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Jornal Domingo

O que muda na passagem para o estado de
calamidade.
O Governo moçambicano, na 32ª sessão ordinária de Conselho de Ministros, aprovou
o decreto que declara a situação de calamidade pública no país. Segundo o Presidente
da República, Filipe Jacinto Nyusi, a situação de calamidade pública tem inicio à
zero hora de 7 de Setembro de 2020, portanto amanhã “ com duração indeterminada
enquanto se mantiver o risco de prorrogação da pandemia da Covid-19. Página 02

Herança da emergência
Filipe Nyusi podia ser mais do que claro: “Tomamos decisões que combinarão a
necessidade de compatibilizar a preservação da saúde e funcionamento Página 02

As portas que se abrem no estado de calamidade
As portas da economia vão-se soltando com toda a cautela necessária. O Presidente da
República destacou alguns pontos de retoma. Página 03
Inquérito: Sobre relaxamento das medidas da Covid-19: Entrou-se na terça-feira, na
segunda fase do relaxamento das medidas de prevenção da Covid-19, com a retoma
das actividades consideradas como sendo de médio risco, entre as quais escolas de
condução, salas de cinema e ginásios. Página 20
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Jornal O País

Cinco crianças entre as 76 novas infecções no país
Mais 76 pessoas acusaram positivo para a COVID-19 e há cinco crianças infectadas.
O total de casos no país é de 4341. O número de mortos continua em 26, além das
quatro vítimas mortais por outras causas. Há, porém, 68 casos totalmente recuperados
da doença, o que faz com que o total de pessoas que superaram a COVID-19 seja
agora de 2.579. E em quarentena domiciliar estão actualmente 5007.
Em Moçambique existe, até o momento, um cumulativo de 2.034.855 pessoas
rastreadas para a COVID-19, nos diferentes pontos de entrada. Destas, 35.091 foram
submetidas à quarentena domiciliar. Neste momento, 5.007 pessoas observam ainda a
quarentena domiciliar.
Nas últimas 24 horas, o país testou 568 casos suspeitos, no sector público. Dos novos
casos suspeitos, 76 acusaram positivo para COVID-19. Destes, 74 casos são
indivíduos de nacionalidade moçambicana e dois de indivíduos estrangeiros: um
indivíduo de nacionalidade malawiana e outro indivíduo de nacionalidade brasileira.
http://opais.sapo.mz/cinco-criancas-entre-as-76-novas-infeccoes-no-pais

Prevenção da COVID-19 nos transportes continua
deficitária
No terminal rodoviário interprovincial da Junta, na Cidade de Maputo, as viaturas são
desinfectadas à entrada e à saída. Os passageiros e utentes medem a temperatura com
termómetro infravermelho e desinfectam as mãos. Há também na junta uma tenda de
isolamento para casos suspeitos da COVID-19. Facto que deixa tranquilo aos que
naquele terminal trabalham ou apanham o transporte.
Afonso Malhuza é um dos transportadores que acabava de chegar ao terminal
rodoviário interprovincial da junta ido da fronteira de Ressano Garcia levando
passageiros que seguem viagem para diferentes destinos do país partindo daquele
terminal. Malhuza pára o seu veículo que imediatamente é desinfectado e em reacção
saúda a iniciativa por considerá-la positiva para prevenir e combater o novo
coronavírus.
O controlador de tráfego naquele terminal garante que o método adoptado pelas
autoridades naquele local evitam a inclusão da covid-19. "Temos termómetros para
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medir a temperatura e desinfeção em todos portões, quem não tiver máscara ou
desenfectar as mãos não entra ".
Mas o que ninguém pode imaginar é que na junta falta água para lavagem das mãos.
As casas de banho não têm água corrente. No local das sanitas, colocou-se depósitos.
Mas o uso destes sanitários é mediante o pagamento de 5 meticais.
http://opais.sapo.mz/prevencao-da-covid19-nos-transportes-continuadeficitaria-

