidas-de-

preven%C3%A7%C3%A3o-pode-levar-a-calamidade-em-mo%C3%A7ambique/a-

53486958 

http://www.verdade.co.mz/economia/70357-ministerio-da-industria-e-comercio-

recebe-mascaras-de-proteccao-da-covid-19 

https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Sofala-Inicia-producao-

de-10-mil-mascaras-para-pensionistas-e-pessoas-carenciadas-iniciativa-do-INSS 

https://www.dw.com/pt-002/covid-19-assembleia-provincial-de-inhambane-continua-

sem-sess%C3%B5es/a-53526078 

https://www.lusa.pt/article/oqc45UndsDbujT1t0ryUEzMSZM5iuSI1/covid-19-

mo%C3%A7ambique-e-unicef-lan%C3%A7am-projeto-de-13-8-me-para-apoiar-

educa%C3%A7%C3%A3o  

https://www.lusa.pt/article/xjiyOAsle3tBhPh5bKjQBTMSZM5iuSI1/covid-19-

mo%C3%A7ambique-vai-realizar-testes-em-mais-cinco-prov%C3%ADncias-a-partir-de-

junho 

https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Redobrar-esforcos-na-

prevencao-do-Covid-19-face-ao-aumento-de-casos-no-pais-Ministro-da-Saude 
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