Carlos Manuel Serra
(Organizador)

Fa c u l d a d e
d e Direi to

E
D
A
E
N
Â
T
C
E
R
B
O
COLE
S
O
Ã
DE
Ç
S
E
A
Õ
L
Z
OR
R RI A
P
O
19)
P
–
A
A
LEGIS
D
I
I
C
V
C
N
MERGÊ R G Ê NEMIA CO L I C A

E E E E MAE(PAND E P Ú B
D
O
D
A
lica
C
T
b
D
D
I
ú
S
L
P
A
E
B
O
e
Ú
D
o
O
DDE P
I
idiaçdã
A
M
md
T
a
A
l
A
S
E
a
L
D
C
ª
E
I
e
A
5
OALAM S D E C
ão)dC
ua1ç9
t
i
S
–
a
D
bre
I
Õ
ãEo
ç
soV
Z
i
s
d
e
O
A
E
õ
ç
ª
C
R
i
10
I sA
ispo
dM
asE
o
D
d
n
i
N
u
I(nc
Pl A

4

FIC H A T ÉC N IC A
Titulo: Colectânea de legislação sobre o Estado de
Emergência por razões de calamidade pública
(Pandemia Covid – 19) - 10ª Edição
Subtitulo: Incluindo as disposições sobre a Situação
de Calamidade Pública
Organizador: Carlos Manuel Serra
Edição: Faculdade de Direito da Universidade Eduardo
Mondlane
Apoio técnico: Wilda Alberto Ngovene
Produção gráfica: Miguel Junior
N.º de Registo: 10314/RLINICC/2020
Local de edição: Maputo
Data de edição: Janeiro de 2022

As Colectâneas de Legislação constituem um ponto de partida dentro do
novo desafio da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane
(FDUEM) na sua transformação para uma Faculdade de Investigação.
Esta iniciativa é louvável em todas vertentes porque, por um lado, a
divulgação de instrumentos legislativos agrupados numa colectânea do saber
jurídico específico vão permitir e facilitar o conhecimento e o estudo do Direito
pelos vários intervenientes no sistema jurídico, económico e social. Por outro
lado, vai permitir a divulgação da legislação das áreas vitais do cidadão e com
este conhecimento elevar a cultura jurídica e o fortalecimento do Estado de
Direito Democrático.
A divulgação das normas e do conhecimento jurídico é um corolário
plasmado na visão e missão da Faculdade de Direito da UEM, uma instituição
vocacionada para o ensino, investigação e extensão. Com esta Colectânea
alargam-se os horizontes, ou seja, as fontes do Direito moçambicano,
permitindo aos destinatários destes instrumentos um melhor conhecimento e
análise sobre os pressupostos e a racionalidade de cada uma destas normas e
saber jurídico.
Constata-se que entre a produção legislativa e o conhecimento desta
pelo cidadão existe um vazio comunicativo, num país em que as normas tem
escassa difusão e onde a informação não chega aos seus destinatários, quer por
falta de instrumentos e meios de comunicação, quer pelo crónico problema de
iliteracia. Daí, a sua vasta e conveniente divulgação impõe-se como uma
necessidade absoluta.
Uma boa norma não funciona se, porventura, não for conhecida. A norma
desconhecida é ineficaz. O desenvolvimento do Direito numa sociedade não
depende só da boa norma e nem de boas instituições, mas sobretudo do
conhecimento destas pelos cidadãos. Uma norma não conhecida, não só seria
ineficaz, mas tornar-se-ia uma fonte de injustiça.
A Coletânea de Legislação que agora se dá à estampa foi elaborada com
base na escolha criteriosa de materiais que seriam de grande importância e
utilidade, como material de apoio e instrumentos operativos de trabalho, para
os estudantes de Direito, os operadores judiciais, ou seja, os profissionais de
Direito e os cidadãos interessados nestas matérias.
A presentes Colectânea responde a uma das exigências dos Centros de
Investigação e Extensão da Faculdade de Direito quanto à disponibilização de
instrumentos jurídicos ao serviço da comunidade académica e da sociedade em
geral. Dentro deste espirito académico, a Faculdade de Direito da UEM, no
âmbito da sua missão e visão vai através destas plataformas, electrónica e
imprensa, colocar com mais frequência os resultados das suas pesquisas
científicas, assim como o desenvolvimento de actividades conducentes à
sensibilização e desenvolvimento da cultura jurídica moçambicana.
Em nome da Comunidade Académica da Faculdade de Direito da UEM e
em meu nome próprio aqui fica o nosso agradecimento e reconhecimento ao
organizador desta colectânea que contou com o apoio técnico da estudante
Wilda Ngovene, pelo esforço abnegado e merecido e por colocar à disposição
do público estas fontes de conhecimento jurídico que certamente contribuirão
para o desenvolvimento do Direito em Moçambique.

Henriques José Henriques
Director da Faculdade de Direito da UEM
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
_____

Considerando que o novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já
infectou mais de meio milhão de pessoas, das quais cerca de trinta mil morreram.
Tendo presente a alta taxa de morbi-mortalidade e o impacto social e económico
negativo que a mesma provoca, mostra-se necessária a implementação urgente de
medidas de contenção da propagação da doença, com vista a salvaguardar a vida
e a saúde pública.
Nestes termos, ouvidos o Conselho de Estado e o Conselho Nacional de Defesa e
Segurança, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 160, conjugado com a alínea
b) do artigo 165 e a alínea b) do artigo 265, todos da Constituição da República, o
Presidente da República decreta:
ARTIGO 1
(Âmbito Territorial)
É declarado o Estado de Emergência, por razões de calamidade pública, em todo
o território nacional.
ARTIGO 2
(Duração)
O Estado de Emergência tem a duração de 30 dias, com início às 0 horas do dia 1
de Abril de 2020 e término às 24 horas do dia 30 de Abril de 2020, podendo o
seu período ser alterado.
ARTIGO 3
(Limitação de Direitos, Liberdades e Garantias)
Na pendência do Estado de Emergência, e na medida do necessário para a
prevenção e/ou combate à pandemia do COVID-19, devem verificar-se as
seguintes medidas restritivas:
a) Suspensão da emissão de vistos de entrada e cancelamento dos vistos já
emitidos;
b) Reforço das medidas de quarentena domiciliária, de 14 dias, para todos as
pessoas que tenham viajado recentemente para fora do país, para os que estejam
a chegar ao país e todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos
confirmados de COVID-19, observando-se as medidas preventivas estabelecidas
pelo Ministério da Saúde;
c) Suspensão das aulas em todas as escolas públicas e privadas, desde o ensino
pré-escolar até ao ensino universitário;
d) Proibição de realização de eventos públicos e privados, como cultos religiosos,
actividades culturais, recreativas, desportivas, políticas, associativas, turísticas e
de qualquer outra índole, exceptuando questões inadiáveis do Estado ou sociais,
como funerais, devendo em todos casos ser adoptadas as medidas de prevenção;
emanadas pelo Ministério da Saúde; e
e) Obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção em todas as
instituições públicas e privadas e transporte de passageiros.

ARTIGO 4
(Execução Administrativa)
1. Fica o Conselho de Ministros habilitado a tomar providências necessárias e
adequadas ao combate da epidemia do COVID-19, designadamente:
a) Limitar a circulação interna de pessoas em qualquer parte do território
nacional;
b) Impor o confinamento de pessoas em domicílio ou estabelecimento adequado,
com objectivos preventivos;
c) Impor o internamento de pessoas em estabelecimento de saúde com fins
terapêuticos;
d) Limitar a entrada e a saída de pessoas, do território moçambicano, através do
encerramento parcial das suas fronteiras, exceptuando assuntos de interesses do
Estado, apoio humanitário, saúde e transporte de carga;
e) Exigir o conhecimento em tempo real de pessoas através do recurso a
geolocalização;
f) Requisitar a prestação de serviços de saúde, serviços similares e outros que se
considerem complementares;
g) Encerrar estabelecimentos comerciais, de diversão e equiparados, ou reduzir a
sua actividade e laboração;
h) Monitorar os preços de bens essenciais para a população, incluindo os
necessários para a prevenção e combate à pandemia;
i) Promover e reorientar o sector industrial para a produção de insumos
necessários ao combate à pandemia;
j) Adoptar medidas de política fiscal e monetária sustentáveis, para apoiar o
sector privado a enfrentar o impacto económico da pandemia;
k) Adoptar estratégias de comunicação para intensificação de medidas de
educação das comunidades e veiculação de mensagens de prevenção à
pandemia, incluindo em línguas nacional;
l) Introdução de rotatividade laboral ou outras modalidades em função das
especificidades da área de trabalho, assegurando contudo mecanismos de
controlo da efectividade:
2. As medidas decretadas e a sua execução devem respeitar o princípio da
proporcionalidade e limitar-se à sua extensão, duração, meios utilizados e ao
estritamente necessário ao pronto restabelecimento da normalidade.
3. A execução das medidas decretadas poderá, durante o Estado de Emergência,
ser assegurada pelas Forças de Defesa e Segurança.
ARTIGO 5
(Implementação)
1. Os órgãos competentes do Estado devem, de modo articulado, zelar pelo
cumprimento e materialização do disposto no presente Decreto Presidencial.
2. Os órgãos acima referidos podem recorrer à colaboração especializada de
entidades públicas e privadas que julgarem necessárias, em função da natureza
das tarefas a executar para a implementação do presente Decreto.
ARTIGO 6
(Crime de Desobediência)
O desrespeito às medidas impostas pelo presente diploma legal será considerado
crime de desobediência e punido com as penas correspondentes.

ARTIGO 7
(Colaboração)
Todas as pessoas e entidades públicas e privadas ficam obrigadas a colaborar
com as autoridades na execução da presente declaração do Estado de
Emergência.
ARTIGO 8
(Serviços Essenciais)
Durante a vigência do Estado de Emergência deverão ser mantidos os serviços e
actividades públicas e privadas essenciais, destacando-se:
a) Serviços médicos, hospitalares e medicamentosos;
b) Abastecimento de águas, energia e combustíveis;
c) Venda de bens alimentícios e de primeira necessidade;
d) Carga e descarga de animais e géneros alimentares deterioráveis
e) Correios e telecomunicações;
f) Controle do espaço aéreo e meteorológico;
g) Serviços de salubridade;
h) Bombeiros;
i) Segurança privada; e
j) Serviços funerários.
ARTIGO 9
(Entrada em vigor)
O presente Decreto Presidencial entra em vigor na data da publicação.
Publique-se.
Maputo, 30 de Março de 2020.
O Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
_____

Havendo necessidade de decretar o Estado de Emergência como forma de
adoptar medidas de contenção da propagação do novo coronavírus, responsável
pela pandemia da COVID-19, com vista a salvaguardar a vida e saúde pública, ao
abrigo do disposto nos artigos 37 e 151, ambos do Regimento da Assembleia da
República, aprovado pela Lei n.º 17/2013, de 12 de Agosto, alterada e republicada
pela Lei n.˚ 12/2016, de 30 de Dezembro conjugado com a alínea g), do número 2
do artigo 178 e no número 1 do artigo 293, ambos da Constituição da República, a
Assembleia da República determina:
ARTIGO 1
(Ratificação)
É ratificada a Declaração do Estado de Emergência, constante no Decreto
Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março, anexo a presente Lei que dela faz parte
integrante.
ARTIGO 2
(Acesso à justiça)
1. Durante o Estado de Emergência aos actos processuais e procedimentos
judiciais aplicam-se o regime das férias judiciais, sem prejuízo dos actos urgentes,
designadamente as providências cautelares, os que devem ser praticados em
processos em que estejam em causa direitos fundamentais como os relativos a
arguidos presos, bem como os relativos a menores em risco.
2. Ficam suspensos todos os prazos processuais e administrativos, incluindo o
procedimento disciplinar pelo tempo que durar o Estado de Emergência.
3. Ficam suspensos todos os prazos de prescrição e de caducidade relativos a
todos os processos e procedimentos, pelo tempo que durar o Estado de
Emergência.
4. O Presidente do Tribunal Supremo, o Presidente do Tribunal Administrativo e o
Procurador-Geral da República poderão tomar medidas adicionais consideradas
adequadas, no âmbito da prevenção do COVID-19, podendo ser ouvida a Ordem
dos Advogados de Moçambique.
ARTIGO 3
(Regulamentação)
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar a presente Lei.
ARTIGO 4
(Entrada em vigor)
A presente Lei entra em vigor no dia 1 de Abril de 2020.
Aprovada pela Assembleia da República, aos 31 de Março de 2020.
A Presidente da Assembleia da República, Esperança Laurinda Francisco Nhiuane
Bias.
Promulgada, aos 31 de Março de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi.
Decreto Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março que Decreta o Estado de
Emergência

Considerando que o novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19,
já infectou mais de meio milhão de pessoas, das quais, cerca de trinta mil
morreram;
Tendo presente a alta de taxa de morbi-mortalidade e o impacto social e
económico negativo que mesma provoca, mostra-se necessária a implementação
urgente de medidas de contenção da propagação da doença, com vista a
salvaguardar a vida e saúde pública;
Nestes termos, ouvidos ao Conselho de estado e o Conselho Nacional de Defesa e
Segurança, ao abrigo do disposto na alí-nea a), do artigo 160, conjugado com a
alínea b), do artigo 165 e a alínea b), do artigo 265, todos da Constituição da
República, o Presidente da República decreta:
ARTIGO 1
(Âmbito territorial)
É declarado o Estado de Emergência, por razões de calamidade pública, em todo
o território nacional.
ARTIGO 2
(Duração)
O Estado de Emergência tem a duração de 30 dias, com início às 0 horas do dia 1
de Abril de 2020 e término às 24 horas do dia 30 de Abril de 2020, podendo o
seu período ser alterado.
ARTIGO 3
(Limitação de Direitos, Liberdades e Garantias)
1. Na pendência do Estado de Emergência, e na medida do necessário para a
prevenção e/ou combate à pandemia do COVID-19, devem verificar-se as
seguintes medidas restritivas gerais:
a) Suspensão da emissão de vistos de entrada e cancelamento dos vistos já
emitidos;
b) Reforço das medidas de quarentena domiciliária, de 14 dias, para todas as
pessoas que tenham entrado no país nas últimas duas semanas, para as que
estejam a chegar ao país e todas as pessoas que tenham tido contacto directo
com casos confirmados de COVID-19, observando-se as medidas preventivas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde;
c) Suspensão das aulas em todas as escolas públicas e privadas, desde o ensino
pré-escolar até ao ensino universitário;
d) Proibição de realização de eventos públicos e privados, como cultos religiosos,
actividades culturais, recreativas, desportivas, políticas, associativas, turísticas e
de qualquer outra índole, exceptuando questões inadiáveis do Estado ou sociais,
como funerais, devendo em todos casos ser adoptadas as medidas de prevenção,
emanadas pelo Ministério da Saúde;
e) Obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção em todas as
instituições públicas e privadas e transporte de passageiros.
2. Devem verificar-se ainda, as seguintes medidas restritivas especiais:
a) Limitação da circulação interna de pessoas em qualquer parte do território
nacional, desde que, se verifique o aumento exponencial de casos de
contaminação;
b) Imposição de confinamento de pessoas em domicílio ou estabelecimento
adequado, com objectivos preventivos, em casos de incumprimento das medidas
impostas na alínea b) do n.º 1 do presente artigo;
c) Imposição de internamento de pessoas em estabelecimento de saúde com fins
terapêuticos;
d) Limitação de entrada e a saída de pessoas, do território moçambicano, através

do encerramento parcial das suas fronteiras, exceptuando assuntos de interesses
do Estado, apoio humanitário, saúde e transporte de carga;
e) Exigência do conhecimento em tempo real de pessoas através do recurso a
geolocalização;
f) Requisição da prestação de serviços de saúde, serviços similares e outros que
se considerem complementares;
g) Encerramento de estabelecimentos comerciais de diversão e equiparados, ou
reduzir a sua actividade e laboração;
h) Fiscalização de preços de bens essenciais para a população, incluindo os
necessários para a prevenção e combate à pandemia;
i) Promoção e reorientação do sector industrial para a produção de insumos
necessários ao combate à pandemia;
j) Adaptação de medidas de política fiscal e monetária sustentável, para apoiar o
sector privado a enfrentar o impacto económico da pandemia;
k) Adopção de estratégias de comunicação para intensificação de medidas de
educação das comunidades e veiculação de mensagens de prevenção à
pandemia, incluindo em línguas nacionais;
l) Introdução de rotatividade laboral ou outras modalidades em função das
especificidades da área de trabalho, assegurando contudo mecanismos de
controlo da efectividade.
3. As medidas decretadas e a sua execução devem respeitar o princípio da
proporcionalidade e limitar-se à sua extensão, duração, meios utilizados e ao
estritamente necessário ao pronto restabelecimento da normalidade.
4. A execução das medidas decretadas, durante o Estado de Emergência, será
assegurada pelas Forças de Defesa e Segurança, em caso de necessidade.
ARTIGO 4
(Implementação)
1. Os órgãos competentes do Estado devem, de modo articulado, zelar pelo
cumprimento e materialização do disposto do Decreto Presidencial.
2. Os órgãos acima referidos podem recorrer a colaboração especializada de
entidades públicas que julgarem necessárias, em função da natureza das tarefas a
executar para implementação do presente Decreto Presidencial.
ARTIGO 5
(Sanção)
O desrespeito as medidas impostas pelo presente diploma legal será considerado
crime de desobediência e punido com as penas correspondentes.
ARTIGO 6
(Colaboração)
Todas as pessoas e entidades públicas e privadas ficam obrigadas a colaborar
com as autoridades na execução da presente declaração do Estado de
Emergência.
ARTIGO 7
(Serviços essenciais)
Durante a vigência do estado de emergência deverão ser mantidos os serviços e
actividades públicas e privadas essências, destacando-se:
a) Serviços médicos, hospitalares e medicamentos;
b) Abastecimento de águas, energia e combustíveis;
c) Venda de bens alimentícios e de primeira necessidade;

d) Carga e descarga de animais e géneros alimentares deterioráveis;
e) Correios e telecomunicações;
f) Controle do espaço aéreo e meteorológico;
g) Serviços de salubridade;
h) Bombeiros;
i) Segurança privada;
j) Serviços funerários.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
_____

Havendo necessidade de proteger a vida e a dignidade da Pessoa Humana e
movidos pelo espírito de humanismo em face da pandemia do COVID-19, urge
adoptar medidas destinadas a mitigar a superlotação dos estabelecimentos
penitenciários do País, visando a prevenção da propagação do novo coronavírus e
a contenção da pandemia no ambiente penitenciário e na sociedade.
Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea v), do número 2 do artigo 178 da
Constituição da República, a Assembleia da República determina:
ARTIGO 1
(Objecto)
A presente Lei tem por objecto conceder amnistia e o perdão de penas no âmbito
das medidas de prevenção da propagação do novo coronavírus e a contenção da
pandemia do COVID-19 no País.
ARTIGO 2
(Amnistia)
São amnistiados os crimes puníveis com pena de prisão até um ano, com ou sem
multa.
ARTIGO 3
(Perdão de penas)
1. São perdoadas as penas até um ano de prisão.
2. O perdão previsto no número 1, do presente artigo é aplicável, ainda que as
respectivas decisões não tenham transitado em julgado.
3. O perdão acima referido é concedido sob a condição resolutiva de o
beneficiário não cometer qualquer crime doloso dentro dos cinco anos
subsequentes à data da sua restituição à liberdade, caso em que a pena
correspondente ao delito superveniente acrescerá a parte da pena perdoada, na
parte que não tenha sido cumprida.
ARTIGO 4
(Responsabilidade civil)
1. A amnistia e o perdão de penas previstos na presente Lei não extinguem a
responsabilidade civil emergente dos factos praticados.
2. A responsabilidade civil pode ser suscitada por iniciativa do ofendido mediante
simples requerimento nos processos pendentes em tribunal.
3. Os autos referidos no número 2 do presente artigo, prosseguem os termos
normais do processo-crime, apenas para apreciação do pedido de indemnização
que for devida.
4. Por iniciativa do ofendido, os autos de instrução preparatória que estejam
pendentes prosseguem seus termos, somente para averiguação dos elementos de
prova, nomeadamente dos factos, dos agentes, das vítimas, dos ofendidos, dos
danos morais e materiais, devendo, após a sua conclusão, ser enviado ao tribunal,
para efeitos do número 3 do presente artigo.

ARTIGO 5
(Excepção)
A amnistia e o perdão de penas previstos na presente Lei não abrangem os
seguintes crimes:
a) Homicídio voluntário;
b) Hediondos;
c) Violação sexual de menores;
d) Rapto;
e) Tráfico de pessoas;
f) Posse, transporte e tráfico de órgãos humanos;
g) Tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, precursores e
preparados ou outras substâncias de efeitos similares;
h) Terrorismo e financiamento ao terrorismo;
i) Branqueamento de capitais;
j) De peita, suborno e corrupção;
k) Contra a segurança exterior do Estado;
l) Contra a organização do Estado.
ARTIGO 6
(Entrada em vigor)
A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovada pela Assembleia da República, aos 6 de Abril de 2020.
A Presidente da Assembleia da República, Esperança Laurinda Francisco Nhiuane
Bias.
Promulgada, aos 6 de Abril de 2020.Publique-se.
O Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI.

CONSELHO DE MINISTROS
_______

A Constituição da República de Moçambique consagra, para os cidadãos,
determinados direitos, liberdades e garantias fundamentais cujo seu exercício e
gozo só podem ser restringidos e limitados em decorrência de situações
concretas que a própria Constituição determina.
Tendo a Organização Mundial da Saúde declarado o COVID – 19 como pandemia
global, o Presidente da República decretou o Estado de Emergência, através do
Decreto Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março, tendo este sido ratificado pela
Assembleia da República, através da Lei n.º 1/2020, de 31 de Março.
O presente Decreto visa concretizar e operacionalizar medidas urgentes de
excepção, necessárias, adequadas e proporcionais à situação para prevenir a
propagação da pandemia do COVID-19, salvaguardando a vida humana, a saúde
pública e assegurando o funcionamento dos serviços.
Ao abrigo do disposto no artigo 3 da Lei n.º 1/2020, de 31 Março, que ratifica o
Decreto Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março, que declara Estado de
Emergência, o Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Aprovação)
São aprovadas as medidas de execução administrativa para a prevenção e
contenção da propagação da pandemia COVID-19, a vigorar durante o Estado de
Emergência.
ARTIGO 2
(Âmbito da aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros,
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 3
(Quarentena)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária de 14 dias:
a) Todas as pessoas que tenham entrado no País nas últimas duas semanas;
b) Todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos confirmados de
COVID-19;e
c) Os cidadãos relativamente a quem as autoridades sanitárias competentes
determinem situação de vigilância activa.
2. Os doentes com COVID-19 devem ser internados em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos.
3. A violação do disposto no n.º 1 do presente artigo dá lugar ao confinamento em
domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos preventivos.
4. Os órgãos competentes devem criar as condições necessárias para o
conhecimento, em tempo real, da localização, por geolocalização, das pessoas
constantes do número 1 do presente artigo.

ARTIGO 4
(Visita ao estabelecimento hospitalar)
1. São reduzidas as visitas a cidadãos internados nos estabelecimentos
hospitalares, ao máximo de duas pessoas por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 5
(Alargamento da escala de despiste e testagem)
As autoridades sanitárias, públicas e em parceria com as privadas, devem criar as
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste de COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 6
(Protecção especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pelo
COVID-19, nomeadamente os cidadãos:
a) Com idade igual ou superior a 60 anos;
b) Portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente, os imuno-comprometidos, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores
de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos; e
c) As gestantes.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência do Estado de Emergência, têm prioridade na dispensa da
actividade laboral presencial.
ARTIGO 7
(Requisição da prestação de serviços de saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da saúde criar as condições
para a materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 8
(Suspensão de emissão de documentos)
Fica suspensa a emissão dos seguintes documentos oficiais:
a) De viagem;
b) De identificação civil, com excepção do registo de nascimento e de óbito;
c) Certidão de casamentos;
d) De registo predial;
e) De registo criminal;
f) De registo automóvel;
g) De registo de entidades legais;
h) Carta de condução;
i) Livrete e títulos de propriedade;
j) Licenças; e
k) Número Único de Identificação Tributária

ARTIGO 9
(Suspensão e cancelamento de vistos e acordos de supressão de vistos)
Durante a vigência do Estado de Emergência fica temporariamente suspensa:
a) A emissão de visto de entrada e o cancelamento de vistos já emitidos; e
b) Os acordos de supressão de vistos.
ARTIGO 10
(Validade dos documentos oficiais caducados)
São válidos e eficazes, até 30 de Junho de 2020, os seguintes documentos
oficiais, mesmo que caducados:
a) Bilhete de identidade;
b) Carta de condução;
c) Documento de Identificação e Residência de Estrangeiros e vistos temporários;
e
d) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
ARTIGO 11
(Licenças e autorizações)
Enquanto vigorar o Estado de Emergência, as licenças, autorizações ou outro tipo
de actos administrativos mantêm-se válidos independentemente do decurso do
respectivo prazo.
ARTIGO 12
(Limitação de entrada e saída de pessoas)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, exceptuando-se os seguintes:
a) Negomano, na Província de Cabo Delgado;
b) Mandimba, II Congresso e Entrelagos, Província do Niassa;
c) Melosa, na Província da Zambézia;
d) Cassacatisa, Cuchamano e Zóbwè, Província de Tete;
e) Machipanda, Província de Manica;
f) Chicualacuala, Província de Gaza;e
g) Ressano Garcia e Namaacha, Província de Maputo.
2. São encerrados todos os Aeroportos, excepto:
a) Aeroporto de Pemba, Província de Cabo Delgado;
b) Aeroporto de Lichinga, Província do Niassa;
c) Aeroporto de Nampula, Província de Nampula;
d) Aeroporto de Quelimane, Província da Zambézia;
e) Aeroporto de Chingodzi, Província de Tete;
f) Aeroporto de Chimoio, Província de Manica;
g) Aeroporto da Beira, Província de Sofala;
h) Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, Província de Inhambane;e
i) Aeroporto de Maputo, Cidade de Maputo.
3. São encerrados todos os Portos, excepto:
a) Porto de Nacala, Província de Nampula;
b) Portos de Quelimane e Pebane, Província da Zambézia;
c) Porto da Beira, Província de Sofala;e
d) Porto de Maputo, Província de Maputo.

