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Jornal Notícias

IMPACTO DA COVID-19: Governo adopta medidas
para manter estabilidade económica
Cento e treze pessoas testaram positivo para a Covid-19 entre domingo e ontem,
segundo reportam as autoridades da Saúde, que apontam ainda, no mesmo período, a
recuperação de 82 pacientes. Página 01

Número de óbitos sobe para 28
Moçambique registou , na manhã de ontem, o 28° óbito causado por Covid-19, que
afecta o país desde Março último. Página 01

Moreira Chonguiça e a Covid-19
Moreira Chonguiça é um dos músicos que viu os seus projectos paralizados em
cumprimento das medidas decretadas para prevenir e combater a Covid-19. Página 2

Covid-19 afecta mais pessoas na zona sul
As três províncias do sul do país, mais a cidade de Maputo, são as zonas cujas as
empresas mais se ressentem do impacto da doença ontem tornado público pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE). Página 4
O que sabe sobre o novo cornavírus?
preventivas. Página 06

Preocupante inobservância das medidas

Decreto sobre situação de calamidade pública
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O país está desde segunda-feira sob situação de calamidade pública por tempo
indeterminado, enquanto a pandemia do novo coronavírus continuar a constituir
ameaça. Página 8

Covid-19: Frelimo insta igrejas a intensificarem
prevenção
Os líderes religiosos da cidade de Maputo são chamados a intensificarem a difusão
das mensagens de prevenção do novo coronavírus durante os cultos presenciais, como
forma de reduzir os elevados índices de infecções que se registam na capital do país.
Página 9

Parque do Limpopo: Fundo de apoio ao turismo
alivia impacto da Covid-19
Cerca de 84 milhões de meticais é o montante a ser investido em iniciativas de criação
de empregos temporários nas comunidades residentes no Parque transfonteiriço do
Grande Limpopo para aliviar o impacto da Covid-19 no sector do turismo. Página 26

Combate à Covid-19: Website partilha experiências
de cidades do país
Foi lançado há dias um website que visa partilhar informações relevantes sobre o
combate à Covid-19 nas cidades do país. Trata-se de uma iniciativa que surge no
âmbito do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local. Página 26
Com ou sem Covid-19 COI garante Jogos Olímpicos em 2021. Página 30

António Guterres Considera Ameaça climática mais
grave que Covid-19
O Secretário-Geral da ONU alertou ontem que o mundo estará perdido caso não
exista uma união de forças entre Estados para combater alterações climáticas. Última
Página
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Jornal O País

Mais uma morte, 90 infectados e 18 recuperados em
24 horas em Moçambique
Em comunicado de imprensa enviado ao “O País”, o MISAU informou , em relacao
ao cidadão que perdeu a vida, que ao mesmo “foi admitido no Hospital Geral de
Chamanculo, no dia 28 de Agosto, com quadro de doença respiratório grave”. Página
7

Covid-19 infecta segunda pessoa numa empresa
subcontratada pela DNIC
Mais uma pessoa afecta a uma empresa que presta serviços à Direçção Nacional de
Identificação Civil na cidade de Maputo, testou positivo para a Covid-19 na última
sexta-feira. Página 7

Songo despista Covid-19
A Uniao Desportiva do Songo garante que irá cumprir esta semana o processo de
licenciamento para participar na edição 2020-2021 da taça das confederações. Esta
terça-feira, os jogadores realizaram testes da Covid-19 que possibilitam uma retoma
segura aos treinos.

