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PR anuncia mais medidas para reanimar a economia
O Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou ontem novas medidas para
reanimar a economia, dentro do novo normal, sem prejuízo da saúde pública.
Entre as medidas destaca-se a retoma da emissão de vistos de turismo e o fim da
necessidade de quarentena para quem chega ao país com teste negativo. Pág 01

Saúde contrata mais técnicos para atendimento da
Covid-19
Pelo menos 126 técnicos de várias especialidades serão recrutados, brevemente, pelo
Ministério da Saúde (MISAU), para reforçar o pessoal que está a tratar pacientes
internados devido à Covid-19 nos hospitais Geral da Polana-Caniço e Central de
Maputo, na capital do país. Pág 01

Reforçada prevenção nas escolas primárias
Pelo menos 20 escolas primárias completas da cidade e província de Maputo vão
receber um reforço em material de prevenção do novo coronavírus, oferecido pelo
Absa Bank Moçambique, no âmbito da retoma das aulas presenciais. Pág 03

Nyusi autoriza jogos sem público e aulas da sétima
classe
O PRESIDENTE da República acaba de anunciar novas medidas de abertura no país,
depois de meses de restrições para conter a covid-19. Assim, Filipe Nyusi, comunicou
a retoma das actividades desportivas, a partir de 15 de Novembro proximo, e retoma
das aulas da sétima classe. Nyusi falava no início da noite de hoje (29) numa
comunicação à Nação no âmbito da situação de calamidade pública, em vigor desde
Setembro último. O Chefe de Estado decidiu manter as medidas de contenção à
propagação da Covid-19, tendo ordenado a fiscalização e penalização dos que não
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cumprirem com a quarentena e outras medidas de prevenção, bem como alargar a
monitoria dos indivíduos infectados.

O País
Moçambique atinge 10.001 recuperados do novo
Coronavírus
Mais 216 pessoas estão recuperadas do novo Coronavírus e o país soma 10.001 (79%)
casos já sem o vírus. Os pacientes recém-curados são das províncias de Maputo (118),
cidade de Maputo (67), Zambézia (16), Nampula (13) e Inhambane (02).
O Ministério da Saúde indica que dos 216 pacientes recuperados, 214 são
moçambicanos e dois estrangeiros, um indiano e outro brasileiro.
Em comunicado enviado ao “O País”, a Saúde indica ainda que 110 pessoas entraram
para lista de infectados pelo novo Coronavírus, sendo 107 de nacionalidade
moçambicana e três estrangeiros.
Todos os 110 novos casos reportados esta quinta-feira resultam de transmissão local.
Assim, Moçambique tem um cumulativo de 12.525 casos positivos registados, dos
quais 12.221 de transmissão local e 304 importados. Pág. 06

Presidente da República
campeonatos desportivos

autoriza

retoma

dos

O Presidente da República autorizou, esta quinta-feira, o início dos campeonatos
nacionais de todas as modalidades desportivas a partir 15 de Novembro. Entretanto,
numa fase inicial, os jogos devem se realizar sem público, que poderá regressar aos
campos mediante os indicadores da pandemia e os comportamentos dos intervenientes
da área do desporto.
Numa comunicação dirigida à Nação, o Presidente da República autorizou a retoma
do Moçambola, de todos os campeonatos nacionais de desporto, dos treinos da
selecção de sub 20, com compromissos ligados ao CAN, e permitiu o início de treinos
das equipas nacionais de voleibol com compromissos internacionais, asseguradas os
protocolos de saúde. Outras modalidades, o ténis, a natação, o automobilismo, o
ciclismo, o atletismo, o hóquei, o tiro, a vela e a canoagem, igualmente, regressam à
actividade, desde que apresentem planos de regularização consoante a nova situação.
Pág. 02
África CDC alerta para segunda vaga da Covid-19 em África. Última página

lusa
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Covid-19: PR moçambicano anuncia emissão de
vistos de turismo e alívio da quarentena
Maputo, 29 out 2020 (Lusa) - O Presidente moçambicano anunciou hoje a retoma da
emissão de vistos de turismo e o fim da necessidade de quarentena para quem chega
com teste negativo ao país, que, apesar dos alívios, mantém-se em "situação de
calamidade pública".
"É retomada a emissão de vistos de turismo e os viajantes que no momento da entrada
no país apresentem um teste negativo, realizado nas últimas 72 horas, ficam isentos
do regime de quarentena", disse Filipe Nyusi, numa declaração à nação a partir da
Presidência da República, em Maputo.
Além da retoma da emissão de vistos para o turismo, Filipe Nyusi anunciou que a
validade do teste exigido para sair e depois regressar ao país (múltiplas entradas)
passa a ser de 14 dias a partir da data da colheita da amostra.
https://www.lusa.pt/article/KZWL5w4ocqEU%7eJ8XRG7tsDMSZM5iuSI1/covid19-pr-mo%C3%A7ambicano-anuncia-emiss%C3%A3o-de-vistos-de-turismo-eal%C3%ADvio-da-quarentena