ARTIGO 13
(Estabelecimentos de ensino e educação profissional)
Decorrente do encerramento dos estabelecimentos de ensino, públicos e
privados, em todos os níveis do Sistema Nacional de Educação, assim como os de
Educação Profissional, as instituições de tutela emitirão instruções que assegurem
o cumprimento dos programas de ensino e o ajustamento dos calendários
escolares.
ARTIGO 14
(Proibição de eventos públicos e privados e encerramento de estabelecimentos
comerciais de diversão e equiparados)
1. São interditas as actividades culturais, recreativas e desportivas realizadas em
espaços públicos.
2. Decorrente da interdição prevista no número anterior, são encerrados:
a) Discotecas;
b) Salas de jogos;
c) Bares e barracas destinadas à venda de bebidas alcoólicas;
d) Ginásios desportivos, com excepção das actividades terapêuticas;
e) Piscinas públicas;
f) Pavilhões gimno-desportivos;
g) Actividades recreativas como treinamento colectivo e jogos colectivos oficiais
ou recreativos;
h) Campos de jogos;
i) Museus;
j) Bibliotecas;
k) Teatros; e
l) Monumentos e similares, salvo quando se trate de cerimónias de Estado, desde
que se observe o limite máximo de 20 (vinte) participantes.
3. É interdita a frequência a praias para motivos de lazer, exceptuando-se os
casos de actividade pesqueira.
4. É suspensa a realização de feiras e exposições.
ARTIGO 15
(Cultos e celebrações religiosas)
1. Estão suspensos os cultos e celebrações religiosas em colectivo, em todos os
lugares de culto.
2. O disposto no número anterior não impede o exercício do direito à liberdade de
culto, individual ou domiciliária, em estrita obediência às medidas de prevenção e
controlo do COVID-19.

ARTIGO 16
(Cerimónias fúnebres)
1. O número de participantes na realização de cerimónias fúnebres não deve
exceder 20 (vinte) pessoas e, deve assegurar o cumprimento do distanciamento
social.
2. O número de participantes em cerimónias fúnebres de pessoas que padeciam
de COVID-19 não deve exceder 10 (dez) pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de cerimónias
fúnebres, são obrigados ao uso de máscaras.
4. Os gestores dos cemitérios devem adoptar medidas necessárias ao
cumprimento do disposto no presente artigo.

ARTIGO 17
(Funcionamento das instituições públicas e privadas)
1. Mantêm-se em funcionamento as instituições públicas e privadas, devendo ser
observadas as medidas de prevenção e controlo do COVID-19.
2. São medidas cumulativas de prevenção e controlo do COVID-19,
nomeadamente:
a) Distanciamento interpessoal de 1,5m, no mínimo;
b) Etiqueta da tosse;
c) Lavagem frequente das mãos;
d) Desinfecção das instalações e equipamentos;
e) Não partilha de utensílios de uso pessoal;
f) Arejamento das instalações; e
g) Redução, em reuniões ou locais de aglomeração, do número de pessoas, para o
máximo de 20 (vinte), quando aplicável, exceptuando situações inadiáveis do
funcionamento do Estado.
3. O efectivo laboral presencial é reduzido para uma quantidade não superior a
1/3, com rotatividade das equipas de serviço de 15 em 15 dias.
4. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se
confunde com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que
assegurem a continuação do trabalho em casa, havendo condições.
5. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir modalidades do trabalho
em casa.
6. A medida prevista no n.º 3 do presente artigo não abrange os funcionários e
agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança, os quais
mantêm o pleno exercício das suas funções.
ARTIGO 18
(Suspensão dos serviços de interesse público)
As instituições públicas e privadas que prestam serviço público, poderão reduzir o
volume de serviços prestados, de modo a que se conformem com o previsto no
artigo 17 do presente Decreto.
ARTIGO 19
(Medidas de protecção individual)
1. As instituições públicas e privadas que se mantenham em funções nos termos
do presente Decreto devem garantir condições essenciais de protecção individual
dos funcionários e agentes do Estado, trabalhadores bem como dos utentes e
respeitar as orientações das autoridades sanitárias.
2. O atendimento público deve observar as orientações sobre o distanciamento
interpessoal entre as pessoas.
3. Deve ser dada atenção especial e particular à protecção dos profissionais e
agentes de saúde.
ARTIGO 20
(Mercados)
1. Os mercados mantêm-se em funcionamento, no período compreendido entre às
6 horas e às 17 horas.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, por recomendação das
autoridades sanitárias competentes, podem ser encerrados os mercados.
3. Os órgãos gestores dos mercados devem criar condições para a observância
do distanciamento interpessoal recomendável entre os vendedores e entre estes e

os compradores, bem como o uso de máscaras.
4. Os órgãos mencionados no número anterior devem criar condições para a
desinfecção regular dos mercados, bem como de higiene e saneamento do meio.
ARTIGO 21
(Inspecção das actividades económicas)
1. Os órgãos competentes de inspecção das actividades económicas mantêm-se
em funções.
2. Devem ser reforçadas as acções de inspecção com vista a identificar e
sancionar as práticas de especulação de preços pelos estabelecimentos
comerciais.
ARTIGO 22
(Actividades industrial e agrícola)
1. As entidades industriais e agrícolas devem garantir a utilização de medidas de
prevenção e controlo do COVID-19, necessárias à protecção do pessoal de
serviço.
2. Compete aos Ministros que superintendem as áreas da indústria e comércio e
da agricultura reorientar o sector agrícola e industrial para a produção de insumos
necessários para fazer face à situação da pandemia.

ARTIGO 23
(Licenciamento para importação de bens essenciais)
1. A importação de bens alimentares, medicamentos, material de biossegurança,
testes de diagnóstico e outros produtos essenciais fica sujeita a um regime
excepcional de licenciamento.
2. Compete aos Ministros que superintendem as áreas das finanças, transportes,
indústria e comércio e o Banco de Moçambique definirem o regime referido no
número anterior, o qual deve privilegiar a facilitação e a desburocratização.
ARTIGO 24
(Regularização fiscal)
1. O pagamento de impostos sobre a importação de bens alimentares,
medicamentos e outros bens essenciais fica sujeito ao regime de regularização à
posterior.
2. Compete ao Ministério que superintende a área das finanças garantir os
mecanismos de aplicação do disposto no número anterior do presente artigo.

ARTIGO 25
(Créditos bancários)
Durante a vigência do Estado de Emergência, ficam sem efeito as interpelações,
constituições em mora e execuções decorrentes do atraso do cumprimento de
obrigações que não possam ser realizadas por decorrência da aplicação das
medidas previstas no presente Decreto.

ARTIGO 26
(Transportes colectivos de pessoas e bens)
1. É definido o limite máximo de 1/3 de passageiros, em simultâneo, em
transportes colectivos, públicos ou privados, em relação à sua capacidade.
2. Fica interdita a prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi.
3. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
4. A violação do disposto no presente artigo por parte de prestadores de serviço
de transporte implica a apreensão do veículo.
5. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.
ARTIGO 27
(Órgãos de comunicação social)
1. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados, mantêm-se em
funcionamento devendo, no interesse público, colaborar com as autoridades
competentes.
2. Os órgãos competentes de gestão devem adoptar medidas para diminuição do
efectivo laboral presencial durante a vigência do Estado de Emergência,
salvaguardando sempre a prestação dos serviços essenciais.
3. Os órgãos competentes devem, com a regularidade recomendável, assegurar
informação pública sobre a evolução da pandemia em Moçambique.
4. Os órgãos de comunicação social públicos e privados devem reservar espaço
na sua grelha de programação para informar sobre a pandemia do COVID-19, nos
termos a definir pelo Gabinete de Informação – GABINFO.
5. Durante a vigência do Estado de Emergência, os órgãos de comunicação social
que veicularem informações sobre o COVID-19 contrárias às oficiais são
sancionados.
ARTIGO 28
(Salvaguarda das relações jurídico-laborais)
1. É proibida a cessação das relações jurídico-laborais com fundamento na
ausência dos trabalhadores do local de trabalho, em decorrência das medidas de
prevenção e controlo do COVID-19.
2. O disposto no número anterior não impede a adopção de medidas disciplinares,
nomeadamente para os funcionários e agentes do Estado, bem como os
trabalhadores com dever de prestar serviço durante a vigência do Estado de
Emergência.
ARTIGO 29
(Protecção de inquilinos)
1. É proibido, durante o Estado de Emergência, o despejo de inquilino nos
contratos de arrendamento para fins habitacionais.
2. O disposto no número anterior não desonera o inquilino do dever de
pagamento da renda devida.

ARTIGO 30
(Visita à estabelecimento penitenciário)
1. São interditas visitas aos estabelecimentos penitenciários, podendo continuar a
entrega de refeições, àqueles que estejam em regime de dieta especial,
observando as medidas de prevenção e controlo do COVID-19.
2. É garantida a continuação da assistência médica aos cidadãos presos ou
detidos que se encontrem doentes.3. Os órgãos competentes devem garantir a
disponibilização de informação aos familiares sobre a situação dos cidadãos
internados, presos e detidos.
ARTIGO 31
(Intervenção das Forças de Defesa e Segurança)
Durante a vigência do Estado de Emergência, as Forças de Defesa e Segurança
podem ser chamadas para garantir o cumprimento das medidas de prevenção e
controlo do COVID-19.
ARTIGO 32
(Dever de cooperação)
Os cidadãos e as entidades públicas e privadas têm o dever de colaboração,
nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes
responsáveis pela segurança, protecção civil e saúde pública, na pronta satisfação
de solicitações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades
competentes para a concretização das medidas previstas no presente Decreto.
ARTIGO 33
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 34
(Regime excepcional de contratação pública)
1. A aquisição de bens e serviços urgentes necessários ao controlo e combate à
pandemia fica sujeita a um regime excepcional.
2. Os bens e serviços essenciais, nomeadamente medicamentos, material
hospitalar, material de biossegurança, teste de diagnóstico e demais material
essencial, pode ser adquirido em regime de contratação simplificada.
3. Compete ao Ministério que superintende a área das finanças criar condições
para a efectivação do disposto no presente artigo.
ARTIGO 35
(Acções de sensibilização e educação cívico-sanitária)
Os órgãos competentes devem implementar medidas adicionais com vista à
sensibilização e à educação cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia do
COVID-19, nomeadamente através dos meios de difusão massiva, públicos e
privados e de outros considerados adequados.

ARTIGO 36
(Medidas adicionais)
São válidas e eficazes todas as medidas adicionais adoptadas pelas autoridades
competentes para a prevenção e controlo à pandemia do COVID-19, desde que
não contrariem o disposto no presente Decreto.

ARTIGO 37
(Sanção)
O desrespeito às medidas de restrição nos casos previstos no presente Decreto,
constitui crime de desobediência, punível nos termos da lei penal.
ARTIGO 38
(Entrada em vigor)
O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
_______

Visando concretizar e operacionalizar as medidas urgentes, de excepção,
necessárias, adequadas e proporcionais à situação para prevenir a propagação da
pandemia de COVID-19, ao abrigo do disposto no artigo 3 da Lei n.º 1/2020, de 31
de Março, que ratifica o Decreto Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março, o
Conselho de Ministros aprovou o Decreto n.º 12/2020, de 2 de Abril.
A Organização Mundial de Saúde recomendou, adicionalmente, aos Estados, o
uso massivo da máscara como medida de prevenção da propagação da pandemia
COVID-19.
Nestes termos, visando conformar as medidas constantes do Decreto n.º 12/2020,
de 2 de Abril, assim como assegurar a melhor disseminação de informação sobre
a pandemia, o Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Alteração)
São alterados os artigos 12, 13, 14, 17, 26, 27 e 37 do Decreto n.º 12/2020, de 2 de
Abril, que passam a ter a seguinte redacção:
“Artigo 12
(Limitação de entrada e saída de pessoas)
1. ….
2. São encerrados todos os postos de travessia nos Aeroportos, excepto:
a) …
b) …
c) Aeroportos de Nampula e Nacala, Província de Nampula;
d) …
e) …
f) …
g) …
h) …
i) ….
3. São encerrados todos os postos de travessia nos Portos, excepto:
a) Porto de Pemba e Mocímboa da Praia, Província de Cabo Delgado;
b) Porto de Nacala, Província de Nampula;
c) Porto de Quelimane e Pebane, Província da Zambézia;
d) Porto da Beira, Província de Sofala; e
e) Porto de Maputo, Cidade de Maputo.
ARTIGO 13
(Estabelecimentos de ensino e educação profissional)
Decorrente da suspensão das aulas em todos os estabelecimentos de ensino,
públicos e privados, em todos os níveis do Sistema Nacional de Educação, assim
como os de Educação Profissional, as instituições de tutela emitirão instruções
que assegurem o cumprimento dos programas de ensino e o ajustamento dos
calendários escolares.
"Artigo 14
(Proibição de eventos públicos e privados e encerramento de estabelecimentos
comerciais de diversão e equiparados)
1. …
2. …
3. …
4. É suspensa a realização de feira e exposições, excepto para venda de insumos

e produtos agrícolas, devendo ser observado o disposto no artigo 20 do Decreto
n.º 12/2020, de 2 de Abril.
..........................................................................................
ARTIGO 17
(Funcionamento das instituições públicas e privadas)
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. Exceptua-se do disposto no n.º 3 as indústrias de produtos essenciais que
podem ser autorizadas a manter efectivo laboral superior a 1/3, mediante um
pedido fundamentado dirigido ao Ministro que superintende a área de trabalho,
ouvido o Ministro que superintende a área da indústria e comércio, devendo ser
observadas as restantes medidas preventivas definidas para o efeito.
8. Consideram-se indústrias essenciais, para efeitos do presente Decreto, de
produção de bens alimentares e de bebidas, indústria de produtos de higiene e
limpeza, indústria química, produtos essenciais aos serviços de saúde e indústrias
críticas para o funcionamento da economia, incluindo os serviços de apoio às
indústrias essenciais.
..........................................................................................
ARTIGO 26
(Transportes colectivos de pessoas e bens)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos,
públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo,
de acordo com o número de assentos/lotação estabelecidos para cada tipo de
transporte.
2. Para o efeito do disposto no número anterior é obrigatório, para todos os
ocupantes, proteger o nariz e a boca com máscaras, incluindo as feitas de pano
ou outro material, conforme recomendado pelas entidades sanitárias
competentes.
3. É permitida a prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, mediante o
uso de máscara e no limite máximo da lotação.
4. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
5. A violação do disposto no presente artigo por parte de prestadores de serviço
de transporte implica a apreensão do veículo.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.

ARTIGO 27
(Órgãos de comunicação social)
1. …
2. …
3. …
4. …
5. Eliminado.
..........................................................................................
ARTIGO 37
(Sanção)
Sem prejuízo das sanções de natureza civil e disciplinar, a disseminação de
informações falsas sobre o COVID-19 e o desrespeito às medidas de restrição nos
casos previstos no presente Decreto são puníveis nos termos da legislação
aplicável.”
ARTIGO 2
(Aditamento)
São aditados ao Decreto n.º 12/2020, de 2 de Abril, os artigos 6 A e 17 A, com a
seguinte redacção:
ARTIGO 6 A
(Uso de máscara de protecção)
É recomendável proteger o nariz e a boca em todos os locais públicos, áreas
comuns e aglomerados, com máscaras, incluindo as feitas de pano ou outro
material, conforme recomendado pelas entidades sanitárias competentes.
ARTIGO 17 A
(Prova de vida)
É adoptada a modalidade de prova de vida não presencial, durante a vigência do
Estado de emergência.”
ARTIGO 3
(Entrada em vigor)
O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
_______

Tornando-se necessário aprovar as facilidades aduaneiras e fiscais, com vista a
mitigar os efeitos económicos do COVID - 19, nos termos da alínea j) do n.º 2 do
artigo 3 do Decreto Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março, e ao abrigo do artigo
3 da Lei n.º 1/2020, de 31 de Março, que ratifica a Declaração do Estado de
Emergência, o Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Âmbito de aplicação)
As facilidades aduaneiras e fiscais aprovadas pelo presente Decreto aplicam-se aos
agentes económicos, sujeitos passivos dos impostos em vigor na República de
Moçambique, afectados pelo impacto do COVID-19.

ARTIGO 2
(Facilidades aduaneiras)
1. Os agentes económicos referidos no artigo 1 do presente Decreto beneficiam,
até 31 de Dezembro de 2020, de autorização de saídas antecipadas na
importação de produtos de prevenção e tratamento do COVID-19, devendo a
respectiva regularização ocorrer num prazo máximo de 90 dias, dentro do
período referido.
2. A autorização referida no número anterior é concedida pelos Serviços das
Alfândegas competentes, mediante confirmação do domicílio do agente
económico e destino dos bens.
3. A saída antecipada de mercadorias, autorizada nos termos do presente
Decreto, está sujeita à apresentação de termo de responsabilidade.
ARTIGO3
(Facilidades em sede dos Impostos sobre o Rendimento)
1. Os agentes económicos referidos no artigo 1 do presente Decreto beneficiam
das seguintes facilidades em sede dos Impostos sobre o Rendimento:
a) Dispensa dos Pagamentos por Conta que, nos termos da alínea a) do n.º 1 do
artigo 27 do Regulamento do Código do IRPC, aprovado pelo Decreto n.º 9/2008,
de 16 de Abril, deviam ser efectuados nos meses de Maio, Julho e Setembro de
2020;
b) Adiamento do Pagamento Especial Por Conta que, nos termos do n.º 1 do
artigo 29 do Regulamento do Código do IRPC, aprovado pelo Decreto n.º 9/2008,
de 16 de Abril, deveria ser efectuado em três prestações, durante os meses de
Junho, Agosto e Outubro de 2020, para os meses de Janeiro, Fevereiro e Março
de 2021.
2. A dispensa dos Pagamentos por Conta prevista na alínea a) do n.º 1 do presente
artigo aplica-se, igualmente, aos sujeitos passivos titulares de rendimentos da
segunda categoria, sujeitos ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares (IRPS), que estavam obrigados a efectuar os referidos pagamentos nos
termos do n.º 1 do artigo 33 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 8/2008,
de 16 de Abril.
3. As facilidades constantes dos n.ºs 1 e 2 do presente artigo beneficiam os
sujeitos passivos que reúnam cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Ter apresentado, no ano de 2019, um volume de negócios anual não superior a

2.500.000,00 MT;
b) Ter situação fiscal regularizada.
4. As facilidades referidas no presente artigo são concedidas mediante
requerimento fundamentado a ser apresentado nos termos a regulamentar pelo
Ministro que superintende a área das finanças.
ARTIGO 4
(Compensação de Créditos do Imposto sobre o Valor Acrescentado)
Excepcionalmente, e até 31 de Dezembro de 2020, é autorizada a compensação
de créditos respeitantes ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), de que o
sujeito passivo seja titular, com dívidas relativas a impostos de natureza diversa a
cargo da administração tributária.
ARTIGO 5
(Procedimentos complementares)
Compete ao Ministro que superintende a área de Finanças aprovar os
procedimentos necessários à aplicação do presente Decreto.
ARTIGO 6
O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 14 de Abril de 2020.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
__________

No seguimento do Comunicado para o reforço das medidas de prevenção e
resposta à pandemia de COVID-19, urge a necessidade de se criar a Comissão
Técnico-Científica para Prevenção e Resposta à Pandemia de COVID-19.
Assim ao abrigo dos artigos 202 n.º 1 e 203 n.º 1 da Constituição da República de
Moçambique de 2004, actualizada e republicada pela Lei n.º 1/2018, de 12 de Junho,
o Conselho de Ministros determina:
Artigo 1. É criada a Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta à
Pandemia de COVID-19, órgão, de consulta e assessoria técnica ao Governo que
funciona no Ministério da Saúde.
Art. 2. A Comissão é composta por 13 (treze) membros:
1. Armindo Tiago, Ministro da Saúde que a preside;
2. Ilesh Jani, Director-Geral do Instituto Nacional de Saúde;
3. Hélder Martins, ex-Ministro da Saúde;
4. Leonardo Simão, ex-Ministro da Saúde;
5. Isabel Chissaque, Médica Intensivista, Hospital Central de Maputo;
6. Albertino Damasceno, Cardiologista, Hospital Central de Maputo;
7. Avertino Barreto, Epidemiologista;
8. António Emílio Leite Couto, Biólogo;
9. Teresa Cruz e Silva, Centro de Estudos Africanos, Universidade Eduardo
Mondlane;
10. Esperança Sevene, Médica Especialista em Farmacovigilância;
11. Elisabeth Nunes, Médica Hospitalar Principal, Pneumologista;
12. Casimiro Duarte, Jurista;
13. Luís Magaço Júnior, Economista.
Art. 3. São tarefas da Comissão:
a) efectuar a análise situacional contínua da pandemia de COVID-19;
b) assegurar a assessoria científica e técnica coordenada ao Governo;
c) aconselhar o Governo na base científica das acções e medidas de saúde pública
e
de
comunicação
social;
d) rever e desenvolver estratégias de prevenção, comunicação social e resposta a
nível nacional, provincial e distrital;
e) aconselhar sobre potenciais soluções técnicas e científicas para incrementar a
eficiência da prevenção e resposta;
f) propor Planos de Acção para a mitigação do COVID 19 em Moçambique e
monitorar os progressos na sua implementação;
g) analisar os potenciais cenários de evolução da ameaça e da pandemia e
aconselhar sobre medidas de mitigação em função das fases a nível nacional;
h) aconselhar sobre as acções de fortalecimento do sistema de saúde;
i) poderão ser atribuídas à Comissão outras tarefas em função de alteração das
circunstâncias.
Art. 4. Podem ser convidados outros Especialistas de diferentes áreas a participar
nas reuniões sempre que for necessário.
Art. 5. A Comissão reúne-se ordinariamente uma vez por semana e
extraordinariamente sempre que convocada pelo seu Presidente.
Art. 6. A Comissão é apoiada por um Secretariado do Ministério da Saúde.

