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PERIODICIDADE: Semanal        EDIÇÃO: Nº 7, de 01 de setembro de 2021 

BOLETIM COVID-19 

VACINAÇÃO 

 

DESTAQUES  

- A campanha de vacinação da COVID-19 teve início em março de 2021 seguindo um plano 

nacional de introdução da vacinação contra a COVID-19 publicada no B. O. nº 19, de 18 de 
fevereiro de 2021; 

- Até 29 de agosto, cerca de 249 007 (67.2%) da população alvo estava vacinada com a 
primeira dose e 66 728 (18.0%) da população alvo, com a segunda dose; 

- Até 29 de agosto, 70.0% (173 240) da população geral elegível (≥ 18 anos de idade que não 
pertence aos grupos de risco definidos no Plano Nacional de Introdução e Vacinação contra 
a COVID-19 (PNIV) estava vacinada; 

- Até 29 de agosto, o país tinha utilizado 315 735 (77.2%) das vacinas recebidas através do 
mecanismo COVAX e doações de países parceiros. 

- As pessoas que tiveram COVID-19 passam a aguardar 2 meses para tomarem a vacina conta 
a COVID-19, ao invés dos 3 preconizados anteriormente, orientação desde 19 de julho de 
2021;  

- Governo publicou a Resolução nº 82/2021 que aprovou a exigência de apresentação de 
teste RT-PCR ou de antigénio negativo válido, a cada catorze dias, ou do Certificado COVID 
de Vacinação, aos trabalhadores e prestadores de serviços públicos e privados que efetuam 
atendimento ao público ou que tenham contacto direto com o público, bem assim aos que 
com eles partilham espaços de uso comum e meios de transporte de serviço, enquanto 
medida de proteção da saúde pública e de reforço da vacinação, face à COVID-19. 
https://covid19.cv/wp-content/uploads/2021/08/bo_23-08-2021_81.pdf 

- Governo através da resolução 83/2021, publicado a 25 de agosto, Equipa de Trabalho do Programa 

Integrado de Ações de Mobilização e Sensibilização para a vacinação contra a COVID-19. 

https://covid19.cv/wp-content/uploads/2021/08/bo_25-08-2021_82.pdf  

 

https://covid19.cv/wp-content/uploads/2021/08/bo_23-08-2021_81.pdf
https://covid19.cv/wp-content/uploads/2021/08/bo_25-08-2021_82.pdf
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TAXA DE VACINAÇÃO NACIONAL 
 

Tabela 1. Percentagem de pessoas vacinadas com uma dose de vacina contra a COVID-19 por 
concelho Cabo Verde até 29 de agosto 2021 

 
Concelho 

Adultos vacinados com 
1ª dose 

População elegível 
(≥ 18 anos) 

% vacinada 

Paúl 3604 3514 102,6 

Tarrafal de São Nicolau 3324 3383 98,3 

Ribeira Grande de Santo Antão 9887 10259 96,4 

Porto Novo 9419 10983 85,8 

Ribeira Brava 4017 4728 85,0 

São Vicente 48817 60120 81,2 

Sal 21211 27755 76,4 

São Filipe 9590 12616 76,0 

Ribeira Grande de Santiago 4103 5514 74,4 

Brava 2459 3386 72,6 

São Lourenço dos Órgãos 3209 4427 72,5 

Santa Catarina do Fogo 2166 3045 71,1 

Maio 3716 5384 69,0 

Praia 76836 113913 67,5 

São Domingos 5626 8813 63,8 

Mosteiros 3022 5656 53,4 

Santa Cruz 8061 15791 51,0 

Boa Vista 7413 14605 50,8 

Tarrafal de Santiago 4940 11331 43,6 

São Salvador do Mundo 2280 5339 42,7 

Santa Catarina de Santiago 12039 31209 38,6 

São Miguel 3268 8591 38,0 

Total 249 007 370 362 67,2 

 

Segundo os dados, até o dia 29 de agosto, 100% da população elegível do concelho de Paul na ilha 
de Santo Antão estava vacinada com a primeira dose, isso tendo em conta a estimativa 
populacional do PNIV. 

