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Covid-19: Pandemia global que requer um espírito de 
solidariedade global – defende MSF a propósito de vacinas 
  Maputo (O Autarca) – Face 
à propagação de uma estirpe  fortemen- 
 

te contagiosa da covid-19 na África 
Austral, profissionais de saúde em Mo- 
 

çambique, em Essuatíni e no Malawi 
debatem-se para conseguir tratar um 
número crescente de pacientes com 
muito poucas perspectivas de acederem  
 

a uma vacina que os proteja do vírus. 
A organização médica internacional 
Médecins Sans Frontières/Médicos 
Sem Fronteiras (MSF) insta a uma  dis- 
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Frase: Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a um objetivo, 

não às pessoas ou aos objectos.■ - Albert Einstein 
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covid-19, em que é dada prioridade e 
protecção a profissionais de saúde na 
linha da frente e às pessoas em elevado 
risco de doença grave e de morte devi-
da à covid-19 em todos os países, in-
cluindo em África. 
 “Estamos chocados com a dis-
tribuição desigual das vacinas para a 
COVID-19 que está a ser feita no mun-
do”, afirma a directora de operações da 
MSF Christine Jamet. “Enquanto mui-
tos países ricos começaram já há quase 
dois meses a vacinar os seus profissio-
nais de saúde e outros grupos, países 
como o Essuatíni, o Malawi e Moçam-
bique, que estão a enfrentar dificulda-
des para dar resposta a esta pandemia, 
não receberam ainda uma única dose 
de vacina para proteger as pessoas em 
mais elevado risco, no que se incluem 
profissionais de saúde na linha da fren-
te”. 

Em Moçambique, o número de 
casos é actualmente quase sete vezes 
maior do que no pico da primeira vaga. 
“Profissionais de saúde estão a ficar 
doentes e quem continua a conseguir 
trabahar encontra-se em exaustão”, diz 
a chefe da missão MSF, Natalia Tama-
yo Antabak, cujas equipas estão a aju-
dar a implantar medidas de controlo e 
prevenção de contágios em centros go-
vernamentais de tratamento da covid-
19 em Maputo, para minimizar o con-
tágio dos profissionais de saúde que 
trabalham nessas estruturas. 

Em Essuatíni, país com 1,1 mi-
lhão de habitantes, são reportados 200 
novos casos todos os dias e o número 
de mortes é cerca de quatro vezes su-
perior ao verificado na primeira vaga, 
com profissionais de saúde a reporta-
rem que os pacientes estão agora a fi-
car mais gravemente doentes. Com as 
estruturas de saúde sobrecarregadas,  e- 

ra aceder a esta vacina crucial”, diz Ja-
met. “Há uma necessidade urgente de 
vacinação nos países da Àfrica Austral 
que estão a debater-se para dar respos-
ta à propagação agressiva da nova es-
tirpe do vírus, a qual está a pôr os seus 
sistemas de saúde em sobrecarga”. 

Enquanto Moçambique, Es-
suatíni e Malawi continuam sem vaci-
nas, nações mais ricas estão a açam-
barcar vacinas com a intenção de vaci-
nar para além dos grupos prioritários. 
 “Seria indefensável se alguns 
países começassem a vacinar os seus 
cidadãos em baixo risco enquanto mui-
tos países em África ainda estão à es-
pera de vacinar os seus primeiros pro-
fissionais de saúde na linha da frente”, 
afirma Jamet. “Isso vai totalmente con-
tra as indicações da Organização Mun-
dial de Saúde para uma distribuição e-
quitativa. Não só prolongará a pande-
mia, mas também irá pôr ainda mais 
vidas em risco. Instamos os governos 
que asseguraram mais doses do que as 
que precisam para vacinar os seus gru-
pos de elevado risco a partilharem ur-
gentemente as suas doses, de forma a 
que outros países possam começar a 
vacinação. Esta é uma pandemia glo-
bal que requer um espírito de solidarie-
dade global, se realmente temos espe-
rança em controlá-la.” 
 “A MSF urge os fabricantes de 
vacinas a garantirem que é dada priori-
dade aos países que têm necessidade 
urgente de proteger os seus profissio-
nais de saúde. A MSF está a postos pa-
ra prestar apoio logístico a países de e-
levada prioridade aos quais foi negado 
acesso à vacina da Pfizer/BioNTech a-
través do COVAX devido à sua limita-
da capacidade de gestão da cadeia de 
frio”, afirma a diretora de operações da 
MSF Isabelle Defourny.■ (Redacção/ 
MSF) 