Art. 7. A presente Resolução entra imediatamente em vigor.
Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 24 de Março de 2020.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
_______

Considerando que o novo coronavírus, responsável pela pandemia do COVID-19,
continua a propagar-se em todas as latitudes, tendo, até ao presente momento,
infectado, em todo o mundo, mais de três milhões de pessoas, das quais mais de
duzentos mil morreram;
Considerando os riscos de propagação da doença, através do Decreto
Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março, ratificado pela Lei n.º 1/2020, de 31 de
Março, foi declarado Estado de Emergência, por um período de 30 dias;
Tendo presente que, apesar da implementação das medidas excepcionais de
prevenção e controlo adoptadas, registamos, em todo país, 76 casos positivos de
contaminação da COVID-19, dos quais 9 recuperados e nenhum óbito;
Constatando que o aumento do número de casos de transmissão local demonstra
persistirem as razões que fundamentaram a declaração de Estado de Emergência;
Mostrando-se necessário prorrogar o Estado de Emergência e ajustar as medidas
decretadas por forma a reduzir a propagação da doença;
O Presidente da República, ouvidos o Conselho de Estado e o Conselho Nacional
de Defesa e Segurança, ao abrigo
do disposto na alínea a) do artigo 160, conjugado com a alínea b) do artigo 165, a
alínea b) do artigo 265 e artigo 292, todos da Constituição da República, decreta:
ARTIGO 1
(Prorrogação do Estado de Emergência)
É prorrogado o Estado de Emergência, por razões de calamidade pública, por
mais 30 dias, com início às 0 horas do dia 1 de Maio de 2020 e término às 23h59
do dia 30 de Maio de 2020.
ARTIGO 2
(Âmbito Territorial)
A declaração do Estado de Emergência abrange todo o território nacional.
ARTIGO 3
(Limitação de Direitos, Liberdades e Garantias)
1. Na pendência do Estado de Emergência, e na medida do necessário para a
prevenção e/ou combate à pandemia do COVID-19, devem verificar-se as
seguintes medidas restritivas:
a) Suspensão da emissão de vistos de entrada e cancelamento dos vistos já
emitidos;
b) Reforço das medidas de quarentena domiciliária, de 14 dias, para todas as
pessoas que tenham entrado no país nas últimas duas semanas, para os que
estejam a chegar ao país, para os que tenham estado em locais com casos activos
e para todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos confirmados
de COVID-19, observando-se as medidas preventivas estabelecidas pelo Ministério
da Saúde;
c) Suspensão das aulas em todas as escolas públicas e privadas, desde o ensino
pré-escolar até ao ensino universitário;
d) Proibição de realização de eventos públicos e privados, como cultos religiosos,
actividades culturais, recreativas, desportivas, políticas, associativas, turísticas e
de qualquer outra índole, exceptuando questões inadiáveis do Estado ou sociais,
como cerimónias fúnebres, devendo em todos casos ser adoptadas as medidas de

prevenção emanadas pelo Ministério da Saúde;
e) Suspensão de todos os prazos processuais e administrativos, incluindo o
procedimento disciplinar;
f) Suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os
processos e procedimentos; e
g) Obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção em todas as
instituições públicas, privadas e nos transportes colectivos de passageiros.
2. Devem verificar-se, ainda, as seguintes medidas restritivas especiais:
a) Limitação da circulação interna de pessoas em qualquer parte do território
nacional, desde que se verifique o aumento exponencial de casos de
contaminação, podendo ser adoptado o cerco sanitário;
b) Imposição do confinamento de pessoas em domicílio ou estabelecimento
adequado, com objectivos preventivos;
c) Imposição do internamento de pessoas em estabelecimento de saúde com fins
terapêuticos;
d) Limitação da entrada e a saída de pessoas, do território moçambicano, através
do encerramento parcial das suas fronteiras, exceptuando assuntos de interesse
do Estado, apoio humanitário, saúde e transporte de carga;
e) Exigência do conhecimento em tempo real de pessoas através do recurso a
geolocalização;
f) Requisição da prestação de serviços de saúde, serviços similares e outros que
se considerem complementares;
g) Encerramento de estabelecimentos comerciais de diversão e equiparados, ou
redução da sua actividade e laboração;
h) Fiscalização dos preços de bens essenciais para a população, incluindo os
necessários para a prevenção e combate à pandemia;
i) Promoção e reorientação do sector industrial para a produção de insumos
necessários ao combate à pandemia;
j) Adopção de medidas de política fiscal e monetária sustentáveis, para apoiar o
sector privado a enfrentar o impacto económico da pandemia;
k) Adopção de estratégias de comunicação para intensificação de medidas de
educação das comunidades e veiculação de mensagens de prevenção à
pandemia, incluindo em línguas nacionais;
l) Introdução de rotatividade laboral ou outras modalidades em função das
especificidades da área de trabalho, assegurando, contudo, mecanismos de
controlo da efectividade.
3. As medidas decretadas e a sua execução devem respeitar o princípio da
proporcionalidade e limitar-se à sua extensão, duração, meios utilizados e ao
estritamente necessário ao pronto restabelecimento da normalidade.
4. A execução das medidas decretadas, durante o Estado de Emergência, serão
asseguradas pelas Forças de Defesa e Segurança, em caso de necessidade.
ARTIGO 4
(Acesso à Justiça)
1. Durante o Estado de Emergência aos actos processuais e procedimentos
judiciais aplicam-se o regime das férias judiciais, sem prejuízo dos actos urgentes,
designadamente as providências cautelares, os que devem ser praticados em
processos em que estejam em causa direitos fundamentais como os relativos a
arguidos presos, bem como os relativos a menores em risco.
2. O Presidente do Tribunal Supremo, o Presidente do Tribunal Administrativo e o
Procurador-Geral da República poderão tomar medidas adicionais consideradas
adequadas, podendo ser ouvida a Ordem dos Advogados de Moçambique.

ARTIGO 5
(Implementação)
1. Os órgãos competentes do Estado devem, de modo articulado, zelar pelo
cumprimento e materialização do disposto no presente Decreto Presidencial.
2. Os órgãos acima referidos podem recorrer à colaboração especializada de
entidades públicas e privadas que julgarem necessárias, em função da natureza
das tarefas a executar para a implementação do presente Decreto Presidencial.
ARTIGO 6
(Sanção)
O desrespeito às medidas impostas pelo presente diploma legal será considerado
crime de desobediência e punido com as penas correspondentes.
ARTIGO 7
(Colaboração)
Todas as pessoas e entidades públicas e privadas ficam obrigadas a colaborar
com as autoridades na execução da presente declaração do Estado de
Emergência.
ARTIGO 8
(Serviços Essenciais)
Durante a vigência do Estado de Emergência deverão ser mantidos os serviços e
actividades públicas e privadas essenciais, destacando-se:
a) Serviços médicos, hospitalares e medicamentosos;
b) Abastecimento de água, energia e combustíveis;
c) Venda de bens alimentícios e de primeira necessidade;
d) Carga e descarga de animais e géneros alimentares deterioráveis;
e) Serviços de registo e notariado;
f) Serviços bancários, de seguros e demais serviços financeiros;
g) Correios e telecomunicações;
h) Controle do espaço aéreo e meteorológico;
i) Serviços de salubridade;
j) Bombeiros;
k) Segurança privada; e
l) Serviços funerários.
ARTIGO 9
(Regulamentação)
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar o presente Decreto Presidencial.

ARTIGO 10
(Entrada em vigor)
O presente Decreto Presidencial entra em vigor no dia 1 de Maio de 2020.
Publique-se.
Maputo, 29 de Abril de 2020.
O Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
________

Tendo a Assembleia da República ratificado através da Lei n.º 1/2020, de 31 de
Março o Decreto Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março, que decreta o Estado
de Emergência devido a pandemia da COVID-19, considerando que persistem as
razões que determinaram a sua declaração, ao abrigo do disposto na alínea g), do
número 2 do artigo 178 e artigo 292, ambos da Constituição da República,
conjugados com os artigos 37, 151 e 159, todos do Regimento da Assembleia da
República, aprovado pela Lei n.º 17/2013, de 12 de Agosto, alterada e republicada
pela Lei n.º 12/2016, de 30 de Dezembro, a Assembleia da República determina:
ARTIGO 1
(Ratificação)
É ratificada a prorrogação da declaração do Estado de Emergência, constante do
Decreto Presidencial n.º 12/2020, de 29 de Abril, anexo à presente Lei que dela
faz parte integrante.
ARTIGO 2
(Regulamentação)
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar a presente Lei.
Artigo 3
(Entrada em vigor)
A presente Lei entra em vigor no dia 1 de Maio de 2020.
Aprovada pela Assembleia da República, aos 30 de Abril de 2020.
A Presidente da Assembleia da República, Esperança Laurinda Francisco Nhiuane
Bias.
Promulgada, aos 30 de Abril de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI.

Decreto Presidencial n.º 12/2020, de 29 de Abril
Considerando que o novo coronavírus, responsável pela pandemia do COVID-19,
continua a propagar-se em todas as latitudes, tendo, até ao presente momento,
infectado, em todo o mundo, mais de três milhões de pessoas, das quais mais de
duzentos mil morreram;
Considerando os riscos de propagação da doença, através do Decreto
Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março, ratificado pela Lei n.º 1/2020, de 31 de
Março, foi declarado Estado de Emergência, por um período de 30 dias;
Tendo presente que, apesar da implementação das medidas excepcionais de
prevenção e controlo adoptadas, registamos, em todo país, 76 casos positivos de
contaminação da COVID-19, dos quais 9 recuperados e nenhum óbito;
Constatando que o aumento do número de casos de transmissão local demonstra
persistirem as razões que fundamentaram a declaração de Estado de Emergência;
Mostrando-se necessário prorrogar o Estado de Emergência e ajustar as medidas
decretadas por forma a reduzir a propagação da doença;
O Presidente da República, ouvidos o Conselho de Estado e o Conselho Nacional
de Defesa e Segurança, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 160,

conjugado com a alí- nea b) do artigo 165, a alínea b) do artigo 265 e artigo 292,
todos da Constituição da República, decreta:
ARTIGO 1
(Prorrogação do Estado de Emergência)
É prorrogado o Estado de Emergência, por razões de calamidade pública, por
mais 30 dias, com início às 0 horas do dia 1 de Maio de 2020 e término às 23h59
do dia 30 de Maio de 2020.
ARTIGO 2
(Âmbito Territorial)
A declaração do Estado de Emergência abrange todo o território nacional.
ARTIGO 3
(Limitação de Direitos, Liberdades e Garantias)
1. Na pendência do Estado de Emergência, e na medida do necessário para a
prevenção e/ou combate à pandemia do COVID-19, devem verificar-se as
seguintes medidas restritivas:
a) suspensão da emissão de vistos de entrada e cancelamento dos vistos já
emitidos;
b) reforço das medidas de quarentena domiciliária, de 14 dias, para todas as
pessoas que tenham entrado no país nas últimas duas semanas, para os que
estejam a chegar ao país, para os que tenham estado em locais com casos activos
e para todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos confirmados
de COVID-19, observando-se as medidas preventivas estabelecidas pelo Ministério
da Saúde;
c) suspensão das aulas em todas as escolas públicas e privadas, desde o ensino
pré-escolar até ao ensino universitário;
d) proibição de realização de eventos públicos e privados, como cultos religiosos,
actividades culturais, recreativas, desportivas, políticas, associativas, turísticas e
de qualquer outra índole, exceptuando questões inadiáveis do Estado ou sociais,
como cerimónias fúnebres, devendo em todos casos ser adoptadas as medidas de
prevenção emanadas pelo Ministério da Saúde;
e) suspensão de todos os prazos processuais e administrativos, incluindo o
procedimento disciplinar;
f) suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os
processos e procedimentos; e
g) obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção em todas as
instituições públicas, privadas e nos transportes colectivos de passageiros.
2. Devem verificar-se, ainda, as seguintes medidas restritivas especiais:
a) limitação da circulação interna de pessoas em qualquer parte do território
nacional, desde que se verifique o aumento exponencial de casos de
contaminação, podendo ser adoptado o cerco sanitário;
b) imposição do confinamento de pessoas em domicílio ou estabelecimento
adequado, com objectivos preventivos;
c) imposição do internamento de pessoas em estabelecimento de saúde com fins
terapêuticos;
d) limitação da entrada e a saída de pessoas, do território moçambicano, através
do encerramento parcial das suas fronteiras, exceptuando assuntos de interesse
do Estado, apoio humanitário, saúde e transporte de carga;
e) exigência do conhecimento em tempo real de pessoas através do recurso a
geolocalização;
f) requisição da prestação de serviços de saúde, serviços similares e outros que se
considerem complementares;

g) encerramento de estabelecimentos comerciais de diversão e equiparados, ou
redução da sua actividade e laboração;
h) fiscalização dos preços de bens essenciais para a população, incluindo os
necessários para a prevenção e combate à pandemia;
i) promoção e reorientação do sector industrial para a produção de insumos
necessários ao combate à pandemia;
j) adopção de medidas de política fiscal e monetária sustentáveis, para apoiar o
sector privado a enfrentar o impacto económico da pandemia;
k) adopção de estratégias de comunicação para intensificação de medidas de
educação das comunidades e veiculação de mensagens de prevenção à
pandemia, incluindo em línguas nacionais;
l) introdução de rotatividade laboral ou outras modalidades em função das
especificidades da área de trabalho, assegurando, contudo, mecanismos de
controlo da efectividade.
3. As medidas decretadas e a sua execução devem respeitar o princípio da
proporcionalidade e limitar-se à sua extensão, duração, meios utilizados e ao
estritamente necessário ao pronto restabelecimento da normalidade.
4. A execução das medidas decretadas, durante o Estado de Emergência, serão
asseguradas pelas Forças de Defesa e Segurança, em caso de necessidade.
ARTIGO 4
(Acesso à Justiça)
1. Durante o Estado de Emergência aos actos processuais e procedimentos
judiciais aplicam-se o regime das férias judiciais, sem prejuízo dos actos urgentes,
designadamente as providências cautelares, os que devem ser praticados em
processos em que estejam em causa direitos fundamentais como os relativos a
arguidos presos, bem como os relativos a menores em risco.
2. O Presidente do Tribunal Supremo, o Presidente do Tribunal Administrativo e o
Procurador-Geral da República poderão tomar medidas adicionais consideradas
adequadas, podendo ser ouvida a Ordem dos Advogados de Moçambique.
ARTIGO 5
(Implementação)
1. Os órgãos competentes do Estado devem, de modo articulado, zelar pelo
cumprimento e materialização do disposto no presente Decreto Presidencial.
2. Os órgãos acima referidos podem recorrer à colaboração especializada de
entidades públicas e privadas que julgarem necessárias, em função da natureza
das tarefas a executar para a implementação do presente Decreto Presidencial.
ARTIGO 6
(Sanção)
O desrespeito às medidas impostas pelo presente diploma legal será considerado
crime de desobediência e punido com as penas correspondentes.

ARTIGO 7
(Colaboração)
Todas as pessoas e entidades públicas e privadas ficam obrigadas a colaborar
com as autoridades na execução da presente declaração do Estado de
Emergência.

ARTIGO 8
(Serviços Essenciais)
Durante a vigência do Estado de Emergência deverão ser mantidos os serviços e
actividades públicas e privadas essenciais, destacando-se:
a) serviços médicos, hospitalares e medicamentosos;
b) abastecimento de água, energia e combustíveis;
c) venda de bens alimentícios e de primeira necessidade;
d) carga e descarga de animais e géneros alimentares deterioráveis;
e) serviços de registo e notariado;
f) serviços bancários, de seguros e demais serviços financeiros;
g) correios e telecomunicações;
h) controle do espaço aéreo e meteorológico;
i) serviços de salubridade;
j) bombeiros;
k) segurança privada; e
l) serviços funerários.
ARTIGO 9
(Regulamentação)
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar o presente Decreto Presidencial.
ARTIGO 10
(Entrada em vigor)
O presente Decreto Presidencial entra em vigor no dia 1 de Maio de 2020.
Publique-se.
Maputo, 29 de Abril de 2020.
O Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI.

CONSELHO DE MINISTROS
_____________

A Organização Mundial da Saúde declarou o COVID – 19 uma pandemia mundial, e
o Presidente da República, pelo Decreto Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março,
declarou o Estado de Emergência em todo o território nacional, com a duração de
30 dias, que foi ratificada pela Assembleia da República, através da Lei n.º 1/2020,
de 31 de Março.
No final do período do Estado de Emergência constatou-se que a pandemia do
COVID-19 continua a propagar-se em todas as latitudes, aumentando o número
de infectados e mortos.
Após avaliação da situação actual e ter-se verificado que as razões da declaração
do Estado de Emergência persistiam, o Presidente da República decretou a
prorrogação do Estado de Emergência, pelo Decreto Presidencial n.º 12/2020, de
30 de Abril, ratificado pela Assembleia da República, pela Lei n.º 4/2020, de 30
de Abril.
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 2 da Lei n.º 4/2020, de 30 de Abril, que
ratifica o Decreto Presidencial n.º 12/2020, de 29 de Abril, que prorroga o Estado
de Emergência, o Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Objecto)
São estabelecidas as medidas de execução administrativa para a prevenção e
contenção da propagação da pandemia COVID-19, a vigorar durante o Estado de
Emergência.
ARTIGO 2
(Âmbito da aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros,
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 3
(Quarentena)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária de 14 dias consecutivos:
a) todas as pessoas que tenham entrado no país nas últimas duas semanas;
b) todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos confirmados de
COVID-19;
c) todas as pessoas que tenham estado em locais com casos activos;
d) os cidadãos relativamente a quem as autoridades sanitárias competentes
determinem situação de vigilância activa.
2. Os doentes com COVID-19 devem ser internados em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos.
3. A violação do disposto no número 1 do presente artigo dá lugar ao
confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos
preventivos.
4. Os órgãos competentes devem criar as condições necessárias para o
conhecimento, em tempo real, da localização, por geolocalização, das pessoas
constantes do número 1 do presente artigo.

ARTIGO 4
(Visita ao estabelecimento hospitalar)
1. São reduzidas as visitas a cidadãos internados nos estabelecimentos
hospitalares, ao máximo de duas pessoas por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 5
(Alargamento da escala de despiste e testagem)
As autoridades sanitárias, públicas e em parceria com as privadas, devem criar as
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste de COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 6
(Protecção especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela
COVID-19, nomeadamente os cidadãos:
a) com idade igual ou superior a 60 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente os imuno-comprometidos, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores
de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos;
c) as gestantes.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência do Estado de Emergência, têm prioridade na dispensa da
actividade laboral presencial.
ARTIGO 7
(Uso de máscaras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas
como nas vias públicas, nos mercados e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos
de passageiros.
3. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material,
privilegiando as de fabrico comunitário, com a finalidade de proteger o nariz e a
boca, nos termos recomendados pelo Ministério da Saúde.
ARTIGO 8
(Requisição da prestação de serviços de saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da saúde criar as condições
para a materialização das medidas previstas no presente artigo.
Artigo 9
(Suspensão de emissão de documentos)
1. Fica suspensa a emissão dos seguintes documentos oficiais:
a) de viagem;
b) de identificação civil;
c) certidão de casamentos;
d) de registo predial;

e) de registo criminal;
f) de registo automóvel
g) licenças;
h) carta de condução;
i) livrete e títulos de propriedade.
2. Exceptuam-se do número anterior os seguintes actos e serviços:
a) registo de nascimento;
b) registo de óbito;
c) emissão de procurações forenses;
d) emissão de licenças de representações comerciais estrangeiras;
e) emissão de cartões do comércio externo;
f) testamento;
g) habilitação de herdeiros;
h) certificação oficiosa do registo criminal;
i) certificação oficiosa da titularidade de bens e participações sociais em
sociedades comerciais;
j) crédito bancário garantido ou não por hipoteca.
ARTIGO 10
(Suspensão e cancelamento de vistos e acordos de supressão de vistos)
Durante a vigência do Estado de Emergência ficam suspensos:
a) a emissão de visto de entrada e o cancelamento de vistos já emitidos;
b) os acordos de supressão de vistos celebrados entre o Estado moçambicano e
outros Estados.
ARTIGO 11
(Validade dos documentos oficiais caducados)
São considerados válidos e eficazes, até 30 de Junho de 2020, os seguintes
documentos oficiais, mesmo que caducados:
a) bilhete de identidade;
b) carta de condução;
c) documento de Identificação e Residência de Estrangeiros e vistos temporários;
d) verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
ARTIGO 12
(Licenças e autorizações)
Enquanto vigorar o Estado de Emergência, as licenças, autorizações ou outro
tipo de actos administrativos mantêm-se válidos independentemente do decurso
do respectivo prazo.
ARTIGO 13
(Limitação de entrada e saída de pessoas)
1. São encerrados todos os postos de travessia, exceptuando-se os seguintes:
a) Negomano, Província de cabo Delgado;
b) Mandimba, II Congresso e Entrelagos, Província do Niassa;
c) Melosa, Província da Zambézia;
d) Cassacatisa, Cuchamano e Zóbwè, Província de Tete;
e) Machipanda, Província de Manica;
f) Chicualacuala, Província de Gaza;
g) Ressano Garcia e Namaacha, Província de Maputo.
2. Todos postos de travessia nos Aeroportos, com a excepção de:
a) Aeroporto de Pemba, Província de Cabo Delgado;
b) Aeroporto de Mocímboa da Praia, Província de Cabo Delgado;
c) Aeroporto de Lichinga, Província do Niassa;
d) Aeroporto de Nampula e Nacala, Província de Nampula;

e) Aeroporto de Quelimane, Província da Zambézia;
f) Aeroporto de Chingodzi, Província de Tete;
g) Aeroporto de Chimoio, Província de Manica;
h) Aeroporto da Beira, Província de Sofala;
i) Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, Província de Inhambane;
j) Aeroporto Internacional de Maputo, Cidade de Maputo.
3. São encerrados todos os portos de travessia nos Portos, excepto:
a) Porto de Pemba e Mocímboa da Praia, Província de Cabo Delgado;
b) Porto de Nacala, na Província de Nampula;
c) Portos de Quelimane e Pebane, Província da Zambézia;
d) Porto da Beira, na Província de Sofala;
e) Porto de Maputo, na Cidade de Maputo.
ARTIGO 14
(Estabelecimentos de ensino e formação profissional)
Decorrente do encerramento dos estabelecimentos de ensino, públicos e
privados, em todos os níveis do Sistema Nacional de Educação, assim como os de
formação profissional, as instituições de tutela emitirão instruções que assegurem
o cumprimento dos programas de ensino e o ajustamento dos calendários
escolares.
ARTIGO 15
(Proibição de eventos públicos e privados e encerramento de estabelecimentos
comerciais de diversão e equiparados)
1. São interditas as actividades culturais, recreativas e desportivas realizadas em
espaços públicos.
2. Decorrente da interdição prevista no número anterior, são encerrados:
a) Discotecas;
b) Salas de jogos;
c) Bares e barracas destinadas à venda de bebidas alcoólicas;
d) Ginásios desportivos, com excepção das actividades terapêuticas;
e) Piscinas públicas;
f) Pavilhões gimno-desportivos;
g) Campos de jogos;
h) Museus;
i) Bibliotecas;
j) Teatros;
k) Monumentos e similares, salvo quando se trate de cerimónias de Estado, desde
que se observe o limite máximo de 20 (vinte) participantes.
3. É interdita a frequência a praias para motivos de lazer, exceptuando-se para a
prática de actividade de manutenção física.
4. É suspensa a realização de feira e exposições, excepto para venda de insumos
e produtos agrícolas, devendo ser observado o disposto no artigo 24 do presente
Decreto.

ARTIGO 16
(Cultos e celebrações religiosas)
1. Estão suspensos os cultos e celebrações religiosas em colectivo, em todos os
lugares de culto.
2. O disposto no número anterior não impede o exercício do direito à liberdade de
culto, individual ou domiciliária, em estrita obediência às medidas de prevenção
da COVID-19.

ARTIGO 17
(Cerimónias fúnebres)
1. O número de participantes na realização de cerimónias fúnebres não deve
exceder 20 (vinte) pessoas e, deve assegurar o cumprimento do distanciamento
social.
2. O número de participantes em cerimónias fúnebres de pessoas que padeciam
de COVID-19 não deve exceder 10 (dez) pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de cerimónias
fúnebres, são obrigados ao uso de máscaras.
4. Os gestores dos cemitérios devem adoptar as medidas necessárias ao
cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 18
(Funcionamento das Instituições públicas e privadas)
1. Mantêm-se em funcionamento as instituições públicas e privadas, devendo ser
observadas as medidas de prevenção e controlo da COVID-19.
2. São medidas cumulativas de prevenção e controlo da COVID-19,
nomeadamente:
a) distanciamento interpessoal de 1,5m, no mínimo;
b) etiqueta da tosse; c) lavagem frequente das mãos;
d) desinfecção das instalações e equipamentos;
e) não partilha de utensílios de uso pessoal;
f) arejamento das instalações;
g) redução, em reuniões ou locais de aglomeração, do número de pessoas, para o
máximo de 20 (vinte) pessoas, quando aplicável, exceptuando situações
inadiáveis do funcionamento do Estado.
3. O efectivo laboral presencial é reduzido para uma quantidade não superior a
1/3, com rotatividade das equipas de serviço de 15 em 15 dias.
4. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se
confunde com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que
assegurem a continuação do trabalho em casa, havendo condições.
5. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do
trabalho em domicílio.
6. A medida prevista no n.º 3 do presente artigo não abrange os funcionários e
agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança, os quais
mantêm o pleno exercício das suas funções.
7. Exceptua-se do disposto no n.º 3 as indústrias de produtos essenciais que
podem ser autorizadas a manter efectivo laboral superior a 1/3, mediante um
pedido fundamentado dirigido ao Ministro que superintende a área de trabalho,
ouvido o Ministro que superintende a área da indústria e comércio, devendo ser
observadas as restantes medidas preventivas definidas para o efeito.
8. Consideram-se indústrias essenciais, para efeitos do presente Decreto, a
produção de bens alimentares e de bebidas, indústria química e dos produtos
essenciais aos serviços de saúde.
ARTIGO 19
(Cadastro e prova de vida presencial)
1. Durante a vigência do Estado de Emergência são temporariamente suspensos
os seguintes actos relativos aos Funcionários e Agentes do Estado:
a) o cadastro electrónico;
b) a prova de vida presencial (biométrica).
2. Mantêm-se em vigor a realização do cadastro excepcional e da prova de vida
não presencial.

