Atualização sobre a COVID-19
Relatório de Situação N.º 6
6 de Agosto de 2020

Este relatório é produzido pelo Escritório da Coordenadora Residente das Nações Unidas em Moçambique. O relatório cobre o
período de 13 de Julho a 6 de Agosto de 2020.

DESTAQUES DE MOÇAMBIQUE
•
•
•

•
•

S.Exa. Presidente Nyusi dirigiu-se à Nação em 5 de agosto
e decretou um novo Estado de Emergência que começará
em 8 de agosto e será válido por um período de 30 dias;
S.Exa. Presidente delineou a recuperação faseada das
actividades económicas em três fases que serão adoptadas
de forma gradual e cautelosa;
Uma nova análise da situação epidemiológica da COVID-19
indica que a transmissão local é agora a forma
predominante de propagação da COVID-19 em
Moçambique e a maioria (58%) dos infectados são
assintomáticos;
Dois inquéritos epidemiológicos realizados na Cidade de
Pemba e na Cidade de Nampula foram concluídos e os
resultados preliminares divulgados; e
Um surto de cólera e diarreia aguda em Cabo Delgado está
ampliando as preocupações para com a saúde, pois a
província se concentra em conter o surto de COVID-19,
exigindo uma ampliação urgente das acções humanitária e
de desenvolvimento.

VISÃO GERAL SOBRE A SITUAÇÃO DA COVID-19 EM MOÇAMBIQUE
SITUAÇÃO EM MOÇAMBIQUE
2.079 casos (1,284 activos)
1,901 transmissões locais, 175 importados
13 óbitos confirmados
654 recuperados

SITUAÇÃO GLOBAL
18.254.342 casos confirmados
696.157 óbitos
Casos em 126 territórios ou áreas

SITUAÇÃO EM ÁFRICA
844.353 casos confirmados
15.208 óbitos
591.901 recuperados
Casos em 47 territórios ou áreas

Níveis de risco por
província
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RESPOSTA À COVID-19 PELAS NAÇÕES UNIDAS EM MOÇAMBIQUE

SAÚDE

PROTEÇÃO

SEGURANÇA
ALIMENTAR

ÁGUA,
SANEAMENTO E
HIGIENE

EDUCAÇÃO

• Capacidade laboratorial reforçada para testes descentralizados de COVID-19 na Zambézia,
Nampula e Sofala, garantindo infraestruturas de saúde adequadas através da reabilitação e
instalação de módulos pré-fabricados (PNUD);
• Estabelecimento de centros de tratamento para a COVID-19 em Cabo Delgado em fase final
(Entidades da ONU);
• Reabilitação de um centro de isolamento com 34 leitos em Pemba e um centro de 24 leitos
em Montepuez (IOM);
• Aquisição de 12 tendas médicas multifuncionais para Cabo Delgado e Sofala a firm de
aumentar a capacidade total de leitos (OIM);
• Apoio prestado aos SDSMAS na Beira, Dondo, Buzi e Nhamatanda incluindo informação e
material educativo sobre os processos relacionados à COVID-19 para unidades de prevenção,
isolamento e triagem (UNFPA);
• Avaliação de 34 unidades de saúde em andamento na preparação para a COVID-19 em áreas
impactadas pelo Ciclone Idai (UNFPA);
• 2 veículos e 10 telemóveis fornecidos à Direcção Provincial de Saúde em Nampula para a
realização de actividades de vigilância e localização de contactos relacionados à COVID-19
(UNFPA); e
• 30.000 mulheres receberam serviços de saúde sexual e reprodutiva através de 6 clínicas
móveis em comunidades remotas e populações deslocadas em Sofala e Cabo Delgado
(UNFPA).
• Conscientização por meio de rádio, TV e mídias sociais sobre o impacto de que normas e
atitudes prejudiciais podem ter no aumento do risco de Violência Baseada em Gênero (VBG)
e não violência causada pelo confinamento durante a pandemia (ONU Mulheres);
• Apoio técnico para a concepção e implementação da resposta de proteção social do Governo
para mitigar os impactos socioeconômicos negativos da COVID0-19 (Entidades da ONU); e
• Grupos de WhatsApp entre estudantes criados para realizar ações de conscientização sobre
VBG e COVID-19 entre estudantes (ONU Mulheres).
• Elaboração de um plano de resposta abrangente à insegurança alimentar geral e desnutrição
no país, levando em consideração os impactos relacionados à COVID-19 nos meios de
subsistência e na segurança alimentar das populações vulneráveis (PMA); e
• Aproximadamente 160.000 pessoas alcançadas em Tete através da distribuição de porções
alimentares para levar para casa em colaboração com os serviços de educação locais
enquanto as escolas estão suspensas (PMA).
• Elaboração de um plano de resposta abrangente à insegurança alimentar geral e desnutrição
no país, levando em consideração os impactos relacionados à COVID-19 nos meios de
subsistência e na segurança alimentar das populações vulneráveis (PMA);
• 25 máquinas inovadoras de lavagem das mãos foram instaladas em pontos estratégicos para
mitigar a disseminação da COVID-19 em assentamentos informais. Máquinas vão apoiar
cerca de 24.000 pessoas na prevenção da COVID-19 (UN-Habitat, UNICEF);
• Mapeamento de pontos de água danificados em assentamentos informais para apoiar os
esforços de restauração e garantir o acesso sustentável à água (UN-Habitat, UNICEF);
• Pontos de água em Dondo e Boane reabilitados, beneficiando aproximadamente 6.000
pessoas vulneráveis em assentamentos informais (UN-Habitat); e
• Envio de materiais de gestão de resíduos para unidades de saúde em Cabo Delgado e em
Nampula (UNICEF).
• Reunião entre a UNESCO, o UNICEF, a OMS, a Coordenadora Residente das Nações Unidas
e o MINEDH para confirmar e discutir o compromisso da ONU com a reabertura segura das
escolas o mais rápido possível (Entidades da ONU);
• Apoio técnico contínuo ao MINEDH para a reabertura das escolas durante a COIVD-19
(UNECSO, UNICEF); e
• Distribuição de materiais de conscientização sobre a COVID-19 para estudantes de escolas
públicas e comunitárias e institutos de formação de professores (UNESCO).
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TRAVESSIA DE
FRONTEIRAS

