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Jornal Noticias

Covid-19: Cidade e província de Maputo acolhem maior
numero de casos
A cidade e província de Maputo lideram o numero de casos da Covid-19 notificados pelas
autoridades sanitárias nas ultimas 24 horas, com 92.2 por cento do total de novas
infeccoes no país. Página 01

Prevenção da Covid-19: Frelimo canaliza apoio a
famílias carenciadas
O partido Frelimo, na cidade de Maputo, esta a intensificar as acções de apoio a famílias
vulneráveis para fazer face as dificuldades que eventualmente possam estar a se causadas
pelas restrições impostas para previr a propagação da Covid-19. Página 08

Entrevista: Não pode haver egoísmo na produção de vacina. Página 24
Opinião:

Novo coronavírus revela aumento de desigualdades sociais no pais. Página

25
Saiba Mais sobre a Covid-19. Página 26

Jornal O País

77 casos positivos da COVID-19 no país
Até hoje, em Moçambique foram testados cumulativamente 79.504 casos suspeitos, dos
quais 627 nas últimas 24 horas. Destas, 626 amostras foram testadas em laboratórios do
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sector público e 1 amostra foi testada em laboratório do sector privado (Cidade de
Maputo).
http://opais.sapo.mz/77-casos-positivos-da-covid19-no-pais

Jornal a Verdade

Cidade de Maputo ultrapassou nove centenas infectados
pela Covid-19, província de Maputo torna-se na
segunda mais infectada de Moçambique
Moçambique aproximou-se dos três mil de casos positivos do novo coronavírus, entre eles
303 são menores de idade. Nesta terça-feira (18) a Cidade de Maputo ultrapassou as nove
centenas infectados e a Província de Maputo tornou-se na 2ª mais infectada do país.
http://www.verdade.co.mz/cidade-de-maputo-ultrapassa-nove-centenas-infectados-pelacovid-19-provincia-de-maputo-torna-se-na-2a-mais-infectada-democambique/?fbclid=IwAR3heL2opPF6g8mTjRbZcLh8jW0wJbjxBWw5e39zgWeQspA
36f4iPmBLJMI

Correio da Manhã

Os reflexos da covid-19 na vida sexual das raparigas
moçambicanas
Os reflexos da covid-19 na vida sexual das raparigas A Plan International, uma
organização não-governamental (ONG) internacional, considera 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.

Carta de Moçambique

Mocambique perto de somar 3000 casos de Covid-19
É um dado certo que esta semana, o país irá trasnpor a barreira de 3000 casos de infeccões
pelo novo coronavirus. O facto é que, nesta terça-feira as autoridades de Saúde
anunciaram o diagonostico de mais 77 casos positivos da COvid-19, tendo subido para
2991, o total de infeccoes registadas no território nacional desde 22 de Março ultimo.
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https://cartamz.com/index.php/sociedade

LUSA

Covid-19: China aprova patente para vacina, produção
em massa apontada para breve
O Gabinete de Propriedade Intelectual do Estado Chinês aprovou a primeira patente de
uma candidata a vacina contra a covid-19, que pode "ser produzida em massa num curto
período de tempo", informou hoje a imprensa local.
A vacina, na terceira fase de testes, desenvolvida pelo Instituto Científico Militar e pela
empresa biofarmacêutica chinesa CanSino Biologics, começou a ser usada no final de
junho no Exército chinês, depois de uma equipa liderada pelo pesquisador Chen Wei
descobrir um anticorpo monoclonal neutralizante altamente eficiente.
https://www.lusa.pt/article/k3WvWHCNrM03v7QVveZfUDMSZM5iuSI1/covid-19china-aprova-patente-para-vacina-produ%C3%A7%C3%A3o-em-massa-apontada-parabreve

Reportagem
Covid-19: O “novo normal” em institutos e espaços de culto de Maputo a meio-gás

Moçambique: Reabertura do ensino superior e técnico
Alunos mantêm o distanciamento social e uso da máscara de proteção respiratória contra a
covid-19 numa sala de aula no primeiro dia da reabertura do ensino superior e técnico
com as novas normas de higiene e distanciamento social, no Instituto de Formação
Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo, em Maputo, Moçambique, 18 de agosto
de 2020.
https://www.lusa.pt/article/k3WvWHCNrM2QjQDt7hJNMTMSZM5iuSI1/mo%C3%A7a
mbique-reabertura-do-ensino-superior-e-t%C3%A9cnico