Jornal a Verdade

Província de Maputo ultrapassa oito centenas de
infectados pela Covid-19, quase metade na cidade da
Matola.
Mais de sete dezenas de novos pacientes foram diagnosticados com o novo
coronavírus em Moçambique onde o cumulativo ascendeu para 4.341 casos positivos.
Neste sábado a província de Maputo, ainda sem transmissão comunitária, ultrapassou
as oito centenas de infectados pela Covid-19, quase metade na cidade da Matola.
http://www.verdade.co.mz/provincia-de-maputo-ultrapassa-oito-centenas-deinfectados-quase-metade-na-cidade-da-matola/

Lusa

Covid-19: Moçambique regista mais 76 casos e soma
total de 4.341 infecções
Maputo, 05 ago 2020 (Lusa) - Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 76
casos positivos de covid-19, elevando o total para 4.341 infecções e mantendo-se com
26 óbitos, informou hoje o Ministério da Saúde.
"Dos 76 casos reportados hoje, 74 são moçambicanos e dois são estrangeiros,
[relativos a] um malauiano e um brasileiro", refere a nota de atualização de dados do
Ministério da Saúde.
Os casos reportados encontram-se em isolamento domiciliário e decorre o processo de
identificação dos seus contactos.
Do número total de infeções que o país já registou, 4.072 casos são de transmissão
local e 269 casos são importados.
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https://www.lusa.pt/article/rBhTD~QOCv0CHZkojnRaSjMSZM5iuSI1/covid-19mo%C3%A7ambique-regista-mais-76-casos-e-soma-total-de-4-341infe%C3%A7%C3%B5es

Covid-19: Camionistas desafiam o medo na fronteira
de Moçambique com Zimbabué
Messica, Moçambique, 05 set 2020 (Lusa) - Alberto Mindoro, camionista de 53 anos,
respira de alívio quando o termómetro apontado à sua testa lê 34 graus de
temperatura, e escapa à quarentena durante o rastreio da covid-19 ao entrar em
Moçambique, na fronteira com o Zimbabué.
O moçambicano encara o medo do novo coronavírus para garantir o emprego, e
atravessa fronteiras de países da região com elevados números da covid-19,
percorrendo milhares de quilómetros ao volante da sua plataforma, mas sente
calafrios quando tem de regressar a casa, porque teme transportar o vírus para a
família.
https://www.lusa.pt/article/AhvE1F5Xy_QYdxbTmfAC3jMSZM5iuSI1/covid19-camionistas-desafiam-o-medo-na-fronteira-de-mo%C3%A7ambique-comzimbabu%C3%A9

lifestyle

COVID-19: Moçambique regista mais 76 casos e
soma total de 4.341 infeções
Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 76 casos positivos de COVID-19,
elevando o total para 4.341 infeções e mantendo-se com 26 óbitos, informou hoje o
Ministério da Saúde.
"Dos 76 casos reportados hoje, 74 são moçambicanos e dois são estrangeiros,
[relativos a] um malauiano e um brasileiro", refere a nota de atualização de dados do
Ministério da Saúde.
https://lifestyle.sapo.mz/saude/saude-e-medicina/artigos/covid-19mocambique-regista-mais-76-casos-e-soma-total-de-4-341-infecoes

Rádio Moçambique
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País regista 76 novos casos da Covid-19 e total sobe
para 4.341
O país registou setenta e seis novos casos de Covid-19. Indica o comunicado do
Ministerio da Saúde recebido, este sábado, na nossa redacção.
Dos novos casos registados setenta e quatro são de cidadãos moçambicanos, um
malawiano e um brasileiro.
Assim, o país tem cumulativamente quatro mil e trezentos e quarenta e um casos
positivos registados, sendo quatro mil e setenta e dois de transmissão local e duzentos
e sessenta e nove casos importados.
Até ao presente momento, existe no país um cumulativo de noventa e sete indivíduos
internados devido a Covid-19, dos quais dezassete estão sob cuidados hospitalares,
com patologias crónicas diversas, associadas a Covid-19
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/12815-paisregista-76-novos-casos-da-covid-19-e-total-sobe-para-4-341.html