COMUNICAÇÃO

TREINAMENTOS

MÁSCARAS

• 9.000 motoristas de caminhão cruzando as fronteiras de Ressano Garcia ou Machipanda
alcançados com mensagens de prevenção da COVID-19 através de idiomas locais (OIM);
• 10 novas estações de lavagem das mãos instaladas na fronteira de Machipanda (OIM);
• 3.000 pessoas alcançadas com mensagens sobre a COVID-19 em comunidades vizinhas à
área de fronteira de Machipanda (OIM);
• Triagem de 10.000 trabalhadores migrantes moçambicanos que regressaram da África do Sul
(OIM); e
• Fornecimento de apoio técnico e equipamentos ao Aeroporto Internacional de Maputo para a
preparação da potencial reabertura de voos internacionais de passageiros (OIM).
• Aproximadamente 8 milhões de pessoas alcançadas por meio de 11 rádios comunitárias e 12
milhões por meio da Rádio Moçambique com mensagens sobre medidas preventivas e
impactos secundários da COVID-19 (UNICEF);
• Mais de 350 jornalistas treinados em como reportar casos de COVID-19 (OMS);
• 10 Entrevistas de sensibilização sobre a COVID-19 realizadas com meios de comunicação
nacionais e internacionais (OMS);
• Até o momento, mais de 1.100 materiais de conscientização sobre a COVID-19 distribuídos
para vendedores de mercado e motoristas de transporte em assentamentos informais em 5
municípios (UN-Habitat);
• Mais de 4.500 pessoas em locais de reassentamento e comunidades vizinhas alcançadas
com mensagens sobre a COVID-19 por meio de moto-táxi e megafones (IOM);
• 280.000 ouvintes e 1,2 milhão de interações com mensagens sobre a COVID-19 fornecidas
pelo serviço Viamo 3-2-1 entre abril e junho de 2020. O serviço fornece informações
importantes sobre a COVID-19 por meio de resposta de voz interativa (UNFPA); e
• 12.266 pessoas em Nampula, Manica e Gaza acederam à sensibilização sobre a COVID-19
por meio de megafone e veículos e activistas, líderes comunitários e religiosos (ONU
Mulheres).
• 120 pessoas nos distritos de Montepuez, Ancuabe, Chiure e Balama receberam orientação
sobre como se prevenir da COVID-19 como parte do treinamento sobre violência sexual e de
gênero (IOM);
• 197 migrantes, jovens e profissionais do sexo em colaboração com uma ONG parceira
capacitada para conduzir atividades de mobilização sobre saúde e direitos sexuais e
reprodutivos, HIV e COVID-19 (UNFPA);
• Ativistas locais e mobilizadores comunitários treinados para distribuir materiais de
comunicação e envolver comunidades vulneráveis para a propagação de mensagens sobre a
COVID-19 em assentamentos informais importantes (UN-Habitat);
• Em parceria com o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, 60 prestadores de serviços
sociais receberam treinamento sobre a adaptação da prestação de serviços e gestão de casos
à COVID-19 (UNFPA); e
• Apoio à formação de 73 agentes comunitários de saúde em Controle e Prevenção de
Infecções e COVID-19 relacionadas à continuidade dos serviços que beneficiam 15.000
crianças com menos de 5 anos (UNICEF).
• Fornecimento de 6.000 máscaras ao Gabinete Parlamentar para Juventude a fim de proteger
os jovens nas prisões da COVID-19 em 11 províncias (UNESCO);
• 6.500 máscaras reutilizáveis distribuídas aos mais vulneráveis em assentamentos informais
para prevenir a transmissão de COVID-19 em 5 municípios com o apoio de líderes
comunitários e secretários de bairro (UN-Habitat);
• 101 alfaiates locais que residem em 4 locais de reassentamento nos distritos de Sofala fizeram
3.000 máscaras para prevenir a propagação da COVID-19 (IOM);
• 2.562 pessoas em Manica, Nampula e Gaza receberam máscaras para prevenir a
propagação da COVID-19 (ONU Mulheres);
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AVALIAÇÕES