Emmanuel Macron pede aos franceses mais vigilância
contra COVID-19 na vida privada
O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou ontem aos seus concidadãos para
que sejam “mais vigilantes” na sua vida privada e respeitem as limitações impostas no
sentido de evitar mais infecções pelo novo Coronavírus.
Na sua deslocação à região de Auvergne – centro da França – Emmanuel Macron
afirmou: “não devemos relaxar nos momentos da vida privada, porque muitas vezes é
nas festas privadas, nos momentos familiares, que ocorrem as infecções”, escreve a
Lusa.
http://opais.sapo.mz/emmanuel-macron-pede-aos-franceses-mais-vigilanciacontra-covid19-na-vida-privada
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MISAU já gastou USD 20 milhões em acções contra
COVID-19
O ministro da Saúde, Armindo Tiago, diz que a instituição que dirige já despendeu
“20 milhões de dólares” em acções de combate à pandemia do novo Coronavírus e há
“documentação completa” sobre a aplicação desse montante.
Desde que se diagnosticou o primeiro caso da COVID-19 no país (em Março), vários
parceiros nacionais e internacionais anunciaram diferentes apoios para o Governo, em
particular o Ministério da Saúde (MISAU), enfrentar a pandemia.
Armindo Tiago explicou, esta quarta-feira, que já foram gastos 20 milhões de dólares.
“Nós temos a documentação completa”, afirmou o ministro, assegurando que os
gastos foram feitos observando o “princípio da transparência”.
Para a aplicação dos fundos em alusão, o MISAU optou pelo “ajuste directo” aos
fornecedores de bens e serviços, uma vez que, devido ao “contexto de emergência”, o
lançamento de concurso público – conforme tem sido regra no Estado – seria mais
burocrático
http://opais.sapo.mz/misau-ja-gastou-usd-20-milhoes-em-accoes-contracovid19

Jornal a Verdade

Explosão de infecções da Covid-19 em Quelimane e
Pemba após visitas presidenciais .
As cidades de Quelimane e Pemba registaram dezenas de novas infecções pelo novo
coronavírus poucos dias após receberem visitas presidenciais. Ainda nesta terça-feira
faleceu mais um moçambicano vítima da Covid-19 na Cidade de Maputo.
http://www.verdade.co.mz/explosao-de-infeccoes-da-covid-19-em-quelimane-epemba-apos-visitas-presidenciais//
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Lusa

Covid-19: Moçambique regista mais um óbito e sobe
total de casos para 4.647
Maputo, 08 set 2020 (Lusa) - Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais uma
morte pelo novo coronavírus, elevando o total para 28, num dia em que o número de
infeções subiu para 4.647, anunciou o Ministério da Saúde.
Trata-se de um cidadão moçambicano, de 61 anos, que deu entrada no Hospital Geral
de Chamanculo, na cidade de Maputo, no dia 28 de agosto, com um "quadro de
doença respiratória grave", tendo sido transferido para o Hospital Geral da Machava,
refere o Ministério da Saúde no comunicado de atualização de dados sobre a
pandemia
https://www.lusa.pt/article/4KALnVF7QTVOalWlFJ8dSzMSZM5iuSI1/covid-19mo%C3%A7ambique-regista-mais-um-%C3%B3bito-e-sobe-total-de-casos-para-4647

Covid-19: Pouco mais de 43 mil pessoas
perderam o emprego em Moçambique –
Inquérito
Maputo, 08 ago 2020 (Lusa) - Pouco mais de 43 mil pessoas em Moçambique
perderam emprego devido ao impacto das restrições impostas para travar a
propagação do novo coronavírus, indica um relatório do Instituto Nacional de
Estatística (INE).
Segundo os resultados do "Inquérito sobre o Impacto da Covid-19 nas empresas",
realizado entre junho e julho, as restrições adotadas para travar a propagação ditaram
que um total de 43.578 trabalhadores perdessem os seus empregos em todo país,
sendo a mais afetada a província da Zambézia, no centro de Moçambique, onde 27
mil perderam os seus postos de trabalho.
Segundo o documento, as pequenas empresas foram as que mais encerraram
atividades durante este período, afetando, só nesta classe, 41.394 trabalhadores de
todas as províncias do país.
https://www.lusa.pt/article/4KALnVF7QTXFSN8CsU4uiDMSZM5iuSI1/covid19-pouco-mais-de-43-mil-pessoas-perderam-o-emprego-emmo%C3%A7ambique-inqu%C3%A9rito
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Covid-19: Moçambique prepara inquérito seroepidemiológico na cidade da Beira
Maputo, 08 set 2020 (Lusa) - As autoridades de saúde moçambicanas estão a preparar
um inquérito sero-epidemiológico na cidade da Beira, no centro de Moçambique,
visando identificar as áreas e grupos de maior exposição à covid-19.
O lançamento do inquérito na cidade da Beira está previsto para o dia 21, disse a
diretora de Assuntos Sociais na província de Sofala, Priscila Filimone, citada hoje
pelo diário Notícias.
Segundo a fonte, técnicos do Ministério da Saúde estão no terreno a fazer
levantamentos para determinar os grupos-alvo, além de estarem em curso sessões para
a sensibilização da população em locais considerados de alto risco.
https://www.lusa.pt/article/4KALnVF7QTU1ofSVSaIZ4zMSZM5iuSI1/covid-19mo%C3%A7ambique-prepara-inqu%C3%A9rito-sero-epidemiol%C3%B3gico-nacidade-da-beira