ARTIGO 20
(Serviços mínimos das instituições de crédito e sociedades financeiras)
1. As instituições de crédito e sociedades financeiras devem prover os seguintes
serviços mínimos:
a) depósitos, levantamentos em numerário;
b) transferências de fundos;
c) todas as operações necessárias realizadas através dos canais digitais.
2. O Banco de Moçambique pode estabelecer outros serviços mínimos, podendo
ainda estabelecer medidas necessárias para o funcionamento dos subsistemas de
pagamentos, definir os termos e condições de utilização dos instrumentos de
pagamentos e demais áreas.
ARTIGO 21
(Suspensão dos serviços de interesse público)
As instituições públicas e privadas que prestam serviço público, podem reduzir o
volume de serviços prestados, de modo a que se conformem com o previsto no
artigo 18 do presente Decreto.
ARTIGO 22
(Medidas de protecção individual)
1. As instituições públicas e privadas que se mantenham em funções nos termos
do presente Decreto devem garantir as condições essenciais de protecção
individual dos funcionários e agentes do Estado, respeitar as orientações das
autoridades sanitárias.
2. O atendimento público deve observar as orientações sobre o distanciamento
entre as pessoas.
3. Deve ser dada atenção especial e particular à protecção dos profissionais e
agentes de saúde.
ARTIGO 23
(Mercados)
1. Os mercados mantêm-se em funcionamento, no período compreendido entre às
6 horas e às 17 horas.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, por recomendação das
autoridades sanitárias competentes, podem ser encerrados os mercados.
3. Os órgãos gestores dos mercados devem criar as condições para a observância
do distanciamento recomendável entre os vendedores e entre estes e os
compradores, bem como o uso de máscaras. 4. Os órgãos mencionados no
número anterior devem criar as condições para a desinfecção regular dos
mercados, bem como de higiene e saneamento do meio.

ARTIGO 24
(Inspecção das actividades económicas)
1. Os órgãos competentes de inspecção das actividades económicas mantêm-se
em funções.
2. Devem ser reforçadas as acções de inspecção com vista a identificar e
sancionar a especulação de preços pelos estabelecimentos comerciais.
ARTIGO 25
(Actividades industrial, agrícola e pesqueira)

1. As entidades industriais, agrícolas e pesqueiras devem garantir a utilização de
medidas de prevenção da COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de
serviço.
2. Compete aos Ministros que superintendem as áreas da indústria, da agricultura
e da pesca reorientar o sector industrial, agrícola e pesqueiro para a produção de
insumos necessários ao combate à pandemia.
ARTIGO 26
(Licenciamento para importação de bens essenciais)
1. A importação de bens alimentares, medicamentos, material de biossegurança,
testes de diagnóstico e outros produtos essenciais fica sujeita a um regime
excepcional de licenciamento.
2. Compete aos Ministros que superintendem as áreas das finanças, transportes,
agricultura, saúde, indústria e comércio, pesca, gestão de calamidades e o Banco
de Moçambique definirem o regime referido no número anterior, o qual deve
privilegiar a facilitação e a desburocratização.
ARTIGO 27
(Regularização fiscal)
1. O pagamento de impostos sobre a importação de bens alimentares,
medicamentos e outros bens essenciais fica sujeito ao regime de regularização à
posterior.
2. Compete ao Ministério que superintende a área das finanças garantir os
mecanismos de aplicação do disposto no número anterior do presente artigo.
ARTIGO 28
(Créditos bancários)
Durante a vigência do Estado de Emergência, ficam sem efeito as interpelações,
constituições em mora e execuções decorrentes do atraso do cumprimento de
obrigações que não possam ser realizadas por decorrência da aplicação das
medidas previstas no presente Decreto.
ARTIGO 29
(Transportes colectivos de passageiros, pessoas e bens)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos,
públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo,
de acordo com o número de assentos estabelecido para cada tipo de transporte.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção com a finalidade de proteger o nariz e
a boca, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde.
3. É permitida a prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, mediante o
uso de máscara e no limite máximo da lotação.
4. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
5. A violação do disposto no presente artigo por parte de prestadores de serviço
de transporte implica a apreensão do veículo.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.

ARTIGO 30
(Órgãos de comunicação social)
1. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados, mantêm-se em
funcionamento devendo, no interesse público, colaborar com as autoridades
competentes.
2. Os órgãos competentes de gestão devem adoptar medidas para diminuição do
efectivo laboral presencial durante a vigência do Estado de Emergência,
salvaguardando sempre a prestação dos serviços essenciais.
3. Os órgãos competentes devem, com a regularidade recomendável, assegurar
informação pública sobre a evolução da pandemia em Moçambique.
4. Os órgãos de comunicação social públicos e privados devem reservar espaço
na sua grelha de programação para informar sobre a pandemia da COVID-19, nos
termos a definir pelo Gabinete de Informação – GABINFO.
ARTIGO 31
(Salvaguarda das relações jurídico-laborais)
1. É proibida a cessação das relações jurídico-laborais com fundamento na
ausência dos trabalhadores do local de trabalho, em decorrência das medidas de
prevenção e controlo da COVID-19.
2. O disposto no número anterior não impede a adopção de medidas disciplinares,
nomeadamente para os funcionários e agentes do Estado, bem como os
trabalhadores com dever de prestar serviço durante a vigência do Estado de
Emergência.
ARTIGO 32
(Protecção de inquilinos)
1. É proibido, durante o Estado de Emergência, o despejo de inquilino nos
contratos de arrendamento para fins habitacionais.
2. O disposto no número anterior não desonera o inquilino do dever de
pagamento da renda devida.
ARTIGO 33
(Visita aos estabelecimentos penitenciários)
1. São interditas visitas aos estabelecimentos penitenciários, podendo continuar a
entrega de refeições, àqueles que estejam em regime de dieta especial,
observando as medidas de prevenção e controlo da COVID-19.
2. É garantida a continuação da assistência médica aos cidadãos presos ou
detidos que se encontrem doentes.
3. Os órgãos competentes devem garantir a disponibilização de informação aos
familiares sobre a situação dos cidadãos internados, presos e detidos.
ARTIGO 34
(Intervenção das Forças de Defesa e Segurança)
Durante a vigência do Estado de Emergência as Forças de Defesa e Segurança
podem ser chamadas para garantir o cumprimento das medidas de prevenção e
controlo da COVID-19.
ARTIGO 35
(Dever de cooperação)
Os cidadãos e as entidades públicas e privadas têm o dever de colaboração,
nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes
responsáveis pela segurança, protecção civil e saúde pública, na pronta satisfação

de solicitações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades
competentes para a concretização das medidas do presente Decreto.
ARTIGO 36
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 37
(Regime excepcional de contratação pública)
1. A aquisição de bens e serviços urgentes necessários ao controlo e combate à
pandemia fica sujeita a um regime excepcional.
2. Os bens e serviços essenciais, nomeadamente, medicamentos, material
hospitalar, material de biossegurança, testes de diagnóstico e demais materiais
essenciais, podem ser adquirido em regime de contratação simplificada.
3. Compete ao Ministério que superintende a área das finanças criar as condições
para a efectivação do disposto no presente artigo.
ARTIGO 38
(Acções de sensibilização e educação cívico-sanitária)
Os órgãos competentes devem implementar medidas adicionais com vista à
sensibilização e à educação cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia por
COVID-19, nomeadamente através dos meios de difusão massiva, públicos e
privados e de outros meios considerados adequados.
ARTIGO 39
(Medidas adicionais)
São válidas e eficazes todas as medidas adicionais adoptadas pelas autoridades
competentes para a prevenção e combate à pandemia da COVID-19, desde que
não contrariem o disposto no presente Decreto.

ARTIGO 40
(Sanção)
Sem prejuízo das sanções de natureza cível e disciplinar, a disseminação de
informações falsas sobre a COVID-19 e o desrespeito às medidas de restrição nos
casos previstos no presente Decreto, são puníveis nos termos da lei penal.
ARTIGO 41
(Norma revogatória)
São revogados os Decretos n.º 12/2020, de 2 de Abril, e n.º 14/2020, de 9 de Abril.
ARTIGO 42
(Entrada em vigor)
O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 5 de Maio de 2020.
Publique-se. O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

INSTITUTO NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES DE MOÇAMBIQUE
________________

No âmbito do incremento de medidas preventivas da propagação do COVID-19
no País, pelo Decreto Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março, o Presidente da
República declarou o Estado de Emergência, acto rectificado pela Assembleia da
República através da Lei n.º 1/2020, de 31 de Março, de que decorre a limitação de
Direitos, Liberdades e Garantias dos cidadãos pelo tempo que durar a
emergência.
Não obstante a limitação deste conjunto de Direitos Fundamentais, a Lei n.º
1/2020, de 31 de Março, na alínea e) do artigo 7 consagra e define o conjunto de
actividades e serviços públicos e privados essenciais a ser mantidos em
funcionamento, dos quais fazem parte os serviços de Correios e
Telecomunicações;
Havendo necessidade de, no âmbito dos Sectores Postal e de Telecomunicações
serem adoptadas medidas complementares e específicas atinentes ao estado de
emergência, corporizados da contribuição sectorial para uma eficaz aplicação das
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das Autoridades
Nacionais da Saúde, quanto à prevenção e mitigação do contágio da COVID-19 e
preservar a vida dos consumidores dos serviços de telecomunicações e do
público em geral;
Ciente de que o momento clama por uma maior e eficiente disponibilidade da
acessibilidade dos serviços de telecomunicações, e resposta à demanda com a
qualidade necessária;
Ao abrigo do dever de colaboração plasmado na Lei n.º 1/2020, as operadoras de
telecomunicações são chamadas a apoiar a debelar ou minimizar o impacto desta
pandemia com base na tecnologia aplicada nas respectivas redes de
telecomunicações.
Assim à luz do que estabelece a Lei n.º 1/2020 e o Decreto n.º 12/2020, de 2 de
Abril, do Conselho de Ministros, no uso das competências previstas na alínea b)
do artigo 9 conjugado com o n.º 7 do artigo 20, ambos do Estatuto Orgânico do
INCM, aprovado pelo Decreto n.º 32/2001, de 6 de Novembro, o Conselho de
Administração, delibera:
ARTIGO 1
São adoptadas as seguintes medidas para o Sector das Comunicações a
vigorarem durante o período do Estado de Emergência:
I - À Autoridade Reguladora das Comunicações de Moçambique-INCM em
especial compete:
a) Atribuir e isentar espectro de forma provisória durante o período de
emergência;
b) Isentar as taxas de homologação dos equipamentos de telecomunicações e
radiocomunicações sem prejuízo da homologação nos termos da lei;
c) Atribuir e isentar a taxa de aquisição de números curtos cujo objectivo é
divulgar a prevenção do COVID-19;
d) Suspender, durante a vigência da emergência, o cancelamento dos
licenciamentos dos serviços Postais e de Telecomunicações que vençam no
período em referência.
II – Aos Operadores de Telecomunicações, em especial compete:
a) Garantir a continuidade da prestação de todos os serviços de
telecomunicações;
b) Disponibilizar de forma gratuita, o encaminhamento de chamadas para
números atribuídos às autoridades sanitárias, designadamente, Ministério de
Saúde, Instituto Nacional de Saúde, Hospitais Centrais, e aos hospitais públicos;
c) Garantir o rastreamento de pessoas em quarentena e em isolamento, quando

solicitado pelas Autoridades Sanitárias;
d) Isentar os custos com os serviços de SMS nas notificações de transacções de
moeda electrónica, que o subscritor recebe no final da transacção;
e) Disponibilizar o acesso a internet de forma gratuita, às autoridades sanitárias,
designadamente, Ministério de Saúde, Instituto Nacional de Saúde, Hospitais
Centrais, e aos hospitais públicos destinados ao internamento e tratamento do
COVID-19;
f) Não agravar as tarifas dos serviços de telecomunicações no período de
emergência;
g) Garantir a divulgação de números de emergência, fornecidos pelas
Autoridades Sanitárias, relacionados com o COVID-19 através de bulk SMS.
h) Garantir, de forma gratuita, o acesso à internet às plataformas educacionais e
os sites das instituições de ensino a nível nacional;
i) Oferecer, de forma gratuita, a opção de escolha de toque de chamada
personalizada por SMS de prevenção do COVID-19;
j) Enviar SMS POP-UP de prevenção de COVID-19 no final da primeira chamada
do dia;
k) Suspender o cancelamento dos contratos de serviços dos clientes pós-pagos,
durante o período de Estado de Emergência.
III – Aos Operadores Postais, em especial compete:
a) Garantir que todas as entregas devem ser feitas por agentes devidamente
protegidos com luvas, máscaras e com desinfectante;
b) Garantir que as entregas de encomendas e ou objectos postais nas estações de
correios só podem ser aceites e enviadas para os destinos quando desinfectadas;
c) Garantir que os operadores de serviços postais, sempre que receberem
clientes, observem o distanciamento recomendado pelas Autoridades Sanitárias,
marcando devidamente os lugares em que cada utente deve posicionar-se
enquanto aguarda o seu atendimento.
IV – Aos Operadores de radiodifusão em especial compete:
a) Manter o canal nacional do serviço público de TV, pelos operadores de TV por
subscrição, nos casos em que a subscrição do cliente tenha sido interrompida por
falta de pagamento;
b) Não cancelar nenhum dos cartões pertencentes a todos os clientes registados
nas televisões, na vigência do Estado de Emergência;
c) Os operadores de rádio devem, no período da manhã, tarde e noite, a título
gratuito prover notícias, anúncios educativos e publicidade relacionada com o
COVID-19, da fonte do MISAU e de entidades governamentais competentes.
ARTIGO 2
Findo o Estado de Emergência, a Autoridade Reguladora das Comunicações de
Moçambique – INCM vai emitir outras instruções relacionadas com as medidas
constantes da presente resolução.
ARTIGO 3
O não cumprimento destas e de outras medidas de âmbito da emergência dá
lugar a aplicação de multas nos termos da lei.
ARTIGO 4
Esta resolução entra imediatamente em vigor.
Aprovada pelo Conselho de Administração, aos 16 de Abril
de 2020. — O Presidente do Conselho de Administração, Américo Muchan

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
_____________

Em face da pandemia da COVID-19, o Presidente da República declarou o Estado
de Emergência, através do Decreto Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março,
ratificado pela Lei n.º 1/2020, de 31 de Março;
Constatando o aumento do número de casos de transmissão local, o Presidente
da República, através do Decreto Presidencial n.º 12/2020, de 29 de Abril,
ratificado pela Lei n.º 4/2020, de 30 de Abril, prorrogou o Estado de Emergência
por mais 30 dias;
Verificando que, apesar das medidas adoptadas, aumentou o número de casos e
das cadeias de transmissão, registando-se actualmente um cumulativo de 233
casos de infecção, dos quais 207 de transmissão local e 26 importados, 82
recuperados e 2 óbitos;
Auscultada a Comissão Técnico-Científica para Prevenção e Resposta à Pandemia
da COVID-19 que recomenda a continuidade da adopçāo de medidas excepcionais
para proteger a vida humana e a saúde pública;
Mostrando-se necessário prorrogar, pela segunda vez, o Estado de Emergência e
ajustar as medidas decretadas por forma a reduzir a propagação da doença;
O Presidente da República, ouvidos o Conselho de Estado e o Conselho Nacional
de Defesa e Segurança, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 160,
conjugado com a alínea b) do artigo 165, a alínea b) do artigo 265 e artigo 292,
todos da Constituição da República, decreta:
ARTIGO 1
(Prorrogação do Estado de Emergência)
É prorrogado o Estado de Emergência, por razões de calamidade pública, por
mais 30 dias, com início às 0 horas do dia 31 de Maio de 2020 e término às 23h59
do dia 29 de Junho de 2020.
ARTIGO 2
(Âmbito Territorial)
A declaração do Estado de Emergência abrange todo o território nacional.
ARTIGO 3
(Limitação de Direitos, Liberdades e Garantias)
1. Na pendência do Estado de Emergência, e na medida do necessário para a
prevenção e/ou combate à pandemia da COVID-19, devem verificar-se as
seguintes medidas restritivas:
a) Suspensão da emissão de vistos de entrada e cancelamento dos vistos já
emitidos;
b) Suspensão das aulas em todas as escolas públicas e privadas, desde o ensino
pré-escolar até ao ensino universitário;
c) Proibição de realização de eventos públicos e privados, como cultos religiosos,
actividades culturais, recreativas, desportivas, políticas, associativas, turísticas e
de qualquer outra índole, exceptuando. Questões inadiáveis do Estado;
ii. Questões sociais, como cerimónias fúnebres;
iii. Prática de actividades de manutenção física, em espaços abertos. d) Suspensão
de todos os prazos processuais e administrativos, incluindo o procedimento
disciplinar;
e) Suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os

processos e procedimentos; e
f) Obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção em todas as
instituições públicas, privadas e nos transportes colectivos de passageiros.
2. Devem verificar-se, ainda, as seguintes medidas restritivas especiais:
a) Sujeição à quarentena obrigatória domiciliária, de 14 a 21 dias, para todos os
cidadãos que estejam a chegar ao país, tenham estado em locais com casos
activos e os que tenham tido contacto directo com casos confirmados da COVID19, devendo as autoridades sanitárias adoptar mecanismos de controlo eficazes;
b) Obrigatoriedade do uso, correcto e consciente, de máscaras de pano ou outro
material e/ou viseiras em todos os locais de aglomeração de pessoas, como vias
públicas, mercados, áreas comuns e nos transportes colectivos e semicolectivos
de passageiros;
c) Limitação da circulação interna de pessoas em qualquer parte do território
nacional, desde que se verifique o aumento exponencial de casos de
contaminação, podendo ser adoptado o cerco sanitário;
d) Imposição de internamento de pessoas em estabelecimento de saúde com fins
terapêuticos;
e) Limitação da entrada e saída de pessoas, do território moçambicano, através
do encerramento parcial das suas fronteiras, exceptuando assuntos de interesse
do Estado, apoio humanitário, saúde e transporte de carga;
f) Exigência do conhecimento em tempo real de pessoas através do recurso a
geolocalização;
g) Requisição da prestação de serviços de saúde, serviços similares e outros que
se considerem complementares;
h) Encerramento de estabelecimentos comerciais de diversão e equiparados;
i) Fiscalização dos preços de bens essenciais para a população, incluindo os
necessários para a prevenção e combate à pandemia;
j) Promoção e reorientação do sector industrial para a produção de insumos
necessários ao combate à pandemia;
k) Adopção de medidas de política fiscal e monetárias sustentáveis, para apoiar o
sector privado a enfrentar o impacto económico da pandemia;
l) Adopção de estratégias de comunicação para intensificação de medidas de
educação das comunidades e veiculação de mensagens de prevenção à
pandemia, incluindo em línguas nacionais;
m) Introdução de rotatividade laboral, teletrabalho ou outras modalidades em
função das especificidades da área de trabalho, assegurando, contudo,
mecanismos de controlo da efectividade;
n) Criação de formas de atendimento alternativos, como telefone e/ou e-mail,
para substituir o atendimento presencial nas instituições públicas e privadas.
3. As medidas decretadas e a sua execução devem respeitar o princípio da
proporcionalidade e limitar a sua extensão, duração e meios utilizados ao
estritamente necessário.
4. A execução das medidas decretadas, durante o Estado de Emergência, serão
asseguradas pelas estruturas municipais e locais e pelas Forças de Defesa e
Segurança, em caso de necessidade.
ARTIGO 4
(Acesso à Justiça)
1. Durante o Estado de Emergência, aos actos processuais e procedimentos
judiciais aplicam-se o regime das férias judiciais, sem prejuízo dos actos urgentes,
designadamente as providências cautelares, os que devem ser praticados em
processos em que estejam em causa direitos fundamentais como os relativos a
arguidos presos, bem como os relativos a menores em risco.
2. O Presidente do Tribunal Supremo, o Presidente do Tribunal Administrativo e o
Procurador-Geral da República poderão tomar medidas adicionais consideradas
adequadas, podendo ser ouvida a Ordem dos Advogados de Moçambique.

ARTIGO 5
(Implementação)
1. Os órgãos competentes do Estado devem, de modo articulado, zelar pelo
cumprimento e materialização do disposto no presente Decreto Presidencial.
2. Os órgãos acima referidos podem recorrer à colaboração especializada de
entidades públicas e privadas que julgarem necessárias, em função da natureza
das tarefas a executar para a implementação do presente Decreto Presidencial.
ARTIGO 6
(Sanção)
O desrespeito às medidas impostas pelo presente diploma legal será considerado
crime de desobediência e punido com as penas correspondentes.
ARTIGO 7
(Colaboração)
Todas as pessoas e entidades públicas e privadas ficam obrigadas a colaborar
com as autoridades na execução da presente declaração do Estado de
Emergência.
ARTIGO 8
(Serviços Essenciais)
Durante a vigência do Estado de Emergência deverão ser mantidos os serviços e
actividades públicas e privadas essenciais, destacando-se:
a) Serviços médicos, hospitalares e medicamentosos;
b) Abastecimento de água, energia e combustíveis;
c) Venda de bens alimentícios e de primeira necessidade;
d) Carga e descarga de animais e géneros alimentares deterioráveis;
e) Serviços de registo e notariado;
f) Serviços bancários, de seguros e demais serviços financeiros;
g) Correios e telecomunicações;
h) Controle do espaço aéreo e meteorológico;
i) Serviços de salubridade;
j) Bombeiros;
k) Segurança privada; e
l) serviços funerários.
ARTIGO 9
(Regulamentação)
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar o presente Decreto Presidencial.

