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Jornal Notícias

Subiu número de recuperados nas últimas horas
O número de pessoas recuperadas da Covid-19 subiu para 2.511, com anúncio ontem
de 141 novos casos de pacientes livres da doença, o que representa uma taxa de
recuperação de 58.9 por cento. Página 01

A partir de segunda-feira Moçambique passa para
situação de calamidade pública
Moçambique passa, a partir de segunda-feira, 7 de Setembro, a estar na situação de
calamidade pública por tempo indeterminado, enquanto continuar a ameaça
provocada pelo novo coronavírus. Página 01
O que sabe sobre o novo coronavírus? Covid-19 mudou os hábitos de vida. Página 06

Covid-19:

Maputo

quer

reverter

transmissão

comunitária
A coordenação de acções preventivas entre os munícipes de Maputo, Matola, Boane e
o distrito de Marrucuene afigura-se como uma das soluções para alterar o cenário de
transmissão comunitária da Covid-19 na capital do país. Página 03
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Encerrado em Julho devido à Covid-19: Reaberto
acampamento da MRM
As autoridades sanitárias de Cabo Delgado anunciaram esta semana a reabertura do
acampamento dos trabalhadores da empresa Montepuez Ruby Mining (MRM),
situado no posto administrativo de Namanhumbir . Página 12
O que sabe sobre o novo coronavírus? Relaxamento das medidas não significa fim da
pandemia. Página 12

Após infecções por Covid-19: Uganda confina o maior
campo de refugiados
O governo ugandês confinou o campo de refugiados de Kyngwali, um dos maiores
em África, após registar pelo menos 74 infecções e uma morte por Covid-19, uma
medida que preocupa os residentes, que receiam perder o meio de subsistência.
Última página

Jornal O País

PR declara Situação de Calamidade Pública por
tempo indeterminado
O Presidente da República declarou esta noite Situação de Calamidade Pública em
Moçambique, por tempo indeterminado, a partir de 00h00 do dia 07 de Setembro
corrente. Filipe Nyusi destacou que ao mantidas todas as medidas de prevenção e
combate da COVID-19 em curso desde Março deste ano. Será activado o alerta
vermelho.
A medida é tomada no âmbito da Lei da Gestão e Redução do Risco de Desastres [Lei
número 10/2020, de 24 de Agosto], recentemente aprovada pela Assembleia da
República, sob proposta do Chefe de Estado. Filipe Nyusi justificou que com o
instrumento pretendia-se “melhorar o enquadramento da resposta” do Governo
“perante eventos extremos”.
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http://opais.sapo.mz/pr-declara-situacao-de-calamidade-publica-por-tempoindeterminado-

Cidade de Maputo com 141 recuperados da COVID19 em 24 horas
Subiu para 2.511 o número de recuperados da COVID-19 no país, com o registo de
mais 141 pessoas livres da doença, nas últimas 24 horas. Destes, um é da província de
Tete e os restantes 140 da cidade de Maputo.
Dos 141 casos recuperados, hoje reportados pelo Ministério da Saúde, 132 de
nacionalidade moçambicana e nove são estrangeiros, sendo um indivíduo de
nacionalidade ruandesa, outro de nacionalidade brasileira, mais um de nacionalidade
ucraniana, dois indivíduos de nacionalidade portuguesa e quatro de nacionalidade
dominicana
http://opais.sapo.mz/cidade-de-maputo-com-140-recuperados-da-covid19-em24-horas

Jornal a Verdade

Moçambique sai do Estado de Emergência e entra em
Calamidade Pública “com duração indeterminada”
para conter a Covid-19.
No próximo domingo Moçambique vai sair do Estado de Emergência e entrar, na
segunda-feira, em Situação de Calamidade Pública, tal como o @Verdade havia
prognosticado.
http://www.verdade.co.mz/mocambique-sai-do-estado-de-emergencia-em-entraem-calamidade-publica-com-duracao-indeterminada-para-conter-a-covid-19/

Distrito Municipal de Kapfumo concentra 90 por
cento dos 1.5 mil infectados na Cidade de Maputo
A cidade de Maputo ultrapassou os 1.5 mil infectados pelo novo coronavírus, 90 por
cento deles continuam concentrados no Distrito Municipal de Kampfumo.
http://www.verdade.co.mz/distrito-municipal-de-kampfumo-concentra-90-porcento-dos-15-mil-infectados-na-cidade-de-maputo/
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Lusa

Covid-19:PR moçambicano decreta calamidade
pública por tempo indeterminado
Maputo, 04 set 2020 (Lusa) - O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, decretou hoje,
por tempo indeterminado, a situação de calamidade pública, mantendo, no geral,
restrições, mas definindo a retoma faseada das atividades económicas no país.
"A situação de calamidade pública tem o seu início as 00:00 do dia 07 de setembro,
com duração indeterminada, enquanto existir o risco da propagação da covid-19",
declarou Filipe Nyusi, numa comunicação à nação a partir da presidência da
República em Maputo.
https://www.lusa.pt/article/AhvE1F5Xy_Qrt1LTmmuTZjMSZM5iuSI1/covid-19pr-mo%C3%A7ambicano-decreta-calamidade-p%C3%BAblica-por-tempoindeterminado

Covid-19: Mais 58 novos casos em Moçambique
elevam total para 4.265
Maputo, 04 set 2020 (Lusa) - Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 58
casos positivos de covid-19, elevando o total para 4.265 infeções e mantendo-se com
26 óbitos, informou hoje o Ministério da Saúde.
"Dos 58 casos reportados hoje, 57 são moçambicanos e um é de nacionalidade
malauiana", referiu uma nota de atualização de dados do ministério.
Os casos reportados encontram-se em isolamento domiciliar e, neste momento,
decorre o processo de identificação dos seus contactos, acrescentou
https://www.lusa.pt/article/AhvE1F5Xy_RFJG22TYlKfzMSZM5iuSI1/covid-19mais-58-novos-casos-em-mo%C3%A7ambique-elevam-total-para-4-265

