
 
 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
_________ 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

Departamento de Comunicação e Imagem 

 

 

 

Av. Eduardo Mondlane/Salvador Allende, Caixa Postal 264, MAPUTO – REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE  

 
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

 

Encerramento da 2ª Fase da Campanha de Vacinação contra a COVID-19 

 

 

 

 

Maputo, 5 de Maio de 2021 – O Ministério da Saúde (MISAU) torna público que a 2ª 

Fase da Campanha de Vacinação contra a COVID-19, iniciada a 19 de Abril de 2021 e, 

com final previsto inicialmente para o dia 1 de Maio, foi prorrogada para o dia 10 de 

Maio corrente. 

 

Nesse sentido, o MISAU apela aos grupos elegiveis para esta fase, que por alguma razão 

não tenham ainda sido vacinados, a se dirigirem aos postos de vacinação. 

 

Findo o prazo, as fases subsequentes de vacinação a ocorrerem assim que o país receber 

novas vacinas, vão abranger apenas outros grupos ainda não vacinados, em estrito 

cumprimento do Plano Nacional de Vacinação. 
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De referir que durante a 2ª Fase da Campanha de Vacinação contra a COVID-19, que 

teve o seu término prorrogado até dia 10 de Maio, já foram vacinados Estudantes 

finalistas de cursos de formação em Saúde; Doentes diabéticos com idade superior a 18 

anos, que não foram abrangidos na primeira fase; Doentes em terapia imunossupressora; 

Doentes com insuficiência renal crónica em hemodiálise ou na lista de espera; Doentes 

com insuficiência respiratória crónica; Doentes com insuficiência cardíaca crónica; 

População residente em centros de acomodação; Reclusos e funcionários prisionais; 

Forças de Defesa e Segurança com idade superior a 18 anos; Professores do ensino 

primário com idade superior a 50 anos e; Jornalistas (desde a última Segunda-feira, 3 de 

Maio).  

 

Entretanto, tendo sido constatado que entre os grupos-alvo da 2ª Fase, existem ainda 

casos de doentes com diabetes que não foram abrangidos, o MISAU  continuará a vacinar 

este grupo até 10 de Maio. 

 

Para mais informações, consulte grátis a plataforma PENSA *660#; Linha de 

Atendimento 110 ou ligue grátis para o Alô Vida (Vodacom 84146; TmCel 82146 ou 

1490 e Movitel 1490). 

 

 