ARTIGO 10
(Entrada em vigor)
O presente Decreto Presidencial entra em vigor no dia 31 de Maio de 2020.
Publique-se.
Maputo, 28 de Maio de 2020.
O Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
___________

Tendo a Assembleia da República ratificado, através da Lei n.º 4/2020, de 30 de
Abril, o Decreto Presidencial n.º 12/2020, de 29 de Abril que decreta a
prorrogação do Estado de Emergência devido à pandemia da COVID-19,
considerando que persistem as razões que determinaram a sua declaração, ao
abrigo do disposto na alínea g) do número 2 do artigo 178 e artigo 292, ambos da
Constituição da República, a Assembleia da República determina:
ARTIGO 1
(Ratificação)
É ratificada a Declaração que prorroga, pela segunda vez, o Estado de
Emergência, constante do Decreto Presidencial n.º 14/2020, de 28 de Maio, anexo
à presente Lei que dela faz parte integrante.
ARTIGO 2
(Regulamentação)
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar a presente Lei.
ARTIGO 3
(Entrada em vigor)
A presente Lei entra em vigor no dia 31 de Maio de 2020.
Aprovada pela Assembleia da República, aos 29 de Maio de 2020.
A Presidente da Assembleia da República, Esperança Laurinda Francisco Nhiuane
Bias.
Promulgada, aos 29 de Maio de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI.
Decreto Presidencial n.º 14/2020, de 28 de Maio
Em face da pandemia da COVID-19, o Presidente da República declarou o Estado
de Emergência, através do Decreto Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março,
ratificado pela Lei n.º 1/2020, de 31 de Março;
Constatando o aumento do número de casos de transmissão local, o Presidente
da República, através do Decreto Presidencial n.º 12/2020, de 29 de Abril,
ratificado pela Lei n.º 4/2020, de 30 de Abril, prorrogou o Estado de Emergência
por mais 30 dias;
Verificando que, apesar das medidas adoptadas, aumentou o número de casos e
das cadeias de transmissão, registando-se actualmente um cumulativo de 233
casos de infecção, dos quais 207 de transmissão local e 26 importados, 82
recuperados e 2 óbitos;
Auscultada a Comissão Técnico-Científica para Prevenção e Resposta à Pandemia
da COVID-19 que recomenda a continuidade da adopção de medidas
excepcionais para proteger a vida humana e a saúde pública;
Mostrando-se necessário prorrogar, pela segunda vez, o Estado de Emergência e
ajustar as medidas decretadas por forma a reduzir a propagação da doença;
O Presidente da República, ouvidos o Conselho de Estado e o Conselho Nacional
de Defesa e Segurança, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 160,

conjugado com a alí- nea b) do artigo 165, a alínea b) do artigo 265 e artigo 292,
todos da Constituição da República, decreta:

ARTIGO 1
(Prorrogação do Estado de Emergência)
É prorrogado o Estado de Emergência, por razões de calamidade pública, por
mais 30 dias, com início às 0 horas do dia 31 de Maio de 2020 e término às 23h59
do dia 29 de Junho de 2020.
ARTIGO 2
(Âmbito Territorial)
A declaração do Estado de Emergência abrange todo o território nacional.
ARTIGO 3
(Limitação de Direitos, Liberdades e Garantias)
1. Na pendência do Estado de Emergência, e na medida do necessário para a
prevenção e/ou combate à pandemia da COVID-19, devem verificar-se as
seguintes medidas restritivas:
a) Suspensão da emissão de vistos de entrada e cancelamento dos vistos já
emitidos;
b) Suspensão das aulas em todas as escolas públicas e privadas, desde o ensino
pré-escolar até ao ensino universitário;
c) Proibição de realização de eventos públicos e privados, como cultos religiosos,
actividades culturais, recreativas, desportivas, políticas, associativas, turísticas e
de qualquer outra índole, exceptuando:
i. Questões inadiáveis do Estado;
ii. Questões sociais, como cerimónias fúnebres;
iii. Prática de actividades de manutenção física, em espaços abertos.
d) suspensão de todos os prazos processuais e administrativos, incluindo o
procedimento disciplinar;
e) Suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os
processos e procedimentos; e
f) obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção em todas as
instituições públicas, privadas e nos transportes colectivos de passageiros.
2. Devem verificar-se, ainda, as seguintes medidas restritivas especiais:
a) Sujeição à quarentena obrigatória domiciliária, de 14 a 21 dias, para todos os
cidadãos que estejam a chegar ao país, tenham estado em locais com casos
activos e os que tenham tido contacto directo com casos confirmados da COVID19, devendo as autoridades sanitárias adoptar mecanismos de controle eficazes;
b) Obrigatoriedade do uso, correcto e consciente, de máscaras de pano ou outro
material e/ou viseiras em todos os locais de aglomeração de pessoas, como vias
públicas, mercados, áreas comuns e nos transportes colectivos e semi-colectivos
de passageiros;
c) Limitação da circulação interna de pessoas em qualquer parte do território
nacional, desde que se verifique o aumento exponencial de casos de
contaminação, podendo ser adoptado o cerco sanitário;
d) Imposição de internamento de pessoas em estabelecimento de saúde com fins
terapêuticos;
e) Limitação da entrada e saída de pessoas, do território moçambicano, através
do encerramento parcial das suas fronteiras, exceptuando assuntos de interesse
do Estado, apoio humanitário, saúde e transporte de carga;
f) Exigência do conhecimento em tempo real de pessoas através do recurso a
geolocalização;

g) Requisição da prestação de serviços de saúde, serviços similares e outros que
se considerem complementares;
h) Encerramento de estabelecimentos comerciais de diversão e equiparados;
i) Fiscalização dos preços de bens essenciais para a população, incluindo os
necessários para a prevenção e combate à pandemia;
j) Promoção e reorientação do sector industrial para a produção de insumos
necessários ao combate à pandemia;
k) Adopção de medidas de política fiscal e monetária sustentáveis, para apoiar o
sector privado a enfrentar o impacto económico da pandemia;
l) Adopção de estratégias de comunicação para intensificação de medidas de
educação das comunidades e veiculação de mensagens de prevenção à
pandemia, incluindo em línguas nacionais;
m) Introdução de rotatividade laboral, teletrabalho ou outras modalidades em
função das especificidades da área de trabalho, assegurando, contudo,
mecanismos de controlo da efectividade;
n) Criação de formas de atendimento alternativos, como telefone e/ou e-mail,
para substituir o atendimento presencial nas instituições públicas e privadas.
3. As medidas decretadas e a sua execução devem respeitar o princípio da
proporcionalidade e limitar a sua extensão, duração e meios utilizados ao
estritamente necessário.
4. A execução das medidas decretadas, durante o Estado de Emergência, serão
asseguradas pelas estruturas municipais e locais e pelas Forças de Defesa e
Segurança, em caso de necessidade.
ARTIGO 4
(Acesso à Justiça)
1. Durante o Estado de Emergência, aos actos processuais e procedimentos
judiciais aplicam-se o regime das férias judiciais, sem prejuízo dos actos urgentes,
designadamente as providências cautelares, os que devem ser praticados em
processos em que estejam em causa direitos fundamentais como os relativos a
arguidos presos, bem como os relativos a menores em risco.
2. O Presidente do Tribunal Supremo, o Presidente do Tribunal Administrativo e o
Procurador-Geral da República poderão tomar medidas adicionais consideradas
adequadas, podendo ser ouvida a Ordem dos Advogados de Moçambique.

ARTIGO 5
(Implementação)
1. Os órgãos competentes do Estado devem, de modo articulado, zelar pelo
cumprimento e materialização do disposto no presente Decreto Presidencial.
2. Os órgãos acima referidos podem recorrer à colaboração especializada de
entidades públicas e privadas que julgarem necessárias, em função da natureza
das tarefas a executar para a implementação do presente Decreto Presidencial.

ARTIGO 6
(Sanção)
O desrespeito às medidas impostas pelo presente diploma legal será considerado
crime de desobediência e punido com as penas correspondentes.

ARTIGO 7
(Colaboração)
Todas as pessoas e entidades públicas e privadas ficam obrigadas a colaborar
com as autoridades na execução da presente declaração do Estado de
Emergência.
ARTIGO 8
(Serviços Essenciais)
Durante a vigência do Estado de Emergência deverão ser mantidos os serviços e
actividades públicas e privadas essenciais, destacando-se:
a) Serviços médicos, hospitalares e medicamentosos;
c) Venda de bens alimentícios e de primeira necessidade;
d) Carga e descarga de animais e géneros alimentares deterioráveis;
e) Serviços de registo e notariado;
f) Serviços bancários, de seguros e demais serviços financeiros;
g) Correios e telecomunicações;
h) Controle do espaço aéreo e meteorológico;
i) Serviços de salubridade;
j) Bombeiros;
k) Segurança privada; e
l) Serviços funerários.
ARTIGO 9
(Regulamentação)
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar o presente Decreto Presidencial.

ARTIGO 10
(Entrada em vigor)
O presente Decreto Presidencial entra em vigor no dia 31 de Maio de 2020.
Publique-se.
Maputo, 28 de Maio de 2020.
O Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI.

CONSELHO DE MINISTROS
_______

A Organização Mundial da Saúde declarou o COVID-19 uma pandemia mundial, e
o Presidente da República, pelo Decreto Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março,
declarou o Estado de Emergência em todo o território nacional, com a duração de
30 dias, que foi ratificada pela Assembleia da República, através da Lei n.º 1/2020,
de 31 de Março.
No final do período de Estado de Emergência constatou-se que a pandemia do
COVID-19 continuava a propagar-se, aumentando o número de infectados, facto
que ditou a prorrogação do Estado de Emergência, pelo Decreto Presidencial n.º
12/2020, de 29 de Abril, ratificado pela Assembleia pela Lei n.º 4/2020, de 30 de
Abril.
No final do período de prorrogação do Estado de Emergência e após avaliação da
situação actual, verificou-se que as razões da declaração do Estado de
Emergência persistem e já com dois óbitos no nosso país.
Nestes termos, o Presidente da República decretou, pela segunda vez, a
prorrogação do Estado de Emergência, através do Decreto Presidencial n.º
14/2020, de 28 de Maio, ratificado pela Assembleia da República, através da Lei
n.º 6/2020, de 29 de Maio.
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 2 da Lei n.º 6/2020, de 29 de Maio, que
ratifica o Decreto Presidencial n.º 14/2020, de 28 de Maio, que prorroga o Estado
de Emergência, o Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Objecto)
São aprovadas as medidas de execução administrativa para a prevenção e
contenção da propagação da pandemia COVID-19, a vigorar durante o Estado de
Emergência.
ARTIGO 2
(Âmbito da aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros,
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 3
(Quarentena)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária de 14 dias consecutivos:
a) Todas as pessoas que estejam a chegar ao País;
b) Todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos confirmados de
COVID-19;
c) Todas as pessoas que tenham estado em locais com casos activos;
d) Os cidadãos relativamente a quem as autoridades sanitárias competentes
determinem situação de vigilância activa.
2. Os doentes com COVID-19 devem ser internados em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos.
3. A violação do disposto no número 1 do presente artigo dá lugar ao
confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos
preventivos.
4. Os órgãos competentes devem criar as condições necessárias para o

conhecimento, em tempo real, da localização, por geolocalização, das pessoas
constantes do número 1 do presente artigo.

ARTIGO 4
(Visita ao estabelecimento hospitalar)
1. São reduzidas as visitas a cidadãos internados nos estabelecimentos
hospitalares, ao máximo de duas pessoas por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 5
(Alargamento da escala de despiste e testagem)
As autoridades sanitárias, públicas e em parceria com as privadas, devem criar as
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste de COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 6
(Protecção especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela
COVID-19, nomeadamente os cidadãos:
a) Com idade igual ou superior a 60 anos;
b) Portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente os imuno-comprometidos, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores
de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos;
c) As gestantes.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência do Estado de Emergência, têm prioridade na dispensa da
actividade laboral presencial.
ARTIGO7
(Uso de máscaras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas,
tais como nas vias públicas, nos mercados e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos
de passageiros.
3. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material,
privilegiando as de fabrico comunitário, com a finalidade de proteger o nariz e a
boca, nos termos recomendados pelo Ministério da Saúde.
ARTIGO 8
(Requisição da prestação de serviços de saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da saúde criar as condições
para a materialização das medidas previstas no presente artigo.

ARTIGO 9
(Suspensão de emissão de documentos)
1. Fica suspensa a emissão dos seguintes documentos oficiais:
a) De viagem;
b) De identificação civil;
c) Certidão de casamentos;
d) De registo predial;
e) De registo criminal;
f) De registo automóvel
g) Licenças;
h) Carta de condução;
i) Livrete e títulos de propriedade.
2. Exceptuam-se do número anterior os seguintes actos e serviços:
a) Registo de nascimento;
b) Registo de óbito;
c) Emissão de procurações forenses;
d) Emissão de licenças de representações comerciais estrangeiras;
e) Emissão de cartões do comércio externo;
f) Testamento;
g) Habilitação de herdeiros;
h) Certificação oficiosa do registo criminal;
i) Certificação oficiosa da titularidade de bens e participações sociais em
sociedades comerciais;
j) Crédito bancário garantido ou não por hipoteca.
ARTIGO 10
(Suspensão e cancelamento de vistos e acordos de supressão de vistos)
1. Durante a vigência do Estado de Emergência:
a) É suspensa a emissão de visto de entrada e cancelados os vistos já emitidos;
b) Ficam suspensos os acordos de supressão de vistos celebrados entre o Estado
Moçambicano e outros Estados.
2. Excepcionalmente ao previsto na alínea a) do número anterior, pode ser
concedido o visto de entrada de pessoas no território moçambicano para atender
assuntos de interesse do Estado, sem prejuízo da observância das medidas de
protecção e prevenção da COVID-19.
ARTIGO 11
(Validade dos documentos oficiais caducados)
São considerados válidos e eficazes, até 30 de Junho de 2020, os seguintes
documentos oficiais caducados:
a) Bilhete de identidade;
b) Carta de condução;
c) Documento de Identificação e Residência de Estrangeiros e vistos temporários;
d) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.

ARTIGO 12
(Licenças e autorizações)
Enquanto vigorar o Estado de Emergência, as licenças, autorizações ou outro tipo
de actos administrativos mantêm-se válidos independentemente do decurso do
respectivo prazo.

ARTIGO 13
(Limitação de entrada e saída de pessoas)
1. São encerrados todos os postos de travessia, exceptuando-se os seguintes:
a) Negomano, na Província de Cabo Delgado;
b) Mandimba, II Congresso e Entrelagos, na Província do Niassa;
c) Melosa, na Província da Zambézia;
d) Cassacatisa, Cuchamano e Zóbwè, na Província de Tete;
e) Machipanda, na Província de Manica;
f) Chicualacuala, na Província de Gaza;
g) Ressano Garcia e Namaacha, na Província de Maputo.
2. São encerrados todos postos de travessia nos Aeroportos, com a excepção de:
a) Aeroporto de Pemba, na Província de Cabo Delgado;
b) Aeroporto de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
c) Aeroporto de Lichinga, na Província do Niassa;
d) Aeroporto de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
e) Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
f) Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
g) Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
h) Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
i) Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane;
j) Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
3. São encerrados todos os portos de travessia nos Portos, excepto:
a) Porto de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
b) Porto de Nacala, na Província de Nampula;
c) Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
d) Porto da Beira, na Província de Sofala;
e) Porto de Maputo, na Cidade de Maputo.
ARTIGO 14
(Estabelecimentos de ensino e formação profissional)
Decorrente do encerramento dos estabelecimentos de ensino, públicos e
privados, em todos os níveis do Sistema Nacional de Educação, assim como os de
Formação Profissional, as instituições de tutela emitirão instruções que assegurem
o cumprimento dos programas de ensino e o ajustamento dos calendários
escolares.
ARTIGO 15
(Proibição de eventos públicos e privados e encerramento de estabelecimentos
comerciais de diversão e equiparados)
1. São interditas as actividades culturais, recreativas e desportivas realizadas em
espaços públicos.
2. Decorrente da interdição prevista no número anterior, são encerrados:
a) Discotecas;
b) Salas de jogos;
c) Bares e barracas destinadas à venda de bebidas alcoólicas;
d) Ginásios desportivos, com excepção das actividades terapêuticas;
e) Piscinas públicas;
f) Pavilhões gimnodesportivos;
g) Campos de jogos;
h) Museus;
i) Bibliotecas;
j) Teatros;
k) Monumentos e similares, salvo quando se trate de cerimónias de Estado, desde
que se observe o limite máximo de 20 (vinte) participantes.

3. É interdita a frequência a praias para motivos de lazer.
4. A interdição referida no n.º 1 do presente artigo, não se aplica aos atletas de
alto rendimento e respectivos treinadores, em treinamento para os jogos
olímpicos de Tokyo nas seguintes modalidades:
a) Vela e canoagem;
b) Voleibol de praia;
c) Taekwondo;
d) Boxe;
e) Judo;
f) Atletismo;
g) Natação.
5. O treinamento referido no número anterior deve ser individual, em ambientes
com circulação de ar e obedecendo o distanciamento social.
ARTIGO 16
(Cultos e celebrações religiosas)
1. Estão suspensos os cultos e celebrações religiosas em colectivo, em todos os
lugares de culto.
2. O disposto no número anterior não impede o exercício do direito à liberdade de
culto, individual ou domiciliária, em estrita obediência às medidas de prevenção
da COVID-19.
ARTIGO 17
(Cerimónias fúnebres)
1. O número de participantes na realização de cerimónias fúnebres não deve
exceder 20 (vinte) pessoas e deve assegurar o cumprimento do distanciamento
social.
2. O número de participantes em cerimónias fúnebres de pessoas que padeciam
de COVID-19 não deve exceder 10 (dez) pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de cerimónias
fúnebres, são obrigados ao uso de máscaras.
4. Os gestores dos cemitérios devem adoptar as medidas necessárias ao
cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 18
(Funcionamento das Instituições públicas e privadas)
1. Mantêm-se em funcionamento as instituições públicas e privadas, devendo ser
observadas as medidas de prevenção e controlo da COVID-19.
2. São medidas cumulativas de prevenção e controlo da COVID-19,
nomeadamente:
a) Distanciamento interpessoal de 1,5m, no mínimo;
b) Etiqueta da tosse;
c) Lavagem frequente das mãos;
d) Desinfecção das instalações e equipamentos;
e) Não partilha de utensílios de uso pessoal;
f) Arejamento das instalações;
g) Redução, em reuniões ou locais de aglomeração, do número de pessoas, para o
máximo de 20 (vinte) pessoas, quando aplicável, exceptuando situações
inadiáveis do funcionamento do Estado.
3. O efectivo laboral presencial é reduzido para uma quantidade não superior a
1/3, com rotatividade das equipas de serviço de 15 em 15 dias.
4. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se
confunde com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que
assegurem a continuação do trabalho em casa, havendo condições.

5. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do
trabalho em domicílio.
6. A medida prevista no n.º 3 do presente artigo não abrange os funcionários e
agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança, os quais
mantêm o pleno exercício das suas funções.
7. Exceptuam-se do disposto no n.º 3 as indústrias de produtos essenciais que
podem ser autorizadas a manter efectivo laboral superior a 1/3, mediante um
pedido fundamentado dirigido ao Ministro que superintende a área de trabalho,
ouvido o Ministro que superintende a área da indústria e comércio, devendo ser
observadas as restantes medidas preventivas definidas para o efeito.
8. Consideram-se indústrias essenciais, para efeitos do presente Decreto, a
produção de bens alimentares e de bebidas, indústria química, de produtos de
higiene e limpeza, de produtos essenciais aos serviços de saúde, indústrias
críticas, incluindo os serviços de apoio às industrias essenciais.

ARTIGO 19
(Cadastro e prova de vida presencial)
1. Durante a vigência do Estado de Emergência são temporariamente suspensos
os seguintes actos relativos aos Funcionários e Agentes do Estado:
a) O Cadastro electrónico;
b) A prova de vida presencial (biométrica).
2. Mantêm-se em vigor a realização do cadastro excepcional e da prova de vida
não presencial.
ARTIGO 20
(Serviços mínimos das instituições de crédito e sociedades financeiras)
1. As instituições de crédito e sociedades financeiras devem prover os seguintes
serviços mínimos:
a) Depósitos, levantamentos de numerário;
b) Transferências de fundos;
c) Todas as operações realizadas através dos canais digitais necessárias.
2. O Banco de Moçambique pode estabelecer outros serviços mínimos, podendo
ainda estabelecer medidas necessárias para o funcionamento dos subsistemas de
pagamentos, definir os termos e condições de utilização dos instrumentos de
pagamentos e demais áreas.

ARTIGO 21
(Suspensão dos serviços de interesse público)
As instituições públicas e privadas que prestam serviço público, poderão reduzir o
volume de serviços prestados, de modo a que se conformem com o previsto no
artigo 18 do presente Decreto.

ARTIGO 22
(Medidas de protecção individual)
1. As instituições públicas e privadas que se mantenham em funções nos termos
do presente Decreto devem garantir as condições essenciais de protecção
individual dos funcionários e agentes do Estado, respeitar as orientações das
autoridades sanitárias.
2. O atendimento público deve observar as orientações sobre o distanciamento
entre as pessoas.
3. Deve ser dada atenção especial e particular à protecção dos profissionais e
agentes de saúde.
ARTIGO 23
(Mercados)
1. Os mercados mantêm-se em funcionamento, no período compreendido entre às
6 horas e às 17 horas.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, por recomendação das
autoridades sanitárias competentes, podem ser encerrados os mercados.
3. Os órgãos gestores dos mercados devem criar as condições para a observância
do distanciamento recomendável entre os vendedores e entre estes e os
compradores, bem como o uso de máscaras.
4. Os órgãos mencionados no número anterior devem criar as condições para a
desinfecção regular dos mercados, bem como de higiene e saneamento do meio.
ARTIGO 24
(Inspecção das actividades económicas)
1. Os órgãos competentes de inspecção das actividades económicas mantêm-se
em funções.
2. Devem ser reforçadas as acções de inspecção com vista a identificar e
sancionar a especulação de preços pelos estabelecimentos comerciais.
ARTIGO 25
(Actividades industrial, agrícola e pesqueira)
1. As entidades industriais, agrícolas e pesqueiras devem garantir a utilização de
medidas de prevenção da COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de
serviço.
2. Compete aos Ministros que superintendem as áreas da indústria, da agricultura
e da pesca reorientar o sector industrial, agrícola e pesqueiro para a produção de
insumos necessários ao combate à pandemia.

ARTIGO 26
(Licenciamento para importação de bens essenciais)
1. A importação de bens alimentares, medicamentos, material de biossegurança,
testes de diagnóstico e outros produtos essenciais fica sujeita a um regime
excepcional de licenciamento.
2. Compete aos Ministros que superintendem as áreas das finanças, transportes,
agricultura, saúde, indústria e comércio, pesca, gestão de calamidades e o Banco
de Moçambique definirem o regime referido no número anterior, o qual deve
privilegiar a facilitação e a desburocratização.

ARTIGO 27
(Regularização fiscal)
1. O pagamento de impostos sobre a importação de bens alimentares,
medicamentos e outros bens essenciais fica sujeito ao regime de regularização à
posterior.
2. Compete ao Ministério que superintende a área das finanças garantir os
mecanismos de aplicação do disposto no número anterior do presente artigo.
ARTIGO 28
(Créditos bancários)
Durante a vigência do Estado de Emergência, ficam sem efeito as interpelações,
constituições em mora e execuções decorrentes do atraso do cumprimento de
obrigações que não possam ser realizadas por decorrência da aplicação das
medidas previstas no presente Decreto.
ARTIGO 29
(Transportes colectivos de passageiros pessoas e bens)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos,
públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo,
de acordo com o número de assentos estabelecido para cada tipo de transporte.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção com a finalidade de proteger o nariz e
a boca, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde.
3. É permitida a prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, mediante o
uso de máscara e no limite máximo da lotação.
4. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
5. A violação do disposto no presente artigo por parte de prestadores de serviço
de transporte implica a apreensão do veículo.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.

ARTIGO 30
(Órgãos de comunicação social)
1. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados, mantêm-se em
funcionamento devendo, no interesse público, colaborar com as autoridades
competentes.
2. Os órgãos competentes de gestão devem adoptar medidas para diminuição do
efectivo laboral presencial durante a vigência do Estado de Emergência,
salvaguardando sempre a prestação dos serviços essenciais.
3. Os órgãos competentes devem, com a regularidade recomendável, assegurar
informação pública sobre a evolução da pandemia em Moçambique.
4. Os órgãos de comunicação social públicos e privados devem reservar espaço
na sua grelha de programação para informar sobre a pandemia da COVID-19, nos
termos a definir pelo Gabinete de Informação – GABINFO.

ARTIGO 31
(Salvaguarda das relações jurídico-laborais)
1. É proibida a cessação das relações jurídico-laborais com fundamento na
ausência dos trabalhadores do local de trabalho, em decorrência das medidas de
prevenção e controlo da COVID-19.
2. O disposto no número anterior não impede a adopção de medidas disciplinares,
nomeadamente para os funcionários e agentes do Estado, bem como os
trabalhadores com dever de prestar serviço durante a vigência do Estado de
Emergência.
ARTIGO 32
(Protecção de inquilinos)
1. É proibido, durante o Estado de Emergência, o despejo de inquilino nos
contratos de arrendamento para fins habitacionais.
2. O disposto no número anterior não desonera o inquilino do dever de
pagamento da renda devida.
ARTIGO 33
(Visita aos estabelecimentos penitenciários)
1. São interditas visitas aos estabelecimentos penitenciários, podendo continuar a
entrega de refeições, àqueles que estejam em regime de dieta especial,
observando as medidas de prevenção e controlo da COVID-19.
2. É garantida a continuação da assistência médica aos cidadãos presos ou
detidos que se encontrem doentes.
3. Os órgãos competentes devem garantir a disponibilização de informação aos
familiares sobre a situação dos cidadãos internados, presos e detidos.
ARTIGO 34
(Intervenção das Forças de Defesa e Segurança)
Durante a vigência do Estado de Emergência as Forças de Defesa e Segurança
podem ser chamadas para garantir o cumprimento das medidas de prevenção e
controlo da COVID-19.

ARTIGO 35
(Dever de cooperação)
Os cidadãos e as entidades públicas e privadas têm o dever de colaboração,
nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes
responsáveis pela segurança, protecção civil e saúde pública, na pronta satisfação
de solicitações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades
competentes para a concretização das medidas do presente Decreto.
ARTIGO 36
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.

ARTIGO 37
(Regime excepcional de contratação pública)
1. A aquisição de bens e serviços urgentes necessários ao controlo e combate à
pandemia fica sujeita a um regime excepcional.
2. Os bens e serviços essenciais, nomeadamente medicamentos, material
hospitalar, material de biossegurança, teste de diagnóstico e demais material
essencial, podem ser adquiridos em regime de contratação simplificada.
3. Compete ao Ministério que superintende a área das Finanças criar as condições
para a efectivação do disposto no presente artigo.
ARTIGO 38
(Acções de sensibilização e educação cívico-sanitária)
Os órgãos competentes devem implementar medidas adicionais com vista à
sensibilização e à educação cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia por
COVID-19, nomeadamente através dos meios de difusão massiva, públicos e
privados e de outros meios considerados adequados.
ARTIGO 39
(Medidas adicionais)
São válidas e eficazes todas as medidas adicionais adoptadas pelas autoridades
competentes para a prevenção e combate à pandemia da COVID-19, desde que
não contrariem o disposto no presente Decreto.
ARTIGO 40
(Sanção)
Sem prejuízo das sanções de natureza cível e disciplinar, a disseminação de
informações falsas sobre a COVID-19 e o desrespeito às medidas de restrição nos
casos previstos no presente Decreto, são puníveis nos termos da lei penal.