Até 29 de agosto, registou-se a nível nacional, 249 007 pessoas vacinadas com a primeira dose da 
vacina, mais 15 489 pessoas vacinadas em comparação com a semana anterior. 
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Fonte: INSP 
Figura 1. Mapa de Cobertura Nacional de Vacinação contra COVID-19 com a primeira dose de vacina, por 
concelho, 22 de agosto, 2021 

 
Fonte: INSP 
Figura 2. Mapa de Cobertura Nacional de Vacinação contra COVID-19 com a primeira dose de vacina, 
por concelho, 29 de agosto, 2021 
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Ações realizadas 

- Publicação oficial do Plano Nacional de Introdução e Vacinação contra a COVID-19  
https://covid19.cv/wp-content/uploads/2021/02/bo_18-02-2021_19-ok.pdf 
 

- Publicação oficial sobre a criação do Comité Nacional de Gestão de Manifestações Adversas Pós 
Imunização (MAPI). https://www.incv.cv/images/legislacao/Resolucao-n-38_2021.pdf 
 

- Publicação da Resolução nº 82/2021 que aprovou a exigência de apresentação de teste RT-PCR 
ou de antigénio negativo válido, a cada catorze dias, ou do Certificado COVID de Vacinação, aos 
trabalhadores e prestadores de serviços públicos e privados que efetuam atendimento ao 
público ou que tenham contacto direto com o público, bem assim aos que com eles partilham 
espaços de uso comum e meios de transporte de serviço, enquanto medida de proteção da 
saúde pública e de reforço da vacinação, face à COVID-19. https://covid19.cv/wp-
content/uploads/2021/08/bo_23-08-2021_81.pdf 
 

- Aprovação da admissibilidade do Certificado COVID, enquanto documento comprovativo do 
baixo risco de o seu titular ser doente COVID-19 ativo e medida de facilitação da livre circulação 
e da realização de atividades no contexto da pandemia da COVID-19, e do regime de emissão, 
verificação e aceitação de Certificados COVID de Cabo Verde e de reconhecimento de 
Certificados COVID emitidos por países terceiros ou instituições multilaterais 
https://covid19.cv/wp-content/uploads/2021/07/bo_30-07-2021_75.pdf  

 
- Reunião da Equipa de Trabalho para ações de Mobilização e Sensibilização para a vacinação 

contra a COVID-19, no dia 31 de agosto. A reunião que teve lugar na sala do Ministério da Saúde, 
liderada pelo Gabinete do Primeiro-ministro, contou com a participação de todas as entidades 
nacionais com responsabilidade na matéria, nomeadamente o Ministério da Saúde, a Direção 
Nacional da Saúde, o Programa Alargado de Vacinação, o Instituto Nacional de Saúde Publica, o 
Gabinete de Comunicação e Imagem do Governo, Entidade Reguladora Independente da Saúde, 
a OMS, a UNICEF, o Banco Mundial, o Ministério das Finanças e o Ministério da Defesa. O objetivo 
é implementar a novas estratégias de Comunicação para sensibilização a favor da vacinação, com 
o intuito de acelerar o alcance da meta de atingir os 85%da população vacinada. 
 

- Colocação de postos de vacinação móveis, que se deslocam às comunidades distantes do Interior 
de santiago, (Santa Cruz e São Miguel). 

 
- Visita aos postos de vacinação por parte do Ministro da Saúde, que tem agendado um programa 

de maior aproximação das equipas de vacinação, com vista a acompanhar de perto o processo. 
A visita desta semana foi nos municípios do Interior de santiago onde tem registado menores 
taxas de vacinação, designadamente Santa Cruz, São Miguel e Sa0nta catarina de Santiago. 

 
- O Primeiro-ministro visitou os postos de vacinação na Ilha do Maio e traçou um balanço positivo. 

 
- Alargamento do Horário de vacinação na cidade da Praia.  