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: Presidente da República decreta Estado de Calamidade Pública
e Alerta Vermelho em todo o país a partir da próxima segunda-feira. Jornal da Noite
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Propagação Covid-19: O novo estágio visa responder a propagação do novo
coronavírus e tem uma duração indeterminada. Jornal da Noite
Propagação Covid-19: O país registou nas últimas 24 horas mais 76 casos positivos da
Covid-19, dos quais cinco são crianças. Jornal da Noite
Vacina Covid-19: OMS não dará o seu aval até que a vacina Covid-19 se prove ser
segura. Jornal da Noite
Propagação Covid-19: Secretaria de Estado da Cidade de Maputo diz que traçou
plano para contrariar tendência de aumento de pessoas com coronavírus. Jornal da
Noite
Propagação Covid-19: cresce a consciência da necessidade de cumprimento de
medidas de prevenção contra Covid-19 num contexto de condições deficientes.
Jornal da Noite

TV Miramar

Moçambique regista mais 76 casos de Covid-19 e 68
recuperados
Subiu para 2.579 o número de recuperados da Covid-19, com o registo de mais 68
pacientes, previamente infectados, livres da doença.
O país conta com um cumulativo de 4.341 casos positivos de Covid-19, com o registo
de mais 76 casos nas últimas 24 horas, resultantes de 568 testes. Fala Moçambique

Calamidade Pública: cidadãos saúdam decisão do
presidente da república
Em reação à Comunicação à Nação do Presidente da República, alguns cidadãos
ouvidos pela nossa reportagem dizem encontrar muita razão no facto de o dirigente da
nação ter declarado o estado de calamidade pública, pois entendem que a situação está
mais alarmante em relação à altura do estado de emergência.
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Por outro lado, os cidadãos não encontram sentido no facto de o Presidente da
República ter anunciado permissão para que se frequente as praias, acreditando que o
facto vai propiciar aglomerações e consumo de álcool. Fala Moçambique

Media Mais TV
Actualização Covid-19: Moçambique regista 76 casos positivos de Covid-19 e 68
recuperados. Jornal da Mais
Estudo Sero-epidemiológico: Em Quelimane táxi-ciclistas e motociclistas apresentam a
taxa de prevalência da Covid-19 mais alta. Jornal da Mais

TVM
Dos 76 novos casos positivos: Cidade de Maputo lidera com 56 pessoas infectadas
pelo SARS-CoV-2. Telejornal
Do cumulativo de 4.341 casos: 425 testaram positivo na primeira semana de Setembro
e 1.732 continuam activos
Estudantes testam positivo: Aconteceu com dois formandos do instituto de formação
de professores de Cuamba. Telejornal
Situação de calamidade pública: A partir de 7 de Setembro e por tempo
indeterminado, enquanto durar a Covid-19. Telejornal
Situação de calamidade pública: Governo decreta situação de calamidade pública e
activa alerta vermelho. Telejornal
Covid-19: Medidas de desconfinamento: Presidente da República anuncia a retoma da
emissão de bilhetes de identidade. Telejornal
Em regime de reciprocidade: Moçambique deve retomar voos comerciais
internacionais, com outros países. Telejornal
Avanço dos SARS-CoV-2: Chefe de Estado diz que o serviço nacional de súde está à
Beira da sobrecarga. Telejornal
Aumento de casos da Covid-19: Capacidade de rastreio de casos está prestes a atingir
o limite em Moçambique. Telejornal
Sete meses após primeiro caso: PR: “moçambicanos devem aprender a viver com
Covid-19 por tempo indeterminado” Telejornal
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