ARTIGO 41
(Norma revogatória)
São revogados o Decreto n.º 26/2020, de 8 de Maio, e o Decreto n.º 32/2020, de
20 de Maio.
ARTIGO 42
(Entrada em vigor)
O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 2 de Junho de 2020.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
_______

Havendo necessidade de aprovar medidas, de excepção e temporárias, visando
mitigar o impacto económico e social da pandemia da COVID-19, ao abrigo do
artigo 2 da Lei n.º 6/2020, de 29 de Maio, que ratifica a prorrogação da
declaração do Estado de Emergência constante do Decreto Presidencial n.º
14/2020, de 28 de Maio, o Conselho de Ministros decreta:
CAPÍTULO I
Disposições gerais
ARTIGO 1
(Objecto)
São aprovadas as medidas económicas e sociais adicionais, de excepção e
temporárias, com vista a mitigar o impacto da pandemia da COVID-19, durante o
período de vigência do Estado de Emergência.
ARTIGO 2
(Âmbito de aplicação)
O presente Decreto aplica-se aos sectores económicos e sociais nele referidos,
afectados pela pandemia da COVID-19, em todo o território nacional.
CAPÍTULO II Segurança social obrigatória
ARTIGO 3
(Abrangência)
1. As normas do presente Capítulo aplicam-se a todas as empresas vinculadas ao
Sistema de Segurança Social Obrigatória gerido pelo Instituto Nacional de
Segurança Social, afectadas pelo impacto da COVID-19, incluindo aquelas que:
a) Por algum motivo, nunca se inscreveram no Sistema de Segurança Social
Obrigatória, devendo para o efeito, seguirem as regras de inscrição previstas no
respectivo Regulamento;
b) Têm processos pendentes de cobrança coerciva da dívida de contribuições nos
Tribunais, Procuradorias e Juízo Privativo de Execuções Fiscais, sem prejuízo da
responsabilidade criminal que ao caso couber;
c) Celebraram acordos de pagamento em prestações, antes da entrada em vigor
do presente Decreto, pelo valor remanescente da dívida que foi objecto de
acordo.
2. Para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, o perdão de multas e
redução de juros de mora é somente relativo à parte remanescente e as empresas
devem proceder ao pagamento da dívida nos termos referidos no presente
Decreto.
ARTIGO 4
(Multas e juros de mora)
Durante a vigência do Estado de Emergência e pelo período de vigência do
presente Decreto, as empresas referidas no n.º 1 do artigo 3 do presente Decreto
beneficiam de:
a) Não aplicação de multas pela falta de entrega das declarações de

remunerações;
b) Aplicação de 1% de juros de mora pelo atraso no pagamento de contribuições;
c) Perdão de multas e redução de juros de mora decorrentes da falta de
pagamento ou pagamento fora do prazo das contribuições para a segurança
social obrigatória, cuja dívida tenha sido constituída antes e durante o período de
vigência do presente Decreto.
ARTIGO 5
(Modalidades de concessão do perdão de multas e redução de juros de mora)
1. O perdão de multas e redução de juros de mora a que se refere o artigo anterior
é concedido sob a condição de o contribuinte proceder ao pagamento integral
das contribuições em dívida que deram origem à aplicação de multa e juros de
mora.
2. O contribuinte que efectuar o pagamento integral das contribuições, beneficia
do perdão total de multas e redução de juros de mora em 98%.
3. O contribuinte pode requerer o pagamento em prestações nos termos da alínea
b) do artigo anterior, beneficiando do perdão total de multas e redução de juros
de mora em 75 %.
4. O pagamento em prestações para efeitos do número anterior deve ser
efectuado até 31 de Dezembro de 2020.
5. Em caso de incumprimento por um período superior a trinta dias, considera-se
o acordo anulado, observando-se os termos do Regulamento da Segurança Social
Obrigatória.
ARTIGO 6
(Instrução do pedido de perdão de multas e redução de juros de mora)
Para beneficiar do perdão de multas e redução de juros de mora, o contribuinte
deve:
a) Elaborar e remeter todas as declarações de remunerações em falta e confirmar
a dívida de contribuições em qualquer Delegação Provincial, Distrital ou
Representações do Instituto Nacional de Segurança Social;
b) Apresentar, no prazo de 90 dias a contar da data de entrada em vigor do
presente Decreto, nas Delegações Provinciais, Distritais e Representações do
Instituto Nacional de Segurança Social, um requerimento dirigido ao DirectorGeral solicitando o pagamento integral da dívida de contribuições, ou o
pagamento em prestações.
CAPÍTULO III
Energia eléctrica
ARTIGO 7
(Abrangência)
As medidas constantes do presente Capítulo apblicam-se aos consumidores de
energia eléctrica afectados pelo impacto da Pandemia da COVID-19, cujo
fornecimento é efectuado pela Electricidade de Moçambique, EP, nos termos
referidos nos artigos seguintes.

ARTIGO 8
(Redução da tarifa social)
Os consumidores com Categoria Social beneficiam de redução em 50% na tarifa
aplicável ao consumo de energia, pelo período de 6 meses a contar do dia 1 de
Junho de 2020.
ARTIGO 9
(Diferimento do pagamento)
As pequenas e médias empresas dos sectores industrial, comercial, agrícola,
pesqueiro, água, serviços, hotelaria, restauração, educação e instalações
desportivas e culturais, cuja facturação registou uma redução acima de 30% por
efeito da pandemia da COVID – 19, beneficiam do diferimento pelo período de 6
meses a contar do dia 1 de Junho de 2020 do pagamento da taxa fixa na factura
de energia, desde que as respectivas instalações estejam enquadradas nas
categorias tarifárias Geral, Grandes Consumidores de Baixa Tensão e Média
Tensão com potência até 200 KVA.
ARTIGO 10
(Redução na factura)
Os consumidores que preencham os requisitos referidos no artigo anterior
beneficiam, ainda, de redução em 10% na factura de energia, pelo período de 6
meses a contar do dia 1 de Junho de 2020.
CAPÍTULO IV
Abastecimento de água
ARTIGO 11
(Abrangência)
O presente capítulo aplica-se a todos os consumidores do serviço público e
privado do Abastecimento de Água, nos termos referidos nos artigos seguintes.
ARTIGO 12
(Isenção de pagamento da factura de água)
Durante a vigência do Estado de Emergência, os consumidores da Categoria
Social (Fontanários) estão isentos de pagamento da factura de água.
ARTIGO13
(Atendimento às populações de baixa renda)
Durante a vigência do Estado de Emergência, as Entidades Gestoras devem
assistir de diversas formas as populações de baixa renda, com vista a assegurar a
não interrupção do fornecimento de água.

CAPÍTULO V
Apoio à tesouraria e investimento das micro, pequenas e médias empresas

ARTIGO 14
(Linha de crédito)
1. Com vista a apoiar as micro, pequenas e médias empresas, o Governo aprova
uma linha de crédito, no valor global de 1,0 mil milhões de Meticais.
2. A Linha de Crédito deve conceder facilidades de curto prazo para reforço da
tesouraria das empresas e para apoio às iniciativas de investimento de médio
prazo.
ARTIGO 15
(Elegibilidade)
São elegíveis à linha de financiamento referidas no artigo anterior as micro,
pequenas e médias empresas, tal como definidas no Decreto n.º 44/2011, de 12 de
Setembro, que desenvolvam actividades enquadradas no Classificador de
Actividades Económicas e que cumpram os requisitos de elegibilidade para o
efeito a serem definidos por Diploma do Ministro que superintende a área da
indústria e comércio, ouvido o Ministro que superintende a área de actividade
económica específica.
ARTIGO 16
(Gestão)
A linha de crédito fica sob gestão do Banco Nacional de Investimento e as
respectivas condições de acesso são aprovadas pelo Ministro que superintende a
área das Finanças, ouvido o Banco de Moçambique.
CAPÍTULO VI
Disposições finais
ARTIGO 17
(Delegação de Competências)
São delegadas competências aos Ministros de todos os sectores para, em razão
da matéria, definir as medidas de implementação do presente Decreto.
ARTIGO 18
(Revogação)
É revogado o Decreto n.º 22/2020, de 23 de Abril, ficando salvaguardados os
efeitos jurídicos produzidos pelo mesmo.

ARTIGO 19
(Entrada em Vigor)
1. O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação e vigora até 31 de
Dezembro de 2020.
2. As medidas do Sector de Energia Eléctrica previstas no Capítulo III do presente
Decreto entram em vigor a 1 de Junho de 2020 e aplicam-se até 31 de Dezembro
de 2020.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 2 de Junho de 2020.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
________

Havendo necessidade de definir os critérios para a produção e uso de máscaras
para o público, bem como, o fabrico e a manipulação de máscaras no País, ao
abrigo do disposto no Decreto n.º 12/2020, de 2 de Abril, alterado e republicado
pelos artigos 6 A e republicado pelo n.º 2 do artigo 6 do Decreto n.º 14/2020, de 9
de Abril (que fixam as medidas de implementação administrativa no âmbito do
Decreto Presidencial n.º 11/2020, de 31 de Dezembro, homologada pela Lei n.º
1/2020) determino:
ARTIGO Único
São aprovadas as Brochuras para a Produção e Uso de Máscaras para o Público,
que constam do anexo que é parte integrante do presente Diploma Ministerial.
O presente Diploma Ministerial entra em vigor na data da sua assinatura.
Maputo, aos 13 de Abril de 2020. – O Ministro da Saúde, Armindo Daniel Tiago.
Brochura para a Produção e Uso de Máscaras para o Público
Na sequência das medidas anunciadas pelo Conselho de Ministros do dia 8 de
Abril de 2020, sobre o uso de máscara em locais públicos e meios de transporte,
o MISAU estabelece as seguintes orientações:
É importante ressaltar que o Uso de Máscaras Oferece Apenas Protecção
Limitada e não deve ser considerado protecção suficiente na propagação de
doenças respiratórias. Portanto, a máscara não é a única medida de prevenção na
luta contra a COVID-19 e nunca deve ser usada isoladamente. Medidas
preventivas como, as boas práticas de higiene individual e colectiva, devem ser
sempre observadas.
Por isso, o mais importante que todo o cidadão deve fazer é:
1. Lavar as mãos várias vezes ao dia, pelo menos 40 segundos com água e sabão
ou cinza.
2. Não tocar a face, principalmente a boca, nariz e olhos.
3. Tossir ou espirar no braço dobrado em forma de `V` ou no lenço de papel e de
maneira segura descartar o lenço e lavar as mãos com água e sabão logo em
seguida.
4. Manter uma distância de 2 metros de outras pessoas.
Atenção!
Usar uma máscara não o torna completamente protegido e nunca deve ser uma
razão para não seguir as regras de higiene individual e colectiva acima expostas.
Tipo de Máscaras
Máscaras Hospitalares
É importante distinguir entre máscaras hospitalares (chamadas respiradores N95,
FPP2, máscaras médicas/cirúrgicas, etc) e máscaras de tecido (pano), estas
podem ser feitas em casa ou adquiridas.
Uma das principais prioridades do Ministério da Saúde é garantir que os
Profissionais de Saúde da linha de frente, que cuidam dos pacientes com o COVID
– 19, tenham as máscaras adequadas para as suas actividades, que são os
respiradores N95, FPP2 e/ou máscaras médicas/cirúrgicas, e que são
extremamente necessárias para que estes estejam protegidos no desempenho de
suas funções, ajudando desde modo a salvar vidas.
Máscaras de Tecido

Estas máscaras de tecido, vulgarmente conhecidas como máscaras caseiras, se
forem devidamente usadas e limpas, podem oferecer alguma proteção, pois estas:
1. Reduzem a transmissão de gotículas a partir da fonte (a pessoa que tosse ou
espirra).
2. Reduzem a inalação de grande número de gotículas da outra pessoa.
3. Reduzem exposição em áreas ou situações de aglomerados populacionais (por
ex., mercados, lojas, transporte público, edifícios governamentais e outros).
4. Geram consciencialização sobre COVID-19.
5. É acessível e pode ser facilmente produzida em grande quantidade (sob
especificações claras).
Como fazer uma máscara de tecido?
Uma máscara de tecido normalmente compreende pedaços rectangulares de
tecido (com três pregas, se for usada máquina de costura) que possam cobrir o
rosto de ACIMA do nariz até ABAIXO do queixo e quase até as orelhas e fitas ou
elásticos para segurar a máscara, amarrando atrás da cabeça ou passando os
elásticos à volta das orelhas. Devem ser pelo menos 4 camadas de tecido (tecido
de algodão, como a capulana, evitar tecidos muito expansíveis) se possível com
um forro entre as 2 camadas internas, e alternativamente, também se pode usar o
lenço de cabeça, desde que esteja dobrado 4 vezes (perfazendo as 4 camadas de
tecido) e amarrar atrás da cabeça.
1. Cortar 4 pedaços de tecido com 15,5 cm de largura e 25,5 cm de comprimento,
o forro que ficará entre as 2 camadas internas de tecido deve ter as mesmas
medidas.
2. No sentido do comprimento dos pedaços de tecido, drobrar 1 cm e costurar
(baínha) dos 2 lados. Depois, do sentido da largura, dobrar 0,5 cm e costurar
fazendo um canal por onde passarão as fitas ou elásticos.
3. Inserir as fitas/elásticos pelo canal feito no passo anterior.
4. Inserir o nó dentro do canal por onde passa o elástico e dar pontos para fixar o
elástico. Caso tenha usado fitas de outro material que não seja elástico, estas
devem ser o suficientemente compridas para amarrar atrás da cabeça. Fazer o
efeito franzido (que substitui as pregas.
Nota: A parte interna deve estar nitidamente identificada para se distinguir da
externa (pode usar tecido de cor/padrão diferente, bordar algo, ou usar outra
maneira para sinalizar).
Como cuidar da máscara de tecido?
1. Cada pessoa deve ter pelo menos 2 máscaras de tecido para poder lavar uma,
enquanto tem a outra pronta para usar.
2. A máscara de tecido deve ser lavada diariamente com água quente
(temperatura tolerada pelas mãos durante a lavagem) e sabão.
3. Passar a limpo com água e secar ao sol.
4. PASSAR À FERRO – este é o melhor meio de desinfecção da máscara!
Como usar devidamente uma máscara de tecido?
O uso de qualquer tipo de máscara deve ser acompanhado de adesão estrita ao
uso seguro das directrizes. É muito importante que todos cidadãos usem as
máscaras de tecido adequadamente, para reduzir a propagação do COVID-19.
Abaixo estão as directrizes a seguir no uso de máscaras de tecido:
1. Lavar as mãos antes e depois de tocar a parte de tecido da máscara.
2. Só usar uma máscara se esta tiver sido lavada e passada ao ferro.
3. Colocar a máscara adequadamente de modo que esta cubra a boca e o nariz.
4. Amarrar as fitas atrás da cabeça ou colocar os elásticos à volta das orelhas.
5. Garantir que a máscara se encaixe bem na cara e fique segura.

6. Depois de ter a máscara colocada, NÃO TOQUE A SUA CARA até que tire a
máscara.
7. Quando tirar a máscara, desamarre as tiras e cuidadosamente dobre a máscara
de dentro para fora e segure pelas fitas/elásticos e a coloque para lavar separada
da restante roupa.
8. Lave bem as mãos com água e sabão e seque-as antes fazer qualquer outra
coisa.
Nota: Lembre-se de sempre usar a máscara na mesma orientação, isto é, deve
sempre ter o mesmo lado voltado para fora (o lado contaminado).
Quando deve usar a máscara de tecido?
Sempre que sair de casa. E ainda:
1. Quando tiver recomendação de isolamento e quarentena domiciliar.
2. Quando estiver a cuidar de um doente.
3. Quando estiver no transporte público.
4. Quando estiver a ir ás compras ou Unidade Sanitária.
5. Quando estiver a varrer as ruas, o quintal ou manuseando lixo doméstico.
6. Qualquer evento público.
Destruição de Máscaras
As máscaras devem ser queimadas quando estiverem danificadas, ou seja,
estragadas.
O MISAU exorta à todos os cidadãos a fazer máscara de tecido de acordo com as
directrizes adoptadas, e que para o seu uso, devem ser também, seguindo
estritamente as orientações para o efeito.
Muitas famílias têm os materiais para fazer as máscaras imediatamente (lenços da
cabeça, capulana e outros) e sem incorrer em custos. Portanto, devem fazer as
máscaras para toda a família e se possível fazer também para oferecer aos que
não tenham condições de o fazer e/ou comprar.
CONSULTAR ANEXO NO TEXTO OFICIAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
______

Em face da pandemia da COVID-19, o Presidente da República declarou o Estado
de Emergência, através do Decreto Presidencial n.º 11/2020, de 31 de Março.
Constatando o aumento de número de casos de transmissão local, o Presidente
da República, através do Decreto Presidencial n.° 122/2020, de 29 de Abril,
ratificado pela Lei n.°4/2020, de 30 de Abril, prorrogou o Estado de Emergência
por mais 30 dias.
Apesar das medidas adoptadas, o úmero de casos continuou a aumentar, razão
pela qual o Presidente da República prorrogou, pela segunda vez, o Estado de
emergência, através do Decreto Presidencial n. ° 14/2020, de 28 de Maio, tendo a
Assembleia da República ratificado através da Lei n. ° 6/2020, de 29 de Maio.
Estando Moçambique na fase da aceleração da epidemia, com duas cidades no
estágio de contaminação comunitária (Pemba e Nampula) e duas províncias em
risco de contaminação comunitária (Maputo Cidade e Maputo Província), com
cerca de 816 casos de infecção, mostra-se necessário prorrogar, pela terceira e
última vez o Estado de Emergência, ajustando as medidas decretadas por forma a
reduzir o volume da propagação da doença.
O Presidente da República, ouvidos o Conselho do Estado e o Conselho Nacional
de Defesa e Segurança, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 160,
conjugado com a alínea b) do artigo 165, a alínea b) do artigo 265 e artigo 292,
todos da Constituição da República, decreta:
ARTIGO 1
(Prorrogação do Estado de Emergência)
É prorrogado o Estado de Emergência, por razões de calamidade pública, por
mais 30 dias, com início às 0 horas do dia 30 de Junho de 2020 e término às
23h59 do dia 29 de Julho de 2020.
ARTIGO 2
(Âmbito Territorial)
A declaração do Estado de Emergência abrange todo o território nacional.
ARTIGO 3
(Limitação de Direitos, Liberdades e Garantias)
1. Na pendência do Estado de Emergência, e na medida do necessário para a
prevenção e/ou combate à pandemia do COVID-19, devem verificar-se as
seguintes medidas restritivas:
a) Limitação da emissão de vistos de entrada e cancelamento dos vistos já
emitidos;
b) Limitação das aulas em todas as escolas públicas e privadas, desde o ensino
pré-escolar;
c) Limitação de realização de eventos públicos e privados, como cultos religiosos,
actividades culturais, recreativas, desportivas, políticas, associativas, turísticas e
de qualquer outra índole, exceptuando:

i.
ii.
iii.

Questões inadiáveis do Estado;
Questões sociais, como cerimónias fúnebres;
Prática de actividade de manutenção física, em espaços abertos.

d) Suspensão de todos os prazos processuais e administrativos, incluindo o
procedimento disciplinar;
e) Suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os
processos e procedimentos; e
f) Obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção em todas as
instituições públicas, privadas e nos transportes colectivos de passageiros.
2. Devem verificar-se, ainda, as seguintes medidas restritivas especiais:
a) Sujeição à quarentena domiciliária, de 14 a 21 dias, para todos os cidadãos que
estejam a chegar ao país ou que tenham estado em locais com casos activos e os
que tenham tido contacto directo com casos confirmados da COVID-19, devendo
as autoridades sanitárias adoptar mecanismos de controlo eficazes;
b) Obrigatoriedade do uso, correcto e consciente, de mascaras de pano ou outro
material e/ou viseiras e, todos os locais de aglomeração de pessoas, como vias
publicas, mercados, áreas comuns e nos transportes colectivos e semicolectivos
de passageiros;
c) Limitação da circulação interna de pessoas em qualquer parte do território
nacional, desde que se verifique o aumento exponencial de casos de
contaminação, podendo ser adoptado o cerco sanitário;
d) Imposição do internamento de pessoas em estabelecimento de saúde com fins
terapêuticos;
e) Limitação da entrada e a saída de pessoas, do território moçambicano, através
do encerramento parcial das suas fronteiras, exceptuando assuntos de interesse
do Estado, apoio humanitário, saúde e transporte de carga;
f) Exigência do conhecimento em tempo real de pessoas através do recurso a
geolocalização;
g) Requisição da prestação de serviços de saúde, serviços similares e outros que
se considerem complementares;
h) Encerramento de estabelecimentos comerciais de diversão e equiparados;
i) Fiscalização dos preços de bens essenciais para a população, incluindo os
necessários para a prevenção e combate à pandemia;
j) Promoção e reorientação do sector industrial para a produção de insumos
necessários ao combate à pandemia;
k) Adopção de medidas de política fiscal e monetária sustentável, para apoiar o
sector privado a enfrentar o impacto económico da pandemia;
l) Adopção de estratégias de comunicação para intensificação de medidas de
educação das comunidades e veiculação de mensagens de prevenção à
pandemia, incluindo em línguas nacionais;
m) Introdução da modalidade de trabalho, em função das especificidades de cada
área de actividade, assegurando, contudo, as medidas de prevenção emanadas
pelo sector da saúde e os mecanismos de controlo da efectividade.
n) Criação de formas de atendimento alternativo para substituir o atendimento
presencial nas instituições públicas e privadas.
3. As medidas decretadas e a sua execução devem respeitar o princípio da
proporcionalidade e limitar-se à sua extensão, duração, meios utilizados e ao
estritamente necessário.
4. A execução das medidas decretadas, durante o Estado de Emergência, será
assegurada pelas Forças de Defesa e Segurança, em caso de necessidade.
ARTIGO 4
(Acesso à Justiça)
1. Durante o Estado de Emergência aos actos processuais e procedimentos
judiciais aplicam-se o regime das férias judiciais, sem prejuízo dos actos urgentes,
designadamente as providências cautelares, os que devem ser praticados em

processos em que estejam em causa direitos fundamentais como os relativos a
arguidos presos, bem como os relativos a menores em risco.
2. Ficam suspensos os prazos processuais e administrativos, incluindo o
procedimento disciplinar, pelo tempo que durar o Estado de Emergência.
3. Ficam suspensos todos os prazos de prescrição e de caducidade relativos a
todos os processos e procedimentos, pelo tempo que durar o Estado de
Emergência.
4. O Presidente do Tribunal Supremo, o Presidente do Tribunal Administrativo e o
Procurador-Geral da República poderão tomar medidas adicionais consideradas
adequadas, podendo ser ouvida a Ordem dos Advogados de Moçambique.
ARTIGO 5
(Implementação)
1. Os órgãos competentes do Estado devem, de modo articulado, zelar pelo
cumprimento e materialização do disposto no presente Decreto Presidencial.
2. Os órgãos acima referidos podem recorrer à colaboração especializada de
entidades públicas e privadas que julgarem necessárias, em função da natureza
das tarefas a executar para a implementação do presente Decreto Presidencial.
ARTIGO 6
(Sanção)
1.O desrespeito às medidas impostas pelo presente diploma legal será
considerado crime de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena será sempre substituída por multa correspondente ou por prestação de
trabalho socialmente útil.
3. Se a pena for substituída por multa e esta não for paga voluntariamente no
prazo de 10 dias, ou furtar-se o condenado ao cumprimento da pena de prestação
de serviço socialmente útil, o juiz ordenará o cumprimento da prisão pelo tempo
correspondente à razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa ou
trabalho socialmente útil.
ARTIGO 7
(Soltura do arguido que não é julgado imediatamente)
1.O detido em flagrante delito por crime previsto no presente diploma será
imediatamente conduzido ao tribunal para julgamento, em processo sumário, que
deverá realizar-se no prazo de 24 horas após a detenção.
2.Se, por alguma razão, o juiz não estiver em condições de proceder ao
julgamento do detido no dia em que os autos lhe são conclusos, ordenará a sua
soltura mediante termo de identidade e residência, marcando logo data de
julgamento nos 15 dias imediatos.
3. Se, na data aprazada, o arguido não comparecer ao julgamento, será julgado à
revelia.

ARTIGO 7
(Colaboração)
Todas as pessoas e entidades públicas e privadas ficam obrigadas a colaborar
com as autoridades na execução da presente declaração do Estado de
Emergência.

ARTIGO 9
(Serviços Essenciais)
Durante a vigência do Estado de Emergência deverão ser mantidos os serviços e
actividades públicas e privadas essenciais, destacando-se:
a) Serviços médicos, hospitalares e medicamentosos;
b) Abastecimento de água, energia e combustíveis;
c) Venda de bens alimentícios e de primeira necessidade;
d) Carga e descarga de animais e géneros alimentares deterioráveis;
e) Serviços de registo e notariado;
f) Serviços bancários, de seguros e demais serviços financeiros;
g) Correios e telecomunicações;
h) Controle do espaço aéreo e meteorológico;
i) Serviços de salubridade;
j) Bombeiros;
k) Segurança privada; e
l) Serviços funerários.
ARTIGO 10
(Regulamentação)
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar o presente Decreto Presidencial.