 

 
 

quipas da MSF montaram tendas hos-
pitalares de campanha no centro de 
saúde de Nhlangano e reforçaram-se 
com mais profissionais médicos e de 
enfermagem para tratar pacientes de 
covid-19 em estado crítico. 
 No Malawi, os novos casos au-
mentaram exponencialmente em janei-
ro, com os números a duplicarem a ca-
da quatro a cinco dias. O Hospital Cen-
tral Queen Elizabeth, principal estrutu-
ra que providencia tratamento para a 
covid-19 na cidade de Blantyre, está 
perto da capacidade total para pacien-
tes que precisam de oxigénio medici-
nal. A MSF mobilizou profissionais a-
dicionais e está prestes a activar mais 
uma ala, com 40 camas, para pacientes 
de covid-19. 

“A prioridade neste momento é 
proteger profissionais na linha da fren-
te”, afirma a chefe da missão MSF, 
Marion Péchayre. “Se o Malawi tivesse 
40.000 doses de vacinas, poderíamos 
pelo menos começar a vacinar profis-
sionais de saúde que estão nos locais 
mais críticos no país. Sem isso, a situa-
ção ficará insustentável muito em bre-
ve.” Até à data, 1.298 profissionais de 
saúde na linha da frente no Malawi tes-
taram positivo para a covid-19 e nove 
morreram. 
 “As pessoas nos países mais 
pobres parecem estar no fim da fila pa-  
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Vacinas covid-19: Brasil, Angola e Moçambique 
líderam números da Covax entre lusófonos 
Total de mais de 30 milhões de doses serão destinadas a economias de rendimento baixo e médio; soma 
de doses cobre cerca de 3,3% da população dos 145 países participantes na iniciativa liderada pela OMS 
 

 
O processo deve acontecer no primeiro e segundo trimestres deste ano (Janssen) 

 
 

veis, como profissionais de saúde.”  
 

Passo importante  
O mecanismo realçou ainda a 

expectativa da parceria global em rela-
ção à publicação dos dados, agora 
compartilhados com todas as econo-
mias participantes, como “um primeiro 
passo importante”.  

O propósito da Covax é forne-
cer aos governos e líderes de saúde pú-
blica as informações necessárias para 
implementar medidas práticas para o 
fornecimento de doses antecipadas e 
um lançamento nacional bem-sucedido 
de vacinas. 
 

Acesso  
Reagindo ao anúncio, o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância, U-
nicef, disse ter concluído um acordo de 
fornecimento de longo prazo com o Se-
rum Institute da Índia para vacinas 
contra a Covid-19.  

O entendimento prevê “o aces-
so a dois produtos de vacina por meio 
de transferência de tecnologia da As-
trazeneca e Novavax”.  O Unicef e par-
ceiros, incluindo a Organização Pan-A-
mericana da Saúde, Opas, terá acesso a 
até 1,1 bilhão de doses de vacinas para 
cerca de 100 países de baixa e média 
baixa rendas no valor de cerca de US$ 
3 a dose.   

Para a agência, o acordo é de 
grande valor para os doadores da Co-
vax e uma forte demonstração de um 
dos princípios fundamentais da iniciati-
va de que, juntando recursos, se pode 
negociar coletivamente para obter me-
lhores resultados.■ (Redacção/ OMS)  
 

Lusófonos  
Entre os países lusófonos, o 

Brasil receberá 10.672.800 doses da 
chamada Astrazeneca/SKBio. Do mes-
mo produto, Timor-Leste terá 100.8 
mil unidades.  

Angola deve receber mais de 
2,5 milhões de doses da vacina Astra-
zeneca/ SII. Deste mesmo produto, Ca-
bo Verde terá 108 mil unidades, Gui-
né-Bissau 144 mil, São Tomé e Prínci-
pe 96 mil e para Moçambique serão 
enviadas 2.424.000 doses do produto.  

De acordo com especialistas da 
Covax, as doses totais do imunizante 
cobrem, em média, 3,3% da população 
total dos 145 países participantes que 
recebem doses de pelo menos um fa-
bricante na lista publicada.  