CDD

Gastos públicos na luta contra a Covid-19: Ministro
da Saúde ainda não disponibilizou a informação
solicitada pela sociedade civil
Tendo presente o contexto de aumento de escândalos financeiros envolvendo fundos
públicos para o combate ao Covid-19 em África, o silêncio do MISAU levanta
suspeitas sobre a conformidade do processo de procurement realizado pelo MISAU
no âmbito da implementação do plano governamental para a mitigação da Covid-19.

Rádio Moçambique
Moçambique registou mais um óbito devido a Covid-19. Com o óbito registado na
cidade de Maputo sobe para 28 o número de mortes devido ao novo coronavírus no
país.
Um comunicado do Ministério da Saúde indica o registo de mais 90 novos casos da
Covid-19 elevando para 4. 647 o número de pessoas infectadas pela doença. Café da
manhã
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Mais de 80 mil empresas nacionais foram afectadas pelo impacto da pandemia da
Covid-19. A informação consta de um estudo divulgado esta terça-feira em Maputo
pelo Instituto Nacional de Estatística. O estudo aponta para perto de 89.400 em todo o
país numa recolha de dados decorrida de 22 de Junho a 24 Julho deste ano.
Educação, turismo, cultura e desporto foram os sectores que mais sofreram o impacto
da pandemia. Café da Manhã
Retoma hoje a emissão de passaportes e DIREs depois do encerramento ontem na
sequência da confirmação de um caso positivo. Café da Manhã

STV
Propagação da Covid-19: Um homem de 61 anos de idade perdeu a vida na cidade de
Maputo, elevando para 28 o número de vítimas mortais. Jornal da Noite
OMS: O mundo deve estar preparado para uma outra pandemia e os países devem
investir nos sistemas de saúde. Jornal da Noite
Propagação da Covid-19: Funcionário da empresa que presta serviços de produção de
bilhetes de identidade na cidade de Maputo acusa positivo para a doença. Jornal da
Noite

TV Miramar
Caso positivo força encerramento da fábrica de Bilhetes de Identidade. Fala
Moçambique

Suspenso teste de vacina de oxford após reacção
adversa em voluntário
A farmacêutica AstraZeneca suspendeu os testes da fase final da vacina que está a
desenvolver contra a Covid-19, em parceria com a Universidade de Oxford, após uma
suspeita de reacção adversa séria num participante do estudo.
A AstraZeneca frisou que se trata de "uma acção de rotina, que deve acontecer
sempre que houver uma doença potencialmente inexplicada num dos ensaios,
enquanto ela é investigada", de forma a garantir que é mantida "a integridade dos
ensaios".
Dessa forma, os estudos em estágio final da vacina estão suspensos enquanto a
empresa investiga se um relatório de um paciente com um efeito colateral sério está
relacionado com o produto em desenvolvimento. Fala Moçambique

Moçambique regista mais uma morte e 90 casos positivos de covid-19. Fala
Moçambique
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Caso de covid-19 força encerramento da fábrica de bilhetes de identidade. Fala
Moçambique

TVM
Mais um óbito pela Covid-19: número cumulativo de vítimas mortais sobe para 28 no
país. Telejornal
Segundo dados do INE: Mais de 80 mil empresas atingidas pelos efeitos nefastos da
Covid-19 no país. Telejornal
Para conter impactos da Covid-19: empresas moçambicanas devem estar conectadas
através de plataformas digitais. Telejornal

INS- DESCOBRIR, ENTENDER E INFORMAR

8