ARTIGO 10
(Entrada em vigor)
O presente Decreto Presidencial entra em vigor no dia 30 de Junho de 2020.
Publique-se.
Maputo, 26 de Junho de 2020.
O Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
_________

Tendo a Assembleia da República ratificado, através da Lei n.º 6/2020, de 29 de
Maio, a Declaração que prorroga, pela segunda vez, o Estado de Emergência
devido à pandemia da COVID-19, constante do Decreto Presidencial n.º 14/2020,
de 28 de Maio, considerando que persistem as razões que determinaram a sua
declaração, ao abrigo do disposto na alínea g) do número 2 do artigo 178 e artigo
292, ambos da Constituição, a Assembleia da República determina:
ARTIGO 1
(Ratificação)
É ratificada a Declaração que prorroga, pela terceira vez, o Estado de Emergência,
constante do Decreto Presidencial n.º 21/2020, de 26 de Junho, anexo à presente
Lei que dela faz parte integrante.
ARTIGO 2
(Regulamentação)
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar a presente Lei.
ARTIGO 3
(Entrada em vigor)
A presente Lei entra em vigor no dia 30 de Junho de 2020.
Aprovada pela Assembleia da República, aos 29 de Junho de 2020.
A Presidente da Assembleia da República, Esperança Laurinda Francisco Nhiuane
Bias.
Promulgada, aos 29 de Junho de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi.
Título Decreto Presidencial n.º 21/2020, de 26 de Junho
Em face da pandemia da COVID-19, o Presidente da República declarou o Estado
de Emergência, através do Decreto Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março,
ratificado pela Lei n.º 1/2020, de 31 de Março;
Constatado o aumento do número de casos de transmissão local, o Presidente da
República, através do Decreto Presidencial n.º 12/2020, de 29 de Abril, ratificado
pela Lei n.º 4/2020, de 30 de Abril, prorrogou o Estado de Emergência por mais
30 dias;
Apesar das medidas adoptadas, o número de casos continuou a aumentar, razão
pela qual o Presidente da República prorrogou, pela segunda vez, o Estado de
Emergência, através do Decreto Presidencial n.º 14/2020, de 28 de Maio, tendo a
Assembleia da República ratificado através da Lei n.º 6/2020, de 29 de Maio;
Estando Moçambique na fase de aceleração da epidemia, com duas cidades no
estágio de contaminação comunitária (Pemba e Nampula) e duas províncias em
risco de contaminação comunitária (Maputo Cidade e Maputo Província), com

cerca de 816 casos de infecção, mostra-se necessário prorrogar, pela terceira e
última vez, o Estado de Emergência, ajustando as medidas decretadas por forma
a reduzir o volume da propagação da doença;
O Presidente da República, ouvidos o Conselho de Estado e o Conselho Nacional
de Defesa e Segurança, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 160,
conjugado com a alínea b) do artigo 165, a alínea b) do artigo 265 e artigo 292,
todos da Constituição da República, decreta:
ARTIGO 1
(Prorrogação do Estado de Emergência)
É prorrogado o Estado de Emergência, por razões de calamidade pública, por
mais 30 dias, com início às 0 horas do dia 30 de Junho de 2020 e término às
23h59 do dia 29 de Julho de 2020.
ARTIGO 2
(Âmbito Territorial)
A declaração do Estado de Emergência abrange todo o território nacional.
ARTIGO 3
(Limitação de Direitos, Liberdades e Garantias)
1. Na pendência do Estado de Emergência, e na medida do necessário para a
prevenção e/ou combate à pandemia da COVID-19, devem verificar-se as
seguintes medidas restritivas:
a) Limitação da emissão de vistos de entrada e cancelamento dos vistos já
emitidos;
b) Limitação das aulas em todas as escolas públicas e privadas, desde o ensino
pré-escolar até ao ensino universitário;
c) Limitação de realização de eventos públicos e privados, como cultos religiosos,
actividades culturais, recreativas, desportivas, políticas, associativas, turísticas e
de qualquer outra índole, exceptuando:
i. Questões inadiáveis do Estado;
ii. Questões sociais, como cerimónias fúnebres;
iii. Prática de actividades de manutenção física, em espaços abertos.
d) Suspensão de todos os prazos processuais e administrativos, incluindo o
procedimento disciplinar;
e) Suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os
processos e procedimentos; e
f) obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção em todas as
instituições públicas, privadas e nos transportes colectivos de passageiros.
2. Devem verificar-se, ainda, as seguintes medidas restritivas especiais:
a) Sujeição à quarentena obrigatória domiciliária, de 14 a 21 dias, para todos os
cidadãos que estejam a chegar ao país, tenham estado em locais com casos
activos e os que tenham tido contacto directo com casos confirmados da COVID19, devendo as autoridades sanitárias adoptar mecanismos de controle eficazes;
b) Obrigatoriedade do uso, correcto e consciente, de máscaras de pano ou outro
material e/ou viseiras em todos os locais de aglomeração de pessoas, como vias
públicas, mercados, áreas comuns e nos transportes colectivos e semi-colectivos
de passageiros;
c) Limitação da circulação interna de pessoas em qualquer parte do território
nacional, desde que se verifique o aumento exponencial de casos de

contaminação, podendo ser adoptado o cerco sanitário;
d) Imposição de internamento de pessoas em estabelecimento de saúde com fins
terapêuticos;
e) Limitação da entrada e saída de pessoas, do território moçambicano, através
do encerramento parcial das suas fronteiras, exceptuando assuntos de interesse
do Estado, apoio humanitário, saúde e transporte de carga;
f) Exigência do conhecimento em tempo real de pessoas através do recurso a
geolocalização;
g) Requisição da prestação de serviços de saúde, serviços similares e outros que
se considerem complementares;
h) Encerramento de estabelecimentos comerciais de diversão e equiparados;
i) Fiscalização dos preços de bens essenciais para a população, incluindo os
necessários para a prevenção e combate à pandemia;
j) Promoção e reorientação do sector industrial para a produção de insumos
necessários ao combate à pandemia;
k) Adopção de medidas de política fiscal e monetária sustentáveis, para apoiar o
sector privado a enfrentar o impacto económico da pandemia;
l) Adopção de estratégias de comunicação para intensificação de medidas de
educação das comunidades e veiculação de mensagens de prevenção à
pandemia, incluindo em línguas nacionais;
m) Introdução de modalidades de trabalho, em função das especificidades da
área de actividade, assegurando, contudo, as medidas de prevenção emanadas
pelo sector da saúde e os mecanismos de controlo da efectividade;
n) Criação de formas de atendimento alternativo para substituir o atendimento
presencial nas instituições públicas e privadas.
3. As medidas decretadas e a sua execução devem respeitar o princípio da
proporcionalidade e limitar a sua extensão, duração e meios utilizados ao
estritamente necessário.
4. A execução das medidas decretadas, durante o Estado de Emergência, será
assegurada pelas estruturas municipais e locais e pelas Forças de Defesa e
Segurança, em caso de necessidade.
ARTIGO 4
(Acesso à Justiça)
1. Durante o Estado de Emergência, aos actos processuais e procedimentos
judiciais aplicam-se o regime das férias judiciais, sem prejuízo dos actos urgentes,
designadamente as providências cautelares, os que devem ser praticados em
processos em que estejam em causa direitos fundamentais como os relativos a
arguidos presos, bem como os relativos a menores em risco.
2. Ficam suspensos todos os prazos processuais e administrativos, incluindo o
procedimento disciplinar, pelo tempo que durar o Estado de Emergência.
3. Ficam suspensos todos os prazos de prescrição e de caducidade relativos a
todos os processos e procedimentos, pelo tempo que durar o Estado de
Emergência.
4. O Presidente do Tribunal Supremo, o Presidente do Tribunal Administrativo e o
Procurador-Geral da República poderão tomar medidas adicionais consideradas
adequadas, podendo ser ouvida a Ordem dos Advogados de Moçambique.

ARTIGO 5
(Implementação)
1. Os órgãos competentes do Estado devem, de modo articulado, zelar pelo
cumprimento e materialização do disposto no presente Decreto Presidencial.
2. Os órgãos acima referidos podem recorrer à colaboração especializada de
entidades públicas e privadas que julgarem necessárias, em função da natureza
das tarefas a executar para a implementação do presente Decreto Presidencial.
ARTIGO 6
(Sanção)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente diploma legal será
considerado crime de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena será sempre substituída por multa correspondente ou por prestação de
trabalho socialmente útil.
3. Se a pena for substituída por multa e esta não for paga voluntariamente no
prazo de 10 dias, ou furtar-se o condenado ao cumprimento da pena de prestação
de serviço socialmente útil, o juiz ordenará o cumprimento da prisão pelo tempo
correspondente à razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa ou
trabalho socialmente útil.
ARTIGO 7
(Soltura do arguido que não é julgado imediatamente)
1. O detido em flagrante delito por crime previsto no presente diploma será
imediatamente conduzido ao tribunal para julgamento, em processo sumário, que
deverá realizar-se no prazo de 24 horas após a detenção.
2. Se, por alguma razão, o juiz não estiver em condições de proceder ao
julgamento do detido no dia em que os autos lhe são conclusos, ordenará a sua
soltura mediante termo de identidade e residência, marcando logo data de
julgamento nos 15 dias imediatos.
3. Se, na data aprazada, o arguido não comparecer ao julgamento, será julgado à
revelia.
ARTIGO 8
(Colaboração)
Todas as pessoas e entidades públicas e privadas ficam obrigadas a colaborar
com as autoridades na execução da presente declaração do Estado de
Emergência.
ARTIGO 9
(Serviços Essenciais)
Durante a vigência do Estado de Emergência deverão ser mantidos os serviços e
actividades públicas e privadas essenciais, destacando-se:
a) Serviços médicos, hospitalares e medicamentosos;
b) Abastecimento de água, energia e combustíveis;
c) Venda de bens alimentícios e de primeira necessidade;
d) Carga e descarga de animais e géneros alimentares deterioráveis;
e) Serviços de registo e notariado;

f) Serviços bancários, de seguros e demais serviços financeiros;
g) Correios e telecomunicações;
h) Controle do espaço aéreo e meteorológico;
i) Serviços de salubridade;
j) Bombeiros;
k) Segurança privada; e
l) serviços funerários.
ARTIGO 10
(Regulamentação)
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar o presente Decreto Presidencial.
ARTIGO 11
(Entrada em vigor)
O presente Decreto Presidencial entra em vigor no dia 30 de Junho de 2020.
Publique-se.
Maputo, 26 de Junho de 2020.
O Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI.

CONSELHO DE MINISTROS
____________

Em virtude da Organização Mundial da Saúde ter declarado a COVID-19 uma
pandemia mundial o Presidente da República, através do Decreto Presidencial
n.°11/2020, de trinta de Marco declarou o Estado de Emergência em todo o
território nacional, com a duração de trinta dias, tendo sido ratificado pela
Assembleia da República, através da Lei n.º 1/2020 de 31 de Marco.
Em face do aumento do número de infectados, o Estado de Emergência foi
prorrogado pelo Decreto Presidencial n.°12/2020, de 29 de Abril, ratificado pela Lei
n.°4/2020, de 30 de Abril, e pelo Decreto Presidencial n. ° 14/2020, de 28 de Maio,
ratificado pela Lei n.°6/2020, de 29 de Maio.
Estando actualmente Moçambique na fase de aceleração da pandemia, com padrão
de transmissão comunitária, exigindo manutenção de medidas excepcionais, o
presidente da República decretou pela terceira vez o Estado de Emergência,
através do Decreto Presidencial n. °21/2020, de 26 de Junho, ratificado pela lei n.
°8/2020, de 29 de Junho.
Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 2 da Lei n. 8/2020, de 29 de Junho,
que ratifica o Decreto Presidencial n. 21/2020, de 26 de Junho, o Conselho de
Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Objecto)
São aprovadas as medidas de execução administrativa para a prevenção e
contenção da propagação da pandemia da COVID-19, a vigorar durante o Estado
de Emergência.
ARTIGO
(Âmbito da aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 3
(Medidas de prevenção e combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 as seguintes:
a) Uso de mascaras e/ou viseiras;
b) Lavagem frequente das mãos com água ou cinza;
c) Distanciamento interpessoal mínimo de 1.5 m;
d) Etiqueta da tosse;
e) Não partilha de utensílios de uso pessoal.
ARTIGO 4
(Quarentena, isolamento internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária, obrigatória de 14 a 21 dias
consecutivos:
a) Todas as pessoas que estejam a chegar ao país;

b)Todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos confirmados
da COVOID-19.
2. Os doentes com infecção pelo SARS-COV-2 estão sujeitos ao seguinte
regime:
a) Isolamento domiciliário obrigatório de 14 a 21 dias consecutivo, se não
tiverem critérios médicos para o internamento.
b) Isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde
apropriado par fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o
internamento definido pelas autoridades competentes.
ARTIGO 5
(Visita a estabelecimento hospitalar)
1. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos
hospitalares, no máximo de duas pessoas por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COOVID-19.
ARTIGO 6
(Alargamento da escala de despiste e testagem)
As autoridades sanitárias, publicas, e em parceria com as privadas, devem criar
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e
realização dos testes.
ARTIGO 7
(Protecção especial)
1.

Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela
COVID-19,nomeadamente:
a) Com idade igual ou superior a 65 anos;
b) Portadores de doença considerada de risco, de acordo com as
orientações das autoridades sanitárias, designadamente os imunocomprometidos, os doentes renais, os hipertensos, os diabéticos, os
doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica
e os doentes oncológicos.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade pública ou privada, que deve prestar serviços
no período de vigência do Estado de Emergência, têm prioridade na dispensa
da actividade laboral presencial.
ARTIGO 8
(Uso de mascaras e/ou viseiras)
1.

É obrigatório o uso de mascaras e/ou viseiras em todos os locais de
aglomeração de pessoas, nos espaços públicos, nos mercados e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de mascaras de protecção, de pano ou outro material,
privilegiando as e fabrico comunitário, a finalidade de proteger o nariz e a
boca, nos termos recomendados pelo Ministério da Saúde.
ARTIGO 9
(Requisição da prestação de serviços de saúde)

1.

É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal da
saúde, fora do Sistema Nacional da Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior os médicos, enfermeiros e
outro pessoal da saúde particularmente vulneráveis à pandemia da COVID-19.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da saúde criar condições para
a materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 10
(Vistos e acordos de suspensão de vistos)
1.

Durante a vigência do estado de emergência:
a) É limitada a emissão de vistos de entrada no território nacional;
b) Mantém-se cancelado os vistos já emitidos;
c) Ficam suspensos os cordos de supressão de vistos celebrados entre os
Estado moçambicano e outros Estados.
ARTIGO 11
(Licenças e autorizações)

Enquanto vigorar o Estado de Emergência, as licenças, autorizações ou outro tipo
de actos administrativos mantêm-se validos independentemente do decurso do
respectivo prazo.

ARTIGO 12
(Validade dos documentos oficiais caducados)
São considerados validos e eficazes, até 30 de Setembro de 2020, os seguintes
documentos oficiais caducados:
a)
b)
c)
d)

Bilhete de identidade;
Carta de condução;
Documentos de viagem de tripulantes e condutores;
Documento de identificação e Residências de Estrangeiros e vistos
temporários; e
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
ARTIGO 13
(Encerramento dos postos de travessia)
1.

São encerrados todos os postos de travessia, exceptuando os seguintes:
a) Terrestres:
i.
Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii.
Mandimba, II Congresso e Entrelagos, na Província do Niassa;
iii.
Melosa, na Província da Zambézia;
iv.
Cassacatisa, Cuchamano e Zóbwè, na Província de Tete;
v.
Machipanda, na Província de Manica;
vi.
Chicualacuala, na Província de Gaza;e
vii.
Ressano Garcia e Namaacha, na Província de Maputo.
2. São encerrados todos os Aeroportos, excepto:
b) Aéreos
i.
Aeroporto de Pemba, na Província de Cabo Delgado;

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Aeroporto de Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado;
Aeroporto de Lichinga, na Província do Niassa;
Aeroporto de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de
Inhambane;e
x.
Aeroporto de Maputo, na Cidade de Maputo
c) Portuários
i.
Porto de Pemba e Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado;
ii.
Porto de Nacala, Província de Nampula;
iii.
Portos de Quelimane e Pebane, Província da Zambézia;
iv.
Porto da Beira, Província de Sofala;e
v.
Porto de Maputo, Província de Maputo.
ARTIGO 14
(autorização dos voos)
1. São autorizados voos charters e cargueiros.
2. Excepcionalmente, podem ser autorizados voos de transporte de
passageiros com países determinados, em regime de reciprocidade.
3. Compete ao Ministro que superintende a aérea dos transportes determinar a
frequência dos voos e os países de destino.
ARTIGO 15
(Aulas presenciais)
1. É autorizada a retoma faseada de aulas presenciais, ao nível nacional.
2. A retoma de aulas nos subsistemas de Educação Geral, Formação de
Professores e Educação de adultos decorre em três fases, nomeadamente:
a) 1.° Fase: 12.ª classe e Formação de Professores nas modalidades de 10. ª+1
e 10.ª+3;
b) 2.° Fase: 7.ª e 10.ª classe e 3.° Ano de Educação de adultos;
c) 3.° Fase: 1.ª a 6.ª, 8.ª, 9.ª e 11.ª classe, Alfabetização e Educação de Adultos
e Formação de Professores na modalidade 12.ª+3.
3. A retoma das aulas nos subsistemas de Educação Superior, Técnicoprofissional e Formação Profissional compreenderá duas fases:
a) A primeira, que incide sobre os dois últimos anos de cada curso, quando
aplicável.
b) A segunda, que abrande todos os outros anos.
4. As instituições de tutela emitem instruções que assegurem o cumprimento dos
programas de ensino e o ajustamento dos calendários escolares.
5. A autorização da retoma das aulas presenciais, nas suas diferentes fases, é
condicionada à existência de um plano de contingência e verificação das
condições adequadas pelo sector que superintende a área de saúde.
6. Dependendo da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir com as
medidas de prevenção recomendadas, algumas escolas ou regiões do país
podem iniciar as suas actividades presenciais a posterior.

ARTIGO 16
(Educação pré-escolar)
Em função da situação epidemiológica do país e das recomendações do sector que
superintende a área da saúde, o sector que superintende a área da criança emite
instruções para o reinício das actividades.
ARTIGO 17
(Eventos públicos e privados e estabelecimentos comerciais de diversão
e equiparados)
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

São interditas as actividades culturais, recreativas e desportivas realizadas
em espaços públicos.
Decorrente da interdição prevista no número anterior, são encerrados:
a) Discotecas;
b) Salas de jogos;
c) Bares e barracas destinadas à venda de bebidas alcoólicas;
d) Ginásios desportivos, com excepção das actividades terapêuticas;
e) Piscinas públicas;
f) Pavilhões gimnodesportivos;
g) Campos de jogos;
h) Teatros; e
i) Monumentos e similares, salvo quando se trate de cerimónias de
Estado, desde que se observe o limite máximo de 20 (vinte)
participantes.
É interdita a frequência a praias por motivos de lazer.
A interdição referida no n.°1 Do presente artigo, não se aplica aos atletas de
alto rendimento e respectivos treinadores, em treinamento para os jogos
olímpicos de Tóquio nas seguintes modalidades:
a) Vela e canoagem;
b) Voleibol de praia;
c) Boxe;
d) Judo;
e) Atletismo;
f) Natação.
O treinamento referido no número anterior deve ser individual, em ambientes
com circulação de ar e obedecendo o distanciamento físico.
É autorizada a prática de actividade física e desportiva abrangendo as
modalidades individuais ao ar livre, respeitando o distanciamento físico.
É autorizado ainda, sob condições de observância de todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19, o regresso aos treinos das
selecções e equipas nacionais que tenham competições internacionais para
os campeonatos africanos e mundiais.
São reabertos sob condições de observância de todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia COVID-19, os museus, galerias e
bibliotecas públicas.
Os serviços de restauração que contém bar, podem abrir a componente de
restaurante, devendo manter fechado o bar.
Os estabelecimentos de restauração encerram as suas actividades às 22
horas, devendo o número de clientes ser limitado de acordo com a
capacidade de lotação de cada estabelecimento e mediante a observância

de todas as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19
previstas no presente Decreto.
ARTIGO 18
(Cultos e celebrações religiosas)

1. Estão suspensos os cultos e celebrações religiosas em colectivo, em todos
os lugares de culto.
2. O disposto no número anterior não impede o exercício do direito à liberdade
de culto, individual ou domiciliário, em estrita obediência às medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19 previstas no presente
decreto.
3. Decorre da entidade que superintende a área religiosa e as instituições
religiosas, avaliar-se-á, progressivamente, as condições adequadas para a
reabertura dos locais de culto e celebrações religiosas em rigorosa
observância da segurança sanitária.
ARTIGO 19
(cerimónias fúnebres)
1. O número de participantes na realização de cerimónias fúnebres não deve
exceder 20 (vinte) pessoas e, deve assegurar o cumprimento do
distanciamento interpessoal.
2. O número de participantes em cerimónias fúnebres de pessoas que
padeciam de COVID-19 não deve exceder 10 (dez) pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de cerimónias
fúnebres, são obrigados ao uso de máscaras e/ou viseiras.
4. Os gestores dos cemitérios devem adoptar medidas necessárias ao
cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 20
(funcionamento das instituições publicas e privadas)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Mantêm-se em funcionamento as instituições públicas e privadas, devendo
ser observadas as medidas de prevenção e controlo do COVID-19.
No atendimento ao público, as instituições públicas devem privilegiar o suso
de meios electrónicos de voz e dados.
São medidas cumulativas de prevenção e controlo à pandemia da COVID19, nomeadamente:
a) Medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) Desinfecção das instalações e equipamentos com soluções
recomendadas;
c) Arejamento de instalações;
d) Redução, em reuniões ou locais de aglomeração, do número de pessoas,
para o máximo de 20 (vinte), quando aplicável, exceptuando situações
inadiáveis do funcionamento do Estado.
As pessoas que se apresentarem com febres ou sintomas gripais, não devem
fazer-se presentes nas instalações de trabalho.
O efectivo laboral presencial é reduzido em função da capacidade e
dimensões do local de trabalho, de modo a permitir o cumprimento do
distanciamento interpessoal recomendado.
Na impossibilidade de poder garantir-se o distanciamento interpessoal
recomendado, pode adoptar-se o regime da rotatividade das equipas de
serviço.

7. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do n.°6, não se confunde
com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que
assegurem a continuação do trabalho em casa, havendo condições.
8. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir modalidades do
trabalho em domicílio;
9. A medida prevista no n.º 6 do presente artigo não abrange os funcionários e
agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança, os
quais mantêm o pleno exercício das suas funções.
ARTIGO 21
(Inspecções sectoriais)

As inspecções sectoriais devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção
e combate à pandemia da COVID-19, recomendadas pelas autoridades sanitárias.
ARTIGO 22
(Cadastro e prova de vida presencial)

1.

Durante a vigência do Estado de Emergência são temporariamente
suspensos os seguintes actos relativos aos funcionários e agentes do Estado:
a) Cadastro electrónico;
b) A prova de vida presencial (biométrica).
2. Mantém-se em vigora a realização do cadastro excepcional e da prova de
vida não presencial.
ARTIGO 23
(Serviços mínimos das instituições de crédito e sociedades financeiras)
1.

As instituições de crédito e sociedades financeiras devem prover os
seguintes serviços mínimos:
a) Depósitos e levantamento de numerários;
b) Transferências de fundos;
c) Todas as operações realizadas através dos canais digitais necessários.
2. O Banco de Moçambique pode estabelecer outros serviços mínimos,
podendo ainda estabelecer medidas necessárias para o funcionamento dos
subsistemas de pagamentos, definir os termos e condições de utilização dos
instrumentos de pagamentos e demais aéreas.

ARTIGO 24
(Tratamento especial)
Os profissionais e agentes da saúde e todos os trabalhadores que pela natureza
das suas funções
façam o atendimento ao público merecem um tratamento
especial.

ARTIGO 25
(Mercados)
1.

Os mercados mantêm-se em funcionamento, no período compreendido
entre às 6 horas e às 17 horas.
2. Excepcionalmente, mediante recomendação das autoridades sanitárias
competentes, os mercados podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID19.
ARTIGO 26
(inspecção da actividade económica)
1.

Os órgãos competentes de inspecção das actividades económicas mant6emse em funções.
2. Devem ser reforçadas as acções de inspecção com vista a identificar e
sancionar a especulação de preços e alteração de prazos pelos agentes
económicos, nos estabelecimentos comerciais.
ARTIGO 27
(Actividade industrial, agrícola e pesqueira)
1.

As entidades industriais, agrícolas e pesqueiras devem garantir a utilização
de medidas de prevenção da COVID-19 necessárias à protecção do pessoal
de serviço.
2. Compete aos Ministros que superintendem as áreas da indústria, da
agricultura e da pesca reorientar o sector industrial, agrícola e pesqueiro para
a produção de insumos necessários ao combate à pandemia.
ARTIGO 28
(licenciamento para importação e produção de bens)
1.

A produção e importação de bens alimentares, medicamentos, material de
biossegurança, testes de diagnóstico e outros produtos essenciais fica sujeita
a um regime excepcional de licenciamento.
2. Compete aos Ministros que superintendem as áreas das finanças, transportes,
agricultura, saúde, indústria e comércio, pesca, obras públicas, gestão de
calamidades e o Banco de Moçambique definirem o regime referido no
número anterior, o qual deve privilegiar a facilitação e a desburocratização.

