
O presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, comunicou esta sexta-feira que Moçambique ainda não tem casos 
confirmados de Corona Vírus, mas face à seriedade da ameaça, anunciou novas medidas de reforço de prevenção do 
COVID-19.

Este anúncio foi feito 24 horas depois do CIP ter emitido um comunicado1 a referir que as decisões então vigentes eram 
insuficientes e punham famílias moçambicanas em risco. As novas medidas tomadas pelo Governo vão ao encontro das 
recomendações feita pelo CIP. 

Em comunicação à nação, o Presidente da República anunciou que a partir de segunda-feira, dia 23 de Março, e com 
duração de um mes,  entram em vigor as seguintes medidas: 

• Criação de uma Comissão técnico-científica liderada pelo Ministro da Saúde, para assessorar o Presidente da República 
sobre as medidas de prevenção a tomar; 

• Suspender a emissão de vistos de entrada a Moçambique e cancelar todos os vistos já emitidos;
• Reforçar as medidas de quarentena de 14 dias para todos os viajantes, independentemente da proveniência; 
• Encerramento de todas as escolas  públicas e privadas do nível elementar, primário, secundário e até ao nível superior;
• Suspender a realização de todos os eventos de caracter social com mais de 50 pessoas;
• Impor obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção em todas as instituições;
• Reforçar medidas de fiscalização para garantir abastecimento de bens;

O CIP saúda o Governo por esta decisão e encoraja-o a mobilizar e a direccionar os meios e recursos existentes para 
imposição de quarentena obrigatória a todos os viajantes, em local controlado pelas autoridades sanitárias, dado ao alto 
risco de incumprimento de medidas de quarentena domiciliária.

Maputo, 20 de Março de 2020

1 https://cipmoz.org/2020/03/19/resposta-ao-covid-19-medidas-do-governo-sao-insignificantes-e-poem-familias-mocambicanas-em-risco/

Nota de Imprensa

CIP felicita Presidente da República pelo reforço de 
medidas de prevenção contra COVID-19
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