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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 
 

O nosso país reforçou as medidas de resposta ao COVID -19, tendo como foco principal 

a prevenção que, à luz das experiências internacionais, se apresenta como o melhor 

mecanismo para o controlo da pandemia.  

 

A nível global até ao dia 24 de Março de 2020 foram notificados um cumulativo de 372 

757 casos confirmados. Deste número, 39 827 registaram-se nas ultimas 24 horas. 

 

Em termos de óbitos, registou-se um total cumulativo de 16 231 óbitos em todo o 

mundo, sendo 1 722 óbitos nas últimas 24 horas. 

 

Em África, até às 10h00 de hoje,  25 de Março de 2020 foram notificados um total de 2 

412 casos em 43 países.  

 

Em África, registaram-se 64 óbitos em 14 países.  

 



No nosso continente 203 indivíduos estão recuperados em 14 países. 

 

Em Moçambique, como resultado das acções de vigilância, registamos até hoje, 25 de 

Março de 2020, a entrada e o rastreio de 377 128  pessoas, provenientes de países 

com casos confirmados do COVID-19. É importante referir que até ao presente, o 

cumulativo de passageiros em quarentena é de 1 599 pessoas. O número actual de 

viajantes em quarentena é de 663 pessoas.  

 

Em Moçambique, ao nível do Instituto Nacional de Saúde, até à data de hoje, foram 

testados 77 casos suspeitos, dos quais 10 foram testados nas últimas 24 horas. Dos 

novos casos suspeitos testados, todos revelaram-se negativos. Entretanto, como é do 

vosso conhecimento, no país, existem algumas unidades de saúde do sistema privado 

que têm estado a realizar testes do COVID-19 no estrangeiro. Assim, temos o registo de 

2 casos positivos testados no Laboratório Joaquim Chaves, em Portugal. Portanto, hoje, 

registamos o quarto e quinto casos positivos em Moçambique.  

 

Um dos novos casos é de um indivíduo do sexo masculino com mais de 30 anos de 

idade, de nacionalidade moçambicana, residente na cidade de Maputo, que regressou 

de Portugal, tendo feito escala na Áustria e Suíça, na primeira quinzena de Março 

corrente.  O outro caso registou-se num indivíduo, igualmente, do sexo masculino, com 

mais de 30 anos de idade, de nacionalidade moçambicana, residente na cidade de 



Maputo, que retornou de uma viagem à Dubai, tendo feito escala na África do Sul, na 

primeira quinzena Março corrente.      

 

É importante sublinhar que estes novos casos apresentam uma sintomatologia ligeira e 

estão em isolamento domiciliário de acordo com as recomendações da OMS. 

 

Portanto, actualmente, o nosso país tem o registo de 5 casos positivos dos quais 4 

importados e 1 de transmissão local. Actualmente, temos um total cumulativo de 61 

contactos em acompanhamento. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Caros Colegas dos Meios de Comunicação, 

 

Gostaríamos de informar que a Comissão Técnico Científica para a Prevenção e  

Resposta a Pandemia do COVID-19, designada pelo Conselho de Ministros, reuniu-se 

hoje, em Maputo. Durante o encontro, esta comissão analisou a situaçao actual do 

COVID em Moçambique e discutiu as propostas sobre um eventual reforço de medidas 

de prevenção e intensificação da comunicação e informação sobre a doença.   

 

O Ministério da Saúde reitera o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção, 

nomeadamente: 

 



- Reforçar as medidas de higiene individual e colectiva no domicílio, sobretudo a 

lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza; 

 

- Praticar a etiqueta da tosse, cobrindo a boca e o nariz usando o cotovelo ou um lenço 

descartável quando tossir ou espirrar; 

 

- Respeitar a obrigatoriedade de quarentena domiciliária de 14 dias para todos os 

viajantes;   

 

- Suspender a realização de todos os eventos de carácter social que envolvam mais de 

50 pessoas, tais como celebrações, eventos desportivos e culturais, cerimónias 

religiosas, entre outros e;  

 

- Implementar medidas de prevenção em todas as instituições públicas e privadas, 

incluindo operadores comerciais, com vista a reduzir o risco de contaminação. 

 

Maputo, aos 25 de Março de 2020 

 

	


