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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

______________________ 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Hoje começamos a nossa Conferência de Imprensa 

lembrando que a Pandemia de coronavírus, longe de se 

restringir a aspectos epidemiológicos, está a causar um 

grande impacto socioeconómico e, por isso, queremos, mais 

uma vez, convidar a todos no sentido de observarem com 

rigor todas medidas estabelecidas pelo decreto Presidencial 

n°11/2020 de 30 de Março, através do qual Sua Excelência 

Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, declarou o 

Estado de Emergência por razões de calamidade pública. O 
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sucesso da luta contra a COVID-19 depende do engajamento 

de todos e de cada um de nós.  

 

A propagação do coronavírus, no mundo, contínua a 

despertar grande preocupação. O número de pessoas 

infectadas, continua a aumentar, não obstante começarem a 

surgir sinais de abrandamento de novas infecções em 

algumas regiões do globo. 

 

Nas últimas 24 horas foi registado, em todo o Mundo, um 

total cumulativo de 2. 088.707casos, sendo 85.627 casos 

novos, correspondendo a um aumento de 4%. A nível global, 

existe um cumulativo de 134.720 óbitos, tendo 7.895 óbitos 

ocorrido nas últimas 24 horas, o que corresponde a um 
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aumento de 5.8%. Há também a salientar que 515 854 

pessoas recuperaram da COVID-19.  

 

Em relação ao continente africano, dizer que há um registo, 

desde o início da pandemia, de 17.212 casos, sendo 927 nas 

últimas 24 horas (aumento de 5.8%) e 910 óbitos. Importa 

realçar que 3.542 pacientes recuperaram da COVID-19. 

 

Em Moçambique, temos um cumulativo de 10.969 pessoas 

em quarentena, sendo que actualmente existem 1.852 

pessoas em seguimento. Até hoje, 16 de Abril de 2020, em 

Moçambique foram testados 855 casos suspeitos, dos quais 

62 nas últimas 24 horas. Dos novos casos testados 60 

revelaram-se negativos e 2 foram positivos para o 

coronavírus. Assim sendo, actualmente, o nosso País tem 31 
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casos positivos, sendo 23 de transmissão local e 8 

importados. Os novos casos positivos estão relacionados 

com a investigação em curso em Cabo Delgado. 

 

Um dos novos casos positivos é um indivíduo do sexo 

masculino, de nacionalidade sul-africana, com mais de 30 

anos de idade. O outro caso positivo é um indivíduo do sexo 

feminino, de nacionalidade italiana, com mais de 60 anos de 

idade. Os dois casos trabalham em Afungi e neste momento 

encontram-se em Maputo. Os dois casos não apresentam 

sintomatologia, contudo, encontram-se em isolamento 

domiciliar. 

 

Queremos usar esta oportunidade para lembrar a todos que 

uma das formas de prevenção do COVID-19 é o 
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distanciamento social. Neste sentido, gostaríamos de apelar 

que nas filas do transporte público e lojas as pessoas 

mantivessem uma distância mínima de 1,50 entre elas.  Esta 

distância entre as pessoas evita que as gotículas de saliva de 

alguém que esteja infectado atinjam as outras pessoas e 

assim evitamos a propagação da doença. Por outro lado, é 

também importante que as pessoas que estejam nas filas, 

nos mercados e em outros locais públicos usem a máscara. 

A máscara constitui uma barreira evitando que as gotículas 

de saliva de pessoa infectada com o COVID-19 atinjam as 

pessoas ou superfícies ao redor, assim como serve de 

protecção para a própria pessoa caso ela não esteja 

infectada. 

 

Obrigado pela atenção. 
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Maputo, aos 16 de Abril de 2020 