 

 

https://covid19.cv/wp-content/uploads/2021/02/bo_18-02-2021_19-ok.pdf
https://www.incv.cv/images/legislacao/Resolucao-n-38_2021.pdf
https://covid19.cv/wp-content/uploads/2021/07/bo_30-07-2021_75.pdf
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TAXA DE VACINAÇÃO NACIONAL 

Tabela 2. Percentagem de pessoas vacinadas com duas doses de vacina contra a COVID-19 por 
concelho Cabo Verde 29 de agosto, 2021 

Concelho 
Vacinadas 

com 2ª dose 
População elegível (≥ 18 

anos) 
% vacinada 

Sal 10970 27755 39,5 

Tarrafal S Nicolau 1285 3383 38,0 

Ribeira Brava 1571 4728 33,2 

Brava 1025 3386 30,3 

Ribeira Grande de Santo Antão 2943 10259 28,7 

Paúl 956 3514 27,2 

Maio 1416 5384 26,3 

São Vicente 14767 60120 24,6 

São. Lourenço dos. Órgãos 971 4427 21,9 

Porto Novo 2359 10983 21,5 

São Filipe 2638 12616 20,9 

Boa Vista 2824 14605 19,3 

Santa Catarina do Fogo 426 3045 14,0 

São Domingos 1156 8813 13,1 

Praia 15487 113913 13,6 

Mosteiros 722 5656 12,8 

Ribeira Grande de Santiago 664 5514 12,0 

Santa Cruz 1390 15791 8,8 

São Salvador do Mundo 367 5339 6,9 

São Miguel 541 8591 6,3 

Santa Catarina de Santiago 1733 31209 5,6 

Tarrafal de Santiago 517 11331 4,6 

Total 66 728 370 362 18,0 

 

Segundo os dados, até o dia 29 de agosto, o concelho do Sal registou a maior taxa de vacinação 
com a segunda dose de 39.5%, em relação a população elegível. 
Até 29 de agosto, 66 728 pessoas foram vacinadas com a segunda dose, mais 14 707 pessoas em 
comparação com a semana anterior. 

 

Tabela 3. Doses de vacinas contra a COVID-19 recebidas por Cabo Verde até 29 de agosto, 2021 

Vacina/Fabricante Número de doses Data de chegada no país Mecanismo 

AstraZeneca/SII 24000 12/03/2021 COVAX 

Pfizer 5850 14/03/2021 COVAX 

AstraZeneca 24000 14/05/2021 Doação - Portugal 

AstraZeneca 31200 04/06/2021 COVAX/Doação – França  

AstraZeneca 100000 07/06/2021 Doação – Hungria 

Sinopharm 50000 11/06/2021 Doação – China 

AstraZeneca 150000 05/07/2021 Doação – Países Baixos 

AstraZeneca 24000 16/07/2021 Doação Portugal 

Total 409050   
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Até o dia 29 de agosto, Cabo Verde tinha utilizado 315 735 doses (77.2%) das vacinas recebidas.  
A quantidade de vacinas disponibilizadas ao país dá para vacinar cerca de 204 535 pessoas ou seja 
55.2% da população estimada no PNIV (dados do Censo 2010, INE). 
 

 
Tabela 4. Covid-19 em Cabo Verde vacinação por grupos até 29 de agosto 2021 

Grupos 

População 
estimada no 

Plano Nacional 
de Vacinação (≥ 

18 anos) 

Nº  de pessoas 
vacinadas (1 dose) 

Percentagem  

Profissionais de Saúde 4272 4850 113,5 

Pessoas com 60 ou mais anos  50174 42092 83,9 

Pessoas com doenças crónicas (diabetes, 
doença cardiovascular, etc.) 

24500 12318 50,3 

Profissionais do turismo 11280 4642 41,2 

Profissionais dos pontos de entrada 
internacionais (portos e aeroportos) 

1500 1393 92,9 

Professores e pessoal de apoio nas escolas 10000 6249 62,5 

Polícia 1943 1641 84,5 

Militares 2500 1319 52,8 

Bombeiros e Proteção Civil 320 288 90,0 

Pessoal da Aviação civil e marítimos* 1500 975 65,0 

População geral elegível (≥ 18 anos de idade 
que não pertence aos grupos acima)  

247490 173240 70,0 

Total de população elegível 370362 249007 67,2 

* incluído recentemente, seguindo as orientações da OMS/ICAO/ILO/IMO/ IOM (Joint Statement on prioritization of 

COVID-19 vaccination for seafarers and aircrew, de 25 de março de 2021) 
 
 

 De 28 de junho a 25 de agosto, 85 433 jovens com idade entre 18 e 39 anos receberam a 1ª dose 

da vacina contra a COVID-19, o que representa 39.2 % da estimativa da população desse grupo 

etário para este ano, (Censo INE, 2010). 