Covid-19: Mais 77 casos positivos em Moçambique
elevam total para 2.991
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Moçambique registou 77 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas,
elevando o total de casos para 2.991, mantendo-se com 19 óbitos, anunciou hoje o
Governo.
Dos 77 novos infetados, 69 são moçambicanos e oito são estrangeiros, segundo um
comunicado do Ministério da Saúde divulgado à comunicação social.
A maioria dos casos anunciados hoje foram registados na cidade de Maputo (49), seguida
da província de Maputo (22), Niassa (03), Sofala (02) e Cabo Delgado (01).
https://www.lusa.pt/article/k3WvWHCNrM1qRegzlXaQDzMSZM5iuSI1/covid-19-mais77-casos-positivos-em-mo%C3%A7ambique-elevam-total-para-2-991

Covid-19: Raparigas sofrem maior pressão para casar
prematuramente - ONG
A Plan Internacional, uma organização não-governamental (ONG) internacional,
considerou hoje 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.
A Plan Internacional analisou a situação das raparigas em Moçambique no contexto da
covid-19, no quadro da "Avaliação Rápida das Necessidades de Género em Inhambane,
Nampula e Sofala" que esta ONG realizou.
https://www.lusa.pt/article/k3WvWHCNrM1O7BU1qu5xhTMSZM5iuSI1/covid-19raparigas-sofrem-maior-press%C3%A3o-para-casar-prematuramente-ong

Unicef
O UN-Habitat Moçambique e UNICEF apoiam o Conselho Municipal da Beira na
prevenção da #COVID19, foram hoje entregues 10 estações de lavagem das mãos para
mercados (com tanques de 500 litros de água), sabão, álcool gel e 1,500 máscaras
reutilizáveis ao município da Beira para serem alocados aos locais de aglomeração de
pessoas.
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"Iremos trabalhar mais, para que as recomendações dadas sejam seguidas, como uso
correto de máscaras, a lavagem correcta das mãos e manter o distanciamento social" Daviz Simango, Presidente do Conselho Municipal da Beira - CMB.
https://web.facebook.com/119248088160136/posts/3223158271102420/?_rdc=1&_rdr

Sapo Noticias

Vacina contra coronavírus: por que desenvolvemos
imunidade permanente para algumas doenças e para
outras não?
Assim que somos infectados com certas doenças, como o sarampo, ou nos vacinamos
apenas uma vez contra elas, desenvolvemos imunidade permanente. Por outro lado, há
outras, como a gripe, que exigem tomar uma nova vacina a cada ano.
https://noticias.sapo.mz/sociedade/artigos/vacina-contra-coronavirus-por-quedesenvolvemos-imunidade-permanente-para-algumas-doencas-e-para-outras-nao

Zitamar News
Mozambique today reported 77 new cases of covid-19 — 62 through local transmission,
and 15 imported.

Rádio Moçambique

País: Mais 77 casos da Covid-19 elevam total para 2.991
O país registou mais cinquenta e um casos recuperados da Covid-19, totalizando mil
duzentos e quarenta e sete, o número de pacientes livres da doença, indica um
comunicado do Ministério da Saúde (MISAU), recebido esta terça-feira na nossa
redacção.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12561-pais-mais-77casos-da-covid-19-elevam-total-para-2-991.html
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Propagação COVID-19
País regista mais 77 infecções pela doença e 51 pacientes recuperados do novo
coronavírus.

Retorno às aulas
Universidade Eduardo Mondlane não teve aulas no primeiro dia de retoma dos estudos
presenciais, no contexto da primeira fase do relaxamento das medidas restritivas da
COVID-19.

Relaxamento das medidas
Reiniciou a emissão de documentos em todos os distritos da província de Manica.
Apenas um instituto de formação profissional privado iniciou com aulas presenciais em
Manica.

Taxa de positividade COVID-19
Estudantes chamados a reforçar medidas de prevenção nas áreas que forem identificadas
como sendo de transmissão comunitária.

TV Miramar

Covid-19
A covid-19 já causou a morte a pelo menos 774.832 pessoas e infetou mais de 21,9
milhões em todo o mundo.
Moçambique

regista

mais

77

casos

positivos

de

covid-19.

Duas universidades em Inhambane ainda sem condições para aulas presenciais.

TVM
Pais regista mais 77 casos positivos da Covid-19, tendo subido para 2991 individuos
infectados
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