POLÍTICAS E
PLANEAMENTO

MONITORAMENTO

• Relatórios de avaliação de preparação da COVID-19 em locais de reassentamento publicados
em colaboração com o INGC. O relatório cobre 77 locais de reassentamento que abrigam
mais de 100.000 pessoas (OIM);
• A OIM DTM conduziu uma avaliação sobre o impacto da COVID-19 e as medidas preventivas
do governo em Manica, Sofala, Tete e Zambézia (OIM);
• Conclusão da Avaliação Rápida de Gênero sobre o impacto socioeconômico da COVID-19 na
Província de Maputo (ONU Mulheres); e
• Mapeamento dos grupos de poupança e microempresas existentes realizadas e análise de
formas alternativas para garantir a continuidade das atividades durante a COVID-19 (ONU
Mulheres).
• Estratégia nacional para vigilância comunitária no contexto da COVID-19 finalizada (OMS);
• Planos de comunicação de risco desenvolvidos para a Província de Sofala e mercados na
Beira (UN-Habitat);
• Apoio a 12 Municípios para fortalecer os mecanismos de coordenação e capacidade de
planejamento estratégico municipal para prevenção e resposta à COVID-19 (UN-Habitat)
• Desenvolvimento de diretrizes para a reorganização espacial e redesenho de mercados para
capacitar os municípios a conduzirem a adaptação de seus próprios mercados (UN-Habitat);
• Plano Nacional de Risco, Comunicação e Engajamento Comunitário para o desenvolvimento
de preparação e resposta COVID-19 apoiado e implementado (OMS).
• Lançamento do Boletim Informativo Mensal SIIC do Grupo Moçambicano da Dívida, iniciativa
conjunta de acompanhamento e divulgação do impacto da COVID-19 em Moçambique
(PNUD).

REFLEXÕES GLOBAIS DA ONU SOBRE A RESPOSTA À COVID-19 E SEU IMPACTO
•

Saúde: Comunicado de imprensa sobre o novo laboratório jurídico sobre a COVID-19 que fornecerá informações
jurídicas vitais e apoio na resposta global à COVID-19;

•

Economia: Comunicado de imprensa da União Africana e PNUD sobre a oportunidade de que a COVID-19
representa para a inovação e o aumento da solidariedade na África;

•

Segurança Alimentar e Nutricional: Relatório da FAO e PMA sobre análise de alerta precoce de hotspots agudos
de insegurança alimentar; Análise de situação da COVID-19 e desnutrição na África; Comunicado de imprensa do
UNICEF “à medida que mais pessoas passam fome e a desnutrição persiste, a meta de alcançar a Fome Zero até
2030 está em dúvida”;