A alocação obedece à meta do 
mecanismo de atingir pelo menos 3% 
de cobertura populacional em todos os 
países no primeiro semestre do ano. 
Para a Covax, esse total é “o suficiente 
para proteger os grupos  mais  vulnerá- 
 

Economias de rendas baixa e 
média já conhecem a distribuição deta-
lhada de vacinas contra a covid-19 a 
ser feita por país. O processo deve a-
contecer no primeiro e segundo trimes-
tres deste ano.  

 

A previsão foi publicada pela 
iniciativa da Organização Mundial da 
Saúde, OMS, Covax. A parceria envol-
ve a Aliança de Vacinas Gavi e a Coa-
lizão para Inovações em Preparação 
para Epidemias, Cepi.  
 

Doses  
A distribuição cobre 240 mi-

lhões de doses da vacina AstraZeneca / 
Oxford licenciada para o Serum Insti-
tute of India, Astrazeneca / SII. Outros 
96 milhões de unidades fazem parte do 
acordo separado fechado entre a bio-
farmacêutica e a Aliança Gavi. Há 
também uma previsão geral de 1,2 mi-
lhão de doses da vacina Pfizer-BioN-
Tech sob uma Lista de Uso de Emer-
gência da OMS.  
 

O seu Diário Electrónico  Editado na Beira 



 

Parceria VuJonga Magazine (Cadernos Literários) – Jornal O Autarca em apoio a 
luta contra a pandemia da covid-19 em Moçambique, Portugal e no Mundo Inteiro 
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covid-19 tenha origem em laboratório 
- Missão internacional chefuada pela Organização Mundial da Saúde terminou 
actividade de 12 dias na China; especialistas acreditam que origem animal continua 
sendo a mais provável, mas ainda não sabem como o vírus passou para humanos 
 

 
A equipe de especialistas inter-

nacionais chefiada pela Organização 
Mundial da Saúde, OMS, que investiga 
as origens da covid-19 terminou esta 
terça-feira a sua missão à China.  

Falando a jornalistas em Wu-
han, o chefe da missão, Peter Ben Em-
barek, descartou a teoria de que o vírus 
veio de um laboratório nesta cidade, 
onde os primeiros casos foram detecta-
dos. 
 

Origens 
Embarek afirmou que essa hi-

pótese é "extremamente improvável”, 
mas mais trabalho é necessário para i-
dentificar a origem do vírus. 

 

 
 

Cidade de Wuhan, na China, onde começou a 
pandemia há pouco mais de um ano (Chen Liang) 

 
Até esta terça-feira, a Covid-19 

já infectou mais de 106 milhões de pes-
soas em todo o mundo. Mais de 2,3 mi-
lhões de pessoas perderam a vida.  

Durante a visita de 12 dias, os 
especialistas visitaram o Instituto de 
Virologia de Wuhan e o mercado de 
Huanan, que vende peixe, carne e ani-
mais selvagens vivos e esteve relacio-
nado com alguns dos primeiros casos 
em humanos. 
            Segundo o especialista da OMS, 
 
 

 
 

Médicos e funcionários da saúde em hospital improvisado em Wuhan, na China (Sang Huachao) 

Início  
Dados iniciais sugerem a exis-

tência de casos semanas antes de serem 
identificados em Wuhan em dezembro 
de 2019. Não existem, no entanto, da-
dos que comprovem uma disseminação 
alargada antes dessa data. 

A chefe do painel da covid-19 
na Comissão Nacional de Saúde da 
China e líder chinesa na equipe inter-
nacional, Liang Wannian, disse que os 
dados "indicam a possibilidade de cir-
culação em regiões onde não foi detec-
tada". Antes do início da missão, o di-
rector-geral da OMS, Tedros Ghebre-
yesus, disse que “a evidência científica 
recolhida conduzirá a hipóteses, que 
serão a base para estudos adicionais de 
longo prazo".  

Segundo ele, este trabalho "é 
importante não apenas para a covid-19, 
mas para o futuro da segurança da saú-
de global” no gerenciamento de doen-
ças emergentes com potencial pandê-
mico.■ (Redacção/ OMS) 
 

“todo o trabalho que foi feito tentando 
identificar a origem do vírus continua 
apontando para uma reserva natural”. 

Embarek disse que morcegos e 
pangolins são uma possibilidade, mas é 
improvável que a passagem para hu-
manos tenha acontecido em Wuhan. 
Os especialistas ainda não sabem como 
a passagem para humanos aconteceu. 