 

Recomendação das autoridades 

 Inscrição para vacinação contra a COVID-19 é realizada através do site 
https://covid19.cv/vacinas/ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaezUyd73yphCBOHG6FcW_avhOSJ_kaErTwf
6rSaH2zJbpZQ/viewform ou através da linha 800 20 08. 

 As pessoas que já fizeram as suas inscrições e que não foram contactadas, devem procurar o 
Centro de Saúde mais próximo e informar da sua inscrição e da intenção de ser vacinada. 
 

 As pessoas vacinadas devem cumprir as medidas de prevenção preconizadas: distanciamento 
social, uso máscara e prática regular de higiene das mãos e demais recomendações para evitar 
a propagação da COVID-19. 

 

https://covid19.cv/vacinas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaezUyd73yphCBOHG6FcW_avhOSJ_kaErTwf6rSaH2zJbpZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaezUyd73yphCBOHG6FcW_avhOSJ_kaErTwf6rSaH2zJbpZQ/viewform
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 Caso sentir algum sintoma após a vacinação, contacte a estrutura de saúde mais próxima ou 
ligue 800 11 12 para receber orientações ou através do site https://covid19.cv/vacinas/ 
podem preencher o formulário para reporte de efeitos adversos da vacinação à Entidade 
Reguladora Independe da Saúde (ERIS). 

 Conserve o cartão de vacinação e se já tirou o seu CERTIFICADO COVID de Vacinação conserve-
o porque serve como comprovativo da vacinação contra a COVID-19.  

 Pode solicitar e receber através da plataforma www.nhacard.cv o seu Certificado COVID. Em 
caso de alguma dificuldade as pessoas podem enviar a sua reclamação na mesma plataforma 
https://nhacard.gov.cv/reclamation ou entrar e contacto com as delegacias de saúde mais 
próximo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notícia: Santiago Norte deve atingir os 70% de vacinação em setembro 

 

 
Arlindo do Rosário, Ministro da Saúde, que realizou uma visita, neste dia 27 de agosto, a alguns 
municípios de Santiago Norte, como o objetivo de se inteirar do processo de vacinação contra 
covid19 na região e acompanhar os progressos após a visita efetuada pelo primeiro-ministro, no 
início do mês, faz um balanço positivo do que viu e ouviu das autoridades locais. 
 
“O balanço é positivo. De facto, desde há várias semanas, nota-se claramente um aumento do 
ritmo de vacinação nos concelhos de Santiago Norte particularmente os que visitei hoje 
nomeadamente, Santa Cruz, São Miguel e Santa Catarina."  
O Ministro assegurou que durante o mês de setembro, a região Santiago Norte, irá atingir pelo 
menos 70% da sua população vacinada. Pois, os dados têm mostrado uma outra dinâmica com 
maior afluência da população. 
“É evidente que a nível nacional queremos atingir os 70% ainda em meados de setembro, e 
avançarmos com a meta avançada pelo Primeiro-ministro de chegarmos aos 85% da população 
nacional vacinada” reforçou. 
 

https://covid19.cv/vacinas/
http://www.nhacard.cv/
https://nhacard.gov.cv/reclamation
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Ficha Técnica: 

 

Ministério de Saúde de Cabo Verde 

Direção Nacional de Saúde 
Instituto Nacional de Saúde Pública 
Observatório Nacional de Saúde 
 

Edição e Publicação: Instituto Nacional de Saúde Pública 

 

Contacto: Tel.: (00238) 333 11 04 Email: 

catarina.veiga@insp.gov.cv  
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