Covid-19: Moçambique regista mais 110 casos e sobe
total para 12.525
Maputo, 29 out 2020 (Lusa) - Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 110
casos positivos de covid-19, elevando o total para 12.525 infeções e mantendo-se com
91 óbitos, informou hoje o Ministério da Saúde.
"Dos novos casos hoje reportados, 107 casos são indivíduos de nacionalidade
moçambicana e três casos são estrangeiros. Destes, um caso é indivíduo de
nacionalidade portuguesa e dois casos são indivíduos de nacionalidade chinesa", lê-se
numa nota de atualização dados divulgada hoje.
Do número total de infeções que o país já registou, 12.221 casos são de transmissão
local e 304 casos são importados.
https://www.lusa.pt/article/KZWL5w4ocqHX%7elxdFWM7XzMSZM5iuSI1/covid19-mo%C3%A7ambique-regista-mais-110-casos-e-sobe-total-para-12-525

Rádio Moçambique

Covid-19: No país, mais 110 pessoas testam positivo
nas últimas 24 horas
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Mais 110 pessoas testaram positivo, nas últimas 24 horas, para o novo coronavírus,
elevando para 12 mil 525 o cumulativo de casos da Covid-19, no país.
A cidade de Maputo, continua a ser a província com o maior número de infectados,
tendo nas últimas 24 horas registado 58 novos casos da doença, mais da metade do
total de infecções registadas em todo o país.
Maputo também é a província com o maior número de pessoas internadas pela
doença, estando a hospitalizar 94 por cento das 50 pessoas actualmente internadas.
Cumulativamente, são 452 pacientes internados, em todo o país, padecendo de
patologias crónicas diversas associadas a covid-19, com destaque a hipertensão
arterial e diabetes.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13766-covid-19-maiscento-e-dez-pessoas-testam-positivo-nas-ultimas-24-horas.html

PR anuncia alívio de algumas medidas no âmbito do
desconfinamento
O Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou que a partir do dia 15 de
Novembro, retomam todas as actividades desportivas nacionais.
Falando, esta quinta-feira, na comunicação à Nação, Nyusi explicou que a retoma
destas actividades será feita diante da implementação de todas as medidas de
prevenção da Covid-19.
O Chefe do Estado declarou anda que todos os viajantes que entram em Moçambique
apresentando resultado negativo para o teste da Covid-19, ficam isentos da
obrigatoriedade de quarentena.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13769-pr-anunciamais-medidas-no-ambito-do-desconfinamento.html

A VERDADE

Novo surto da Covid-19 recoloca Cabo Delgado como
3ª província com maior cumulativo de infectados
O novo Surto da Covid-19 que esta semana eclodiu no distrito de Montepuez,
recolocou Cabo Delgado como a 3ª província com o maior cumulativo de casos
positivos num dia em que Moçambique ultrapassou os 12.5 mil infectados.
Moçambique identificou 110 novos infectados pela Covid-19, todos contraíram
localmente.
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http://www.verdade.co.mz/novo-surto-recoloca-cabo-delgado-como-3a-provinciacom-maior-cumulativo-de-infectados/

Nyusi reabre turismo e autoriza campeonatos
nacionais de todas as modalidades
Decorridos 52 dias da situação de Calamidade púbica, para continuar a atrasar o pico
da pandemia da Covid-19 o presidente da republica disse que são mantidas
indefinidamente “as medidas de prevenção que se encontravam ate aqui em vigor”.
http://www.verdade.co.mz/nyusi-reabre-mocambique-ao-turismo-e-autorizacampeonatos-nacionais-de-todas-modalidades-desportivas/

Media Mais TV
Comunicação à nação: continua a ocorrência de mortes e internamentos, bem como
a crescente inobservância das medidas de prevenção. Manhã Noticiosa
Actualização Covid-19: Neste momento o país tem 2.429 casos activos da Covid-19

TV Miramar

Presidente da república anuncia novo pacote de
medidas para o estímulo da economia e do desporto
Num contexto de desafios impostos pelo equilíbrio entre a saúde pública e o bom
desempenho da economia nacional, o Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou
um novo leque de medidas que pretendem estimular a retoma da economia
moçambicana. Fala Moçambique

Moçambique tem quase o dobro de recuperados em
relação ao mesmo período do mês passado
No dia 30 de setembro de 2020 o número de recuperados era de 5.232 e hoje, dia 29
de outubro, quase um mês depois, o número de recuperados atingiu a marca de
10.001. Destes, 216 recuperados só nas últimas 24 horas.
Outro dado importante é que no dia 30 de setembro os casos de Covid-19 activos no
país chegavam a 3.431. Segundo os dados actualizados de hoje, esses números
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despencaram e agora chegaram a 2.429 casos activos em Moçambique. Ou seja, 1.002
casos a menos em relação ao mesmo a 30 de setembro.
Destacar também que 110 casos de Covid-19 foram registados nas últimas 24 horas.
Fala Moçambique

STV
Comunicação à Nação: Presidente da Republica autoriza retoma de todas modalidades
a partir do dia 15 de Novembro. Jornal da Noite
Comunicação à Nação: validade dos testes da Covid-19 exigidos para viagens ao
estrangeiro aumenta de 72 horas para 14 dias. Jornal da Noite
Propagação Covid-19: País atingiu hoje 10 mil recuperados após registar mais 216
pessoas livres da doença. Jornal da Noite

TVM
Actualização Covid-19: Registados 110 casos positivos e 216 recuperados nas últimas
24 horas Telejornal
Comunicação a nação: Presidente da República anuncia retoma de todas as
modalidades desportivas. Telejornal
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