Segundo o especialista, “o ca-
minho do vírus desde o animal, qual-
quer que seja a espécie, até ao mercado 
de Huanan pode ter sido muito longo, 
complicado e envolvendo movimentos 
através de fronteiras”. 

 

 
Profissionais de saúde atendem paciente com 

Covid-19 em Wuhan (Wang Zhihong) 
 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

10 de Fevereiro de 97 e 07 … Redactor e Prestígio 
 
 

 
 

 

Com um intervalo de 10 anos, foi nesta data que a 
Sociedade Jornalística Limitada (SOJORNAL), lançou, em 
1997, o primeiro jornal electrónico ilustrado de Moçambi-
que, na época chamado Correio da manhã e hoje Redactor, 
uma publicação generalista, mas com enfoque especial a as-
suntos de Economia e Negócios. 
 Na mesma data, já em 2007, era a vez da revista Po-
sitiva, que meses depois foi rebaptizada Prestígio, um meio 
que trata eminentemente de matérias sobre Turismo e Cultu-
ra. 
 Estiveram inicialmente envolvidos no lançamento 
do Redactor (Correio da manhã) “gurus” do jornalismo mo-
çambicano como Leandro Paul, Refinaldo Chilengue e A-
lexandre Chiure, tendo o primeiro e último partido para a-
braçar novos projectos. 
 Refinaldo Chilengue mantém, até hoje, o Redactor e 
a ele em 2007 juntou a revista Prestígio (impressa), marca 
que, aliás, depois de uma interrupção em Agosto de 2016, 
foi justamente a 10 de fevereiro de 2020, relançado, em 
formato digital e de distribuição gratuita. 
 Desde a sua criação, o Redactor tem respeitado a 
sua linha editorial, caracterizada pela equidistância perante 
todas as forças em presença. 
 Muito recentemente o Redactor passou por reformu-
lações/modernização, apenas na sua apresentação e actua-
ção, acompanhando as evoluções tecnológicas, rejuvenes-
cendo-se e revigorando-se, para enfrentar  os  crescentes  de- 

 

 
 safios do mercado editorial científico mundial. 

Pelos dados disponíveis, a noite de 20 para 21 de 
junho de 2018 poderá ser o pior momento da SOJORNAL, 
por ter sido nele em que desconhecidos arrombaram a sua 
sede e furtaram equipamento relevante para o desempenho 
do grupo, que, entretanto, soube enfrentar esse desaire. 
 Quando o Redactor completava 1 ano e 4 meses, a 
10 de junho de 1998, na  cidade  da  Beira  nascia  O  Autar-
ca. O Redactor foi o primeiro jornal moçambicano com o 
qual O Autarca estabeleceu parceria e, desde então, os res-
pectivos editores Refinaldo Chilengue e Falume Chabane 
tornaram-se grandes companheiros de informação. 
 Parabéns Refinaldo e toda sua equipe pela come-
moração esta quarta-feira (10fev2021) do 24º aniversário do 
Redactor e 14º da Prestígio, com votos de continuação de 
sucesso no trabalho que previligiamos.■   
 

Chuvas continuam a degradar ambiente na cidade da Beira 

 Beira (O Autarca) – Chove 
de forma continuada desde a última 
madrugada na cidade da Beira. O cená-
rio está a agravar o já degradado am-
biente na urbe por conta da quantidade 
elevada de precipitação que tem caído 
desde finais de 2020. Áreas residen-
ciais da periferia da cidade da Beira 
encontram-se alagadas, complicando  a  

vida dos moradores. Há residências 
que continuam a admitir penetração de 
água no seu interior, porque os quintais 
estão alagados. 
 Trata-se de uma situação críti-
ca que pode resvalar no surgimento de 
doenças chamadas de origem hídrica, 
tais como a malária e diarreias. Reco-
menda-se as autoridades, sobretudo co- 

munitárias a trabalharem mais de perto 
com as respectivas comunidades de 
modo a sensibilizá-las à serem mais ri-
gorosas na tomada de medidas de pre-
caução. Maior cuidado deve ser dado 
as crianças, velhos, doentes crónicos e 
mulheres grávidas, dada a sua vulnera-
bilidade. Essa é uma responsabilidade 
que não deve ser adiada.■ (Redacção) 
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