•

Educação: Comunicado de Imprensa do UNICEF sobre 40 milhões de crianças que perderam a educação precoce
em ano crítico da pré-escola devido à COVID-19; Nota de política do UNCIEF sobre “os impactos da COVID-19 nas
crianças em Moçambique”; História da ONUDI sobre o uso de tablets movidos a energia solar para educar as
comunidades rurais sobre a COVID-19 em Moçambique;

•

Crianças: Comunicado de Imprensa da OMS e UNICEF alerta sobre o declínio da vacinação durante a pandemia de
COVID-19;

•

Gênero: Declaração da ONU Mulheres e do Grupo Mulheres 20 aos Ministros das Finanças e Governadores do
Banco Central do G20 sobre as mulheres como impulsionadores da recuperação econômica e resiliência durante a
COVID-19 e além; Discurso da Subsecretária-geral da ONU e Diretora-executiva da ONU Mulheres na Mesa
Redonda de Doadores Humanitários;

•

Pessoas Vivendo com HIV/SIDA: Comunicado de imprensa do ONUSIDA sobre como COVID-19 pode afetar a
disponibilidade e custos de remédios antirretrovirais; Comunicado de imprensa do ONUSIDA sobre cenários entre
COVID-19 e HIV;

•

Migrações: Comunicado de imprensa da OIM “Milhares de trabalhadores mineiros moçambicanos recebem triagem
de saúde ao retornarem para a África do Sul”;

•

Meio Ambiente: Blog do PNUD sobre a oportunidade de que a COVID-19 representa para a rescrita do contrato
entre pessoas e planeta; e

•

Turismo: Secretário-geral envia mensagem histórica sobre o papel do turismo em avançar a Agenda 2030.
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NOTA DE GRATIDÃO E APREÇO PARA COM OS PARCEIROS DA ONU
As Nações Unidas gostariam de expressar sua gratidão e seu apreço pela confiança e reconhecimento demonstrados
pelos parceiros. As conquistas apresentadas neste relatório de situação foram possíveis graças ao apoio que as Nações
Unidas em Moçambique receberam de seus parceiros internacionais. Esta lista apresenta em ordem alfabética aqueles
que tornaram possível o trabalho da ONU. Se sua instituição fez uma contribuição para as Nações Unidas em
Moçambique e seu nome não está nesta lista, por favor, entre em contato com aoife.kenna@one.un.org . Pedimos
desculpas antecipadamente e agradecemos sua compreensão.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADB;
AfDB;
AFESD;
Alemanha (AA, BMUB,
GIZ);
Arábia Saudita;
ASTF;
Áustria (ADA)
Azerbaijão;
BADEA
Banco Mundial.
Bélgica (ENABEL,
BFFS, FLA);
BID;
BIRD;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BMG;
Brasil;
Canadá (GAC);
CIF;
Coreia (KOICA, Kimchi
Fund);
EAU (Dubai Cares);
Espanha (AECID,
FONPRODE;
Conselho de Madri);
EUA (CDC, FFP,
OFDA, USAID,
USPRM);
Federação Russa;
Finlândia;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

França (AFD, FFEM);
Fundação Packard;
Fundo de adaptação;
O Fundo Global;
Fundo Malala;
GAVI;
GCF;
GEF;
GGGI;
IDA;
IDF;
IFC;
Irlanda (Irish Aid);
Islândia;
Itália;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Japão;
Mojang;
Noruega (NORAD);
Nova Zelândia;
OFID;
ONU (CERF, DRTFund, IAEA, RMNCH
TF, UNF, UNFIP);
OSISA;
Países Baixos;
Portugal;
Reino Unido (UK Aid);
SADC;
Suécia (SIDA);

Para mais informações, por favor, contate:
Aoife Kenna, Oficial Associado de Pesquisa das Nações Unidas em Moçambique, aoife.kenna@one.un.org, +258 852930963
Carlos Dinis, Chefe de Equipa, Escritório da Coordenadora Residente das Nações Unidas em Moçambique
carlos.dinis@one.un.org, +351 925613607
Para ser adicionado ou retirado da lista de e-mails deste SitRep, por favor, envie um e-mail para: aoife.kenna@one.un.org