Covid-19: Ciclistas-táxi estão mais expostos na cidade
moçambicana de Quelimane – inquérito
Maputo, 04 set 2020 (Lusa) - Os transportadores de "táxi-bicicleta" estão mais
expostos à covid-19 na cidade de Quelimane, a quarta maior de Moçambique, refere o
inquérito sero-epidemiológico realizado pelo Instituto Nacional da Saúde (INS) e
divulgado hoje em Maputo.
O inquérito apurou que 9,5% de um total de 274 ciclistas que fazem serviço de táxi
com aquele tipo de veículo estiveram expostos ao novo coronavírus nos últimos sete
dias antes da data do teste rápido que é feito no levantamento.
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https://www.lusa.pt/article/AhvE1F5Xy_QkCDfwnhYbQTMSZM5iuSI1/covid19-ciclistas-t%C3%A1xi-est%C3%A3o-mais-expostos-na-cidademo%C3%A7ambicana-de-quelimane-inqu%C3%A9rito

Covid-19: Província moçambicana de Sofala testou
800 candidatos a professores
Maputo, 04 set 2020 (Lusa) - 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,
anunciou hoje o governo provincial.
O chefe do Departamento de Educação da Província de Sofala, Manuel Chicanice,
disse, em declarações à emissora pública Rádio Moçambique, que os testes do novo
coronavírus são obrigatórios para a reabertura dos quatro centros de formação de
professores da província.
https://www.lusa.pt/article/AhvE1F5Xy_Tnc3LfRYfzvzMSZM5iuSI1/covid-19prov%C3%ADncia-mo%C3%A7ambicana-de-sofala-testou-800-candidatos-aprofessores

lifestyle

COVID-19: Mais 58 novos casos em Moçambique
elevam total para 4.265
Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 58 casos positivos de COVID-19,
elevando o total para 4.265 infeções e mantendo-se com 26 óbitos, informou hoje o
Ministério da Saúde.
https://lifestyle.sapo.mz/saude/saude-e-medicina/artigos/covid-19-mais-58-novoscasos-em-mocambique-elevam-total-para-4-265

Rádio Moçambique

Pais: Mais 58 casos de Covid-19 elevam total para
4.265
Moçambique registou mais 58 novos casos positivos da Covid-19, resultantes de
1.015 amostras testadas.
Dos novos casos, 57 são moçambicanos e um malawiano.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12797-pais-mais-58casos-de-covid-19-elevam-total-para-4-265.html
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Covid-19: PR decreta Situação de Calamidade
Pública e declara Alerta Vermelho
O Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou que o governo aprovou o decreto
que declara a situação de calamidade pública, no país, a vigorar a partir da meia noite
do próximo dia 7 de Setembro.
O Chefe do Estado falava, na noite desta sexta-feira, na comunicação à nação no
contexto das medidas de prevenção da pandemia do novo coronavírus.
“ Assim findo o estado de emergência, passaremos a situação de calamidade pública.
A situação de calamidade pública tem o seu início às zero horas do dia 7 de Setembro
de 2020 com duração indeterminada, enquanto se mantiver o risco de prorrogação da
pandemia da Covid-19
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12811-covid19-presidente-da-republica-decreta-situacao-de-calamidade-publica-e-declaraalerta-vermelho.html

STV
Propagação Covid-19:141 pessoas recuperaram hoje do novo coronavírus elevando o
número de pessoas livres da doença para 2.511. Jornal da Noite
Comunicação à Nação: Declarada situação de calamidade pública em Moçambique a
a partir do dia 7 de Setembro com duração indeterminada. Jornal da Noite

TV Miramar

Filipe Nyusi decreta Situação de Calamidade Pública
O Presidente da República, Filipe Nyusi, falou hoje à nação no âmbito do estado de
emergência para o combate à Covid-19.
Nyusi avança que a etapa seguinte será o estado de calamidade pública.
Mantém-se inalteradas todas as medidas de prevenção da Covid-19 como o uso da
máscara. O não uso das máscaras será ponderado apenas na prática da actividade
física.
O Presidente da República autorizou para o dia 15 de Setembro o início dos treinos
das equipas do principal campeonato nacional de futebol - Mocambola.
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Continua o encerramento de discotecas, bares e estabelecimentos comerciais
exclusivamente de venda de bebidas alcoólicas. Fala Moçambique
Conselho Municipal de Maputo quer contornar transmissão comuitária da Covid-19.
Fala Moçambique
Moçambique regista mais 58 casos positivos de Covid-19 e 141 recuperados. Fala
Moçambique

TVM
Avanço do SARS-CoV-2: Chefe de Estado anuncia Situação de Calamidade Pública a
partir do dia 7 de Setembro. Telejornal
Em situação de calamidade pública: Presidente Nyusi afirma que as medidas
anunciadas podem ser reversíveis. Telejornal
Para conter a propagação da Covid-19: Governo deve endurecer as medidas de
restrições na cidade de Maputo. Telejornal
Transmissão comunitária da Covid-19: Município de Maputo promove reflexão para
inverter a tendência crescente de casos. Telejornal
58 novos casos do SARS-CoV-2: 31 pessoas acusaram positivo na cidade de Maputo
e 15 na província de Maputo. Telejornal
141 pessoas recuperaram da Covid-19: diagnosticados 58 novos casos da doença nas
últimas 24 horas em Moçambique . Telejornal

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR
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