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MCNET, SA APOIA MISAU NA EXPANSÃO DE SERVIÇOS 

LABORATORIAIS EM NAMPULA 

 

A Mcnet, SA, no âmbito da sua responsabilidade social e 

engajamento na resposta aos efeitos da pandemia da COVID-

19, procedeu a entrega, ao Governo, de apoio para reforçar 

o laboratório de Nampula, referência de toda a Zona Norte 

do País, na capacidade de testagem de COVID-19. Trata-se de 

equipamento de última geração constituído pelas 

componentes completas de materiais de laboratório de 

diagnóstico e os respectivos kits de testes, num total de 15 

mil. 

Na ocasião, o PCA da McNet, SA, Rogério Samo Gudo, referiu 

que esta accão constitui a contribuição da MCnet para travar 

a “evolução dramática de casos com cadeia de transmissão 

desconhecida”. Assim, espera que este equipamento de 

ponta reforce a capacidade do Governo na identificação dos 

focos para posterior tomada de medidas com vista a deter a 
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expansão da pandemia no nosso País. O PCA da McNet, SA 

mencionou, ainda, que como parte dos seus valores, “a 

MCNet tem outros projectos de apoio ao Sistema Nacional 

da Saúde, tendo um, sobre a testagem auditiva dos recém-

nascidos, interrompido devido a situação da pandemia. Este 

é um projecto que a MCNet, SA, em parceria com o Governo, 

pretende retomar logo que as condições epidemiológicas 

assim o permitirem”, finalizou. 

 

O Ministro da Saúde, Dr. Armindo Tiago, referiu que, além da 

COVID-19, este equipamento pode fazer o diagnóstico de 

outras doenças, tais como febre tifoide, cólera, entre outras. 

Isso significa que os serviços laboratoriais do Hospital 

Provincial de Nampula estão mais reforçados para dar 

resposta às necessidades de diagnóstico. 

Segundo o Ministro da Saúde, o equipamento será 

posteriormente transferido para um novo laboratório de 

saúde pública, que está num estado avançado de construção. 
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O Ministro destacou que o apoio da McNet, SA é grande 

vulto e com impactos significativo, destacando que eliminará 

a necessidade enviar as amostras para Maputo para efeito de 

testes, reduzindo, drasticamente, o tempo de espera dos 

resultados. 

 

Por sua vez, o Governador da Província, Manuel Rodrigues, 

agradeceu a McNet, SA pela contribuição, destacando que 

este equipamento, em termos do seu impacto, não se cingir-

se-á, apenas, a Nampula, beneficiando toda a Zona Norte e a 

parte norte da Província da Zambézia, o que vai ser 

significativo a abrangência a mais de 10 milhões da 

população moçambicana. 

 

Por fim, o Secretario de Estado, Mety Gondola, prometeu o 

bom uso do equipamento, como parte de demonstração de 

gratidão a McNet, SA. 
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O apoio da McNet, SA acontece numa altura em que o 

Governo, recentemente, declarou a Cidade de Nampula 

como o primeiro ponto do País com transmissão comunitária 

do novo Coronavírus, devido à “evolução dramática de casos 

com cadeia de transmissão desconhecida”. 

 

Esta situação exige a conjugação de esforços para debelar 

este inimigo invisível, reforçando as medidas de combate e 

prevenção da doença e a McNet, SA mostrou-se 

comprometida a continuar a trabalhar com o Governo na 

componente de diagnósticos e testes.  

 

 

 