ARTIGO 29
(Regularização fiscal)
1.

O pagamento de impostos sobre a importação de bens alimentares,
medicamentos e outros bens essenciais fica sujeito ao regime de
regularização à posterior.
2. Compete ao Ministério que superintende a área das finanças garantir os
mecanismos de aplicação do disposto no número anterior do presente artigo.

ARTIGO 30
(Créditos bancários)
Durante a vigência do Estado de Emergência, ficam sem efeito as interpelações,
constituições em mora e execuções decorrentes do atraso do cumprimento de
obrigações que não possam ser realizadas por decorrência da aplicação das
medidas previstas no presente Decreto.
ARTIGO 31
(Transporte colectivos de passageiros)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes
colectivos, públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário,
marítimo, fluvial e aéreo, de acordo com a lotação do meio.
Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de mascara e/ou viseiras com a finalidade de proteger o
nariz e a boca, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde.
É permitida a prestação de serviços de moto-taxi e bicicletas-taxi, mediante
o uso de mascara, no limite máximo à lotação.
Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições
de higiene e segurança sanitária.
A violação do disposto no presente artigo por parte de prestadores de
serviço de transporte implica a apreensão do veículo.
O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar deve
praticar os actos necessários e adequados para garantir os serviços de
transporte de pessoas e bens essenciais por via dos transportes terrestres,
marítimos e aéreos, assim como a manutenção e funcionamento das infraestruturas essenciais.
ARTIGO 32
(Transporte transfronteiriço)

As autoridades transfronteiricas e sanitarias devem reforcar as medidas de controlo
dos gtransportes e motoristas que entrem no país no ambito do comercio
transfronteirico, impondo que os mesmos usem mascaras e/ou viseiras, e sejam
sujeitos à accoes de despiste, incluindo medicao de temperatura e testagem,
quando aplicavel.
ARTIGO 33
(Acesso à justiça)
1.

Durante o Estado de Emergência, aos actos processuais e procedimentos
judiciais aplica-se o regime das férias judiciais, sem prejuízo dos actos
urgentes, designadamente as providências cautelares, os que devam ser
praticados em processos em que estejam em causa direitos fundamentais
como os relativos a arguidos presos, bem como os relativos a menores em
risco.
2. Ficam suspensos todos os prazos de processuais e administrativos, incluindo
de procedimento disciplinar, pelo tempo que dura o Estado de Emergência.
3. Ficam suspensos todos os prazos de prescrição e de caducidade relativos a
todos os processos e procedimentos, pelo tempo que durar o Estado de
Emergência.
4. O Presidente do Tribunal Supremo, o Presidente do Tribunal Administrativo
e o Procurador-Geral da República podem tomar medidas adicionais
consideradas adequadas, no âmbito da prevenção e combate à pandemia da
COVID-19, podendo ser ouvida a Ordem dos Advogados de Moçambique.

ARTIGO 34
(Órgãos de comunicação)
1.

Os órgãos de comunicação social, públicos e privados, mantêm-se em
funcionamento devendo, no interesse público, colaborar com as
autoridades competentes.
2. Os órgãos competentes de gestão devem adoptar medidas para
diminuição do efectivo laboral presencial durante a vigência do Estado de
Emergência, salvaguardando sempre a prestação dos serviços essenciais.
3. Os órgãos competentes devem, com a regularidade recomendável,
assegurar informação pública sobre a evolução da pandemia em
Moçambique.
4. Os órgãos de comunicação social públicos e privados devem reservar
espaço na sua grelha de programação para informar sobre a pandemia do
COVID-19, nos termos a definir pelo Gabinete de Informação-GABINFO.
ARTIGO 35
(Salvaguarda das relações jurídico-laborais)
1.

É proibida a cessação das relações jurídico-laborais com fundamento na
ausência dos trabalhadores do local de trabalho, em decorrência das
medidas de prevenção e controlo do COVID-19.
2. O disposto no número anterior não impede a adopção de medidas
disciplinares, nomeadamente para os funcionários e agentes do Estado, bem
como os trabalhadores com dever de prestar serviço durante a vigência do
Estado de Emergência.

ARTIGO 36
(Protecção de inquilinos)
1.

É proibido, durante o Estado de Emergência, o despejo de inquilino nos
contratos de arrendamento para fins habitacionais.
2. O disposto no número anterior não desonera o inquilino do dever de
pagamento da renda devida.
ARTIGO 37
(Visita aos estabelecimentos penitenciários)
1.

São interditas visitas aos estabelecimentos penitenciários, podendo
continuar a entrega de refeições, àqueles que estejam em regime de dieta
especial, observando as medidas de prevenção e controlo do COVID-19.
2. É garantida a continuação da assistência médica aos cidadãos presos ou
detidos que se encontrem doentes.
3. Os órgãos competentes devem garantir a disponibilização de informação
aos familiares sobre a situação dos cidadãos internados, presos e detidos.
ARTIGO 38
(Intervenção das Forcas Armadas de Defesa e Segurança, municipais e locais)
1.

Durante a vigência do Estado de Emergência, as Forças de Defesa e
Segurança podem ser chamadas para garantir o cumprimento das medidas
de prevenção e controlo do COVID-19.

ARTIGO 39
(Dever de cooperação)
Os cidadãos e as entidades públicas e privadas têm o dever de colaboração,
nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes
responsáveis pela segurança, protecção civil e saúde pública, na pronta satisfação
de solicitações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes
para a concretização das medidas previstas no presente Decreto.
ARTIGO 40
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.

ARTIGO 41
(Regime excepcional de contratação pública)
1. A aquisição de bens e serviços urgentes necessários ao controlo e combate à
pandemia fica sujeita a um regime excepcional.
2. Os bens e serviços essenciais, nomeadamente medicamentos, material
hospitalar, material de biossegurança, teste de diagnóstico e demais material
essencial, podem ser adquiridos em regime de contratação simplificada.
3. Compete ao Ministério que superintende a área das finanças criar condições
para a efectivação do disposto no presente artigo.

ARTIGO 42
(Acções de sensibilização e educação cívico-sanitária)
Os órgãos competentes devem implementar medidas adicionais com vista à
sensibilização e à educação cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia do
COVID-19, nomeadamente através dos meios de difusão massiva, públicos e
privados e de outros considerados adequados.
ARTIGO 43
(Medidas adicionais)
São válidas e eficazes todas as medidas adicionais adoptadas pelas autoridades
competentes para a prevenção e combate à pandemia do COVID-19, desde que não
contrariem o disposto no presente Decreto.
ARTIGO 44
(sanção)
1.

O desrespeito às medidas de restrição nos casos previstos no presente
Decreto, constitui crime de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de
prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente ou por prestação de
trabalho socialmente útil.

3. Se a pena for substituída por multa e esta não for paga voluntariamente no
prazo de 10 dias, ou furtar-se o condenado ao cumprimento da pena de
prestação de serviço socialmente útil, o juiz ordena o cumprimento da prisão
pelo tempo correspondente à razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias
de multa ou trabalho socialmente útil.

ARTIGO 45
(Norma revogada)
É revogado o Decreto n.° 36/2020, de 2 de Junho.
ARTIGO 46
(Entrada em vigor)
O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, no dia 30 de Junho de 2020.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
_____

O mundo continua a ser assolado por uma pandemia de alto contágio, a COVID-19,
que coloca em causa a estabilidade das relações sociais e a sustentabilidade do
tecido socioeconómico, tendo até à presente data registado, mais de 18 milhões de
casos de infecção e cerca de 700 mil mortes.
Os dados da Organização Mundial da Saúde e a experiência da evolução da
epidemia da COVID-19 em outros países, indica que, contrariamente à ideia inicial
de uma duração curta da epidemia, há necessidade de convivência com o vírus por
muito tempo.
Subsistindo o risco de propagação da doença e porque os dados indicam que ainda
não ultrapassamos o “período de pico”, mostra-se pertinente adoptar medidas que
garantam um equilíbrio entre a estratégia sanitária de prevenção e combate à
COVID-19 e a necessidade de realçar gradualmente a actividade económica, formal
e informal, em especial aquelas usadas como meio de subsistência.
Assim, sem descurar as regras de prevenção e combate à pandemia COVID-19, é
necessário criar condições para adaptação a uma nova postura social, definindo as
medidas que permitam o regresso gradual à normalidade, através de um “novo
normal”.
À semelhança do que está a ocorrer em todo o mundo é necessário, também, que
o nosso país consolide os esforços em curso visando retardar a propagação da
doença através da adopção de medidas que restrinjam o normal exercício dos
direitos, liberdades e garantias pelos cidadãos, nos termos e limites previstos na
Constituição da República.
Nestes termos, havendo necessidade de se tomarem inadiáveis providenciais
adicionais, no quando das recomendações da Organização Mundial da Saúde,
orientadas pelo interesse supremo de salvaguardar a saúde pública, ouvidos os
Conselho de Estado e o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, ao abrigo do
disposto na alínea a) do artigo 160, conjugado com a alínea b) do artigo 165 e a
alínea b) do artigo 265, todos da Constituição da República, o Presidente da
República decreta:
ARTIGO 1
(Âmbito territorial)
É declarado o Estado de Emergência, por razões de calamidade pública, em todo
o território nacional.
ARTIGO 2
(Duração)
O Estado de Emergência tem a duração de 30 dias, com início às 0 horas do dia 8
de Agosto de 2020 e término às 23h59 min do dia 6 de Setembro de 2020.
ARTIGO 3
(Limitação de Direitos, Liberdades e Garantias)

1.

Na pendência do Estado de Emergência, e na medida do necessário para a
prevenção e/ou combate à pandemia do COVID-19, devem verificar-se as
seguintes medidas restritivas:
a) limitação da emissão de vistas de Estrada e cancelamento dos vistos já
emitidos;
b) limitação das aulas em todas as escolas públicas e privadas, desde o
Ensino pré-escolar até ao ensino universitário;
c) limitação de realização de eventos públicos e privados, como cultos
religiosos, actividades culturais, recreativas, desportivas, políticas,
associativas, turísticas e de qualquer outra índole, exceptuando:
d) questões inadiáveis do Estado;
e) questões sociais, como cerimónias fúnebres;
f) pratica de actividades de manutenção física em espaços abertos; e
g) obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção em todas
as instituições publicas, privadas e nos transportes colectivos de
passageiros.
2. Devem verificar-se, ainda, as seguintes medidas restritivas especiais:
a) sujeição à quarentena obrigatória domiciliária, de 14 a 21 dias, para todos
os cidadãos que estejam a chegar ao país, tenham estado em locais com
casos activos e os que tenham tido contacto directo com casos
confirmados de COVID-19, devendo as autoridades sanitárias adoptar
medidas de controlo eficazes;
b) obrigatoriedade do uso correcto e consciente de mascaras de pano ou
outro material e/ou viseiras em todos os locais de aglomeração de
pessoas, como vias públicas, mercados, áreas comuns e nos transportes
colectivos se semicolectivos de passageiros;
c) limitação de circulação interna de pessoas em qualquer parte do
território nacional, desde que se verifique o aumento exponencial de
casos de contaminação, podendo ser adoptado o cerco sanitário;
d) imposição de internamento de pessoas em estabelecimento de saúde
com fins terapêuticos;
e) limitação de entrada e saída de pessoas, do território moçambicano,
através do encerramento parcial das suas fronteiras, exceptuando
assuntos de interesse do Estado, apoio humanitário, saúde e transporte
de carga;
f) requisição de prestação de serviços de saúde, serviços similares e outros
que se considerem complementares;
g) limitação no funcionamento de estabelecimentos comerciais e
equiparados;
h) fiscalização dos preços de bens essenciais para a população, incluindo os
necessários para a prevenção e combate à pandemia;
i) promoção e reorientação do sector industrial para a produção de
insumos necessários ao combate à pandemia;
j) adopção de medidas de política fiscal e monetárias sustentáveis, para
apoiar o sector privado a enfrentar o impacto económico da pandemia;
k) adopção de estratégias de comunicação para intensificação de medidas
de educação das comunidades e veiculação de mensagens de prevenção
à pandemia, incluindo em línguas nacionais;
l) introdução de modalidades de trabalho, em função das especificidades
da área de actividade, assegurando, contudo, as medidas de prevenção
emanadas pelo sector da saúde e os mecanismos de controlo da
efectividade;
m) criação de formas de atendimento alternativo para substituir o
atendimento presencial nas instituições públicas e privadas.
3. As medidas decretadas e a sua execução devem respeitar o princípio da
proporcionalidade e limitar a sua extensão, duração e meios utilizados ao
estritamente necessário.

4. A execução de medidas decretadas, durante o Estado de Emergência, será
assegurada pelas estruturas municipais e locais e pelas Forcas de Defesa e
Segurança, em caso de necessidade.
ARTIGO 4
(Implementação)
1. Os órgãos competentes do Estado devem, de modo articulado, zelar pelo
cumprimento e materialização do disposto no presente Decreto Presidencial.
2. Os órgãos acima referidos podem recorrer à colaboração especializada de
entidades públicas e privadas que julgarem necessárias, em função da natureza das
tarefas a executar para a implementação do presente Decreto Presidencial
ARTIGO 5
(Sanção)
1.

O desrespeito as medidas impostas pelo presente diploma legal será
considerado crime de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena será sempre substituída por multa correspondente ou por prestação de
trabalho socialmente útil.
3. Se a pena for substituída por multa e esta não for paga voluntariamente no
prazo de 10 dias, ou furtar-se o condenado ao cumprimento da pena de
prestação de serviço socialmente útil, o juiz ordenará o cumprimento da prisão
pelo tempo correspondente à razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias
de multa ou trabalho socialmente útil.
ARTIGO 6
(Soltura do arguido que não é julgado imediatamente)
1.

O detido em flagrante delito por crime por crime previsto no presente diploma
será imediatamente conduzido ao tribunal para julgamento, processo sumário,
que deverá realizar-se no prazo de 24 horas após a detenção.
2. Se por alguma razão, o juiz não estiver em condições de proceder ao julgamento
do detido no dia em que os auto lhe são conclusos, ordenará a sua soltura
mediante termo de identidade e residência, marcando logo data de julgamento
nos 15 dias imediatos.
3. Se, na data aprazada, o arguido não comparecer ao julgamento, será julgado à
revelia.
ARTIGO 7
(Colaboração)
Todas as pessoas e entidades públicas e privadas ficam obrigadas a colaborar com
as autoridades na execução da presente declaração do Estado de Emergência.

ARTIGO 8
(Regulamentação)
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar o presente Decreto Presidencial.

ARTIGO 9
(Entrada em vigor)
O presente Decreto Presidencial entra em vigor na data da publicação.
Publique-se.
Maputo, 5 de Agosto de 2020.
O Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
_____

Tendo a Assembleia da República apreciado o Decreto Presidencial n.º 23/2020,
de 5 de Agosto, que Declara o Estado de Emergência devido à pandemia da
COVID-19, e subsistindo o risco da propagação da doença, orientados pelo
interesse supremo de salvaguarda da saúde púbica, ao abrigo do disposto na alínea
g), do numero 2 , do artigo 178 e artigo 292, ambos da Constituição da República,
a Assembleia da República determina:

ARTIGO 1
(Ratificação)
É ratificada a Declaração Do Estado de Emergência, constantes do Decreto
Presidencial n.º 23/2020, de 5 de Agosto, anexo à presente Lei que dela faz parte
integrante:

ARTIGO 2
(Regulamentação)
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar a presente Lei.

ARTIGO 3
(Entrada em vigor)
A presente Lei entra em vigor no dia 8 de Agosto de 2020.
Aprovada pela Assembleia da República, aos 7 de Agosto de 2020.
A Presidente da Assembleia da República, Esperança Laurinda Francisco Nhiuane
Bias.
Promulgada aos 7 de Agosto de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, FILIPE JCINTO NHUSI.

Decreto Presidencial n.º 23/2020, de 5 de Agosto, que Decreta o Estado de
Emergência

O mundo continua a ser assolado por uma pandemia de alto contágio, a COVID-19,
que coloca em causa a estabilidade das relações sociais e a sustentabilidade do

tecido socioeconómico, tendo até à presente data registado, mais de 18 milhões de
casos de infecção e cerca de 700 mil mortes.
Os dados da Organização Mundial da Saúde e a experiência da evolução da
epidemia da COVID-19 em outros países, indica que, contrariamente à ideia inicial
de uma duração curta da epidemia, há necessidade de convivência com o vírus por
muito tempo.
Subsistindo o risco de propagação da doença e porque os dados indicam que ainda
não ultrapassamos o “período de pico”, mostra-se pertinente adoptar medidas que
garantam um equilíbrio entre a estratégia sanitária de prevenção e combate à
COVID-19 e a necessidade de realçar gradualmente a actividade económica, formal
e informal, em especial aquelas usadas como meio de subsistência.
Assim, sem descurar as regras de prevenção e combate à pandemia COVID-19, é
necessário criar condições para adaptação à uma nova postura social, definindo as
medidas que permitam o regresso gradual à normalidade, através de um “novo
normal”.
À semelhança do que está a ocorrer em todo o mundo é necessário, também, que
o nosso país consolide os esforços em curso visando retardar a propagação da
doença através da doença através da adopção de medidas que restrinjam o normal
exercício dos direitos, liberdades e garantias pelos cidadãos, nos termos e limites
previstos na Constituição da República.
Nestes termos, havendo necessidade de se tomarem inadiáveis providenciais
adicionais, no quando das recomendações da Organização Mundial da Saúde,
orientadas pelo interesse supremo de salvaguardar a saúde pública, ouvidos os
Conselho de Estado e o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, ao abrigo do
disposto na alínea a) do artigo 160, conjugado com a alínea b) do artigo 165 e a
alínea b) do artigo 265, todos da Constituição da República, o Presidente da
República decreta:

ARTIGO 1
(Âmbito territorial)
É declarado o Estado de Emergência, por razões de calamidade pública, em todo
o território nacional.
ARTIGO 2
(Duração)
O Estado de Emergência tem a duração de 30 dias, com início às 0 horas do dia 8
de Agosto de 2020 e término às 23h59 min do dia 6 de Setembro de 2020.
ARTIGO 3
(Limitação de Direitos, Liberdades e Garantias)
1.

Na pendência do Estado de Emergência, e na medida do necessário para a
prevenção e/ou combate à pandemia do COVID-19, devem verificar-se as
seguintes medidas restritivas:
a) limitação da emissão de vistas de Estrada e cancelamento dos vistos já
emitidos;
b) limitação das aulas me todas as escolas publicas e privadas, desde o Ensino
pré-escolar até ao ensino universitário;

c) limitação de realização de eventos públicos e privados, como cultos
religiosos, actividades culturais, recreativas, desportivas, políticas,
associativas, turísticas e de qualquer outra índole, exceptuando:
d) questões inadiáveis do Estado;
e) questões sociais, como cerimónias fúnebres;
f) pratica de actividades de manutenção física em espaços abertos; e
g) obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção em todas as
instituições públicas, privadas e nos transportes colectivos de passageiros.
2. Devem verificar-se, ainda, as seguintes medidas restritivas especiais:
a) sujeição à quarentena obrigatória domiciliária, de 14 a 21 dias, para todos os
cidadãos que estejam a chegar ao país, tenham estado em locais com casos
activos e os que tenham tido contacto directo com casos confirmados de
COVID-19, devendo as autoridades sanitárias adoptar medidas de controlo
eficazes;
b) obrigatoriedade do uso , correcto e consciente de mascaras de pano ou
outro material e/ou viseiras em todos os locais de aglomeração de pessoas
, como vias publicas, mercados, áreas comuns e nos transportes colectivos
se semicolectivos de passageiros;
c) limitação de circulação interna de pessoas em qualquer parte do território
nacional, desde que se verifique o aumento exponencial de casos de
contaminação, podendo ser adoptado o cerco sanitário;
d) imposição de internamento de pessoas em estabelecimento de saúde com
fins terapêuticos;
e) limitação de entrada e saída de pessoas, do território moçambicano, através
do encerramento parcial das suas fronteiras, exceptuando assuntos de
interesse do Estado, apoio humanitário, saúde e transporte de carga;
f) requisição de prestação de serviços de saúde, serviços similares e outros que
se considerem complementares;
g) limitação no funcionamento de estabelecimentos comerciais e equiparados;
h) fiscalização dos preços de bens essenciais para a população, incluindo os
necessários para a prevenção e combate à pandemia;
i) promoção e reorientação do sector industrial para a produção de insumos
necessários ao combate à pandemia;
j) adopção de medidas de política fiscal e monetárias sustentáveis , para apoiar
o sector privado a enfrentar o impacto económico da pandemia;
k) adopção de estratégias de comunicação para intensificação de medidas de
educação das comunidades e veiculação de mensagens de prevenção à
pandemia, incluindo em línguas nacionais;
l) introdução de modalidades de trabalho, em função das especificidades da
área de actividade, assegurando, contudo, as medidas de prevenção
emanadas pelo sector da saúde e os mecanismos de controlo da
efectividade;
m) criação de formas de atendimento alternativo para substituir o atendimento
presencial nas instituições públicas e privadas.

ARTIGO 4
(Implementação)
1. Os órgãos competentes do Estado devem, de modo articulado, zelar pelo
cumprimento e materialização do disposto no presente Decreto Presidencial.
2. Os órgãos acima referidos podem recorrer à colaboração especializada de
entidades públicas e privadas que julgarem necessárias, em função da natureza das
tarefas a executar para a implementação do presente Decreto Presidencial.

ARTIGO 5
(Crime de Desobediência)
1.

O desrespeito às medidas impostas pelo presente diploma legal será
considerado crime de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de
prisão.
2. A pena será sempre substituída por multa correspondente ou por prestação
de trabalho socialmente útil.
3. Se a pena for substituída por multa e esta não for paga voluntariamente no
prazo de 10 dias, ou furtar-se o condenado ao cumprimento da pena de
prestação de serviço socialmente útil, o juiz ordenara o cumprimento da
prisão pelo tempo correspondente à razão de 1 dia de prisão efectiva por
cada 2 dias de multa ou trabalho socialmente útil.
ARTIGO 6
(Soltura do arguido que não é julgado imediatamente)
1.

O detido em flagrante delito por crime por crime previsto no presente diploma
será imediatamente conduzido ao tribunal para julgamento, processo sumário,
que deverá realizar-se no prazo de 24 horas após a detenção.
2. Se por alguma razão, o juiz não estiver em condições de proceder ao julgamento
do detido no dia em que os auto lhe são conclusos, ordenará a sua soltura
mediante termo de identidade e residência, marcando logo data de julgamento
nos 15 dias imediatos.
3. Se, na data aprazada, o arguido não comparecer ao julgamento, será julgado à
revelia.

ARTIGO 7
(Colaboração)
Todas as pessoas e entidades públicas e privadas ficam obrigadas a colaborar com
as autoridades na execução da presente declaração do Estado de Emergência.
ARTIGO 8
(Regulamentação)
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar o presente Decreto Presidencial.

ARTIGO 9
(Entrada em vigor)
O presente Decreto Presidencial entra em vigor na data da publicação.
Publique-se.
Maputo, 5 de Agosto de 2020.
O Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI.

CONSELHO DE MINISTROS
_______

Face ao aumento do número de casos de infecção por COVID-19 no país, o
Presidente da República, através do Decreto Presidencial n. ° 23 /2020. De 5 de
Agosto, ratificado pela Lei n. ° 9/2020, de 7 de Agosto, declarou o Estado de
Emergência em todo o território nacional, com duração de 30 dias.
Sendo necessário definir as mediadas que permitem o regresso gradual à
normalidade, através de um “Novo Normal” e, ao mesmo tempo, consolidar os
esforços, visando retardar a propagação da doença, ao abrigo do disposto no
artigo 2 da Lei n.º 9/2020, de 7 de Agosto, o Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Objecto)
São estabelecidas as medidas de execução administrativa para a prevenção e
contenção da propagação da pandemia COVID-19, a vigorar durante o Estado de
Emergência.
ARTIGO 2
(Âmbito da aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros,
instituições públicas e privadas, no território nacional.

ARTIGO 3
(Medidas de prevenção e combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 as seguintes:
a) Uso de máscaras e/ou viseiras;
b) Lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) Distanciamento interpessoal, mínimo de 1,5m;
d) Etiqueta da tosse;
e) Não partilha de utensílios de uso doméstico.
ARTIGO 4
(Quarentena, isolamento e internamento)
1.

Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliário obrigatória de 14 dias
consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos
confirmados de COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país:
a) Tem de apresentar um comprovativo de teste de Reacção em Cadeia da
Polimerase (PCR) com resultado negativo ao SARS-CoV-2, realizado no país
de origem nas últimas 72 horas antes da partida;
b) Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 10 dias
consecutivos;

c) Devem realizar um novo teste de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR)
com resultado negativo ao SARS-CoV-2, no final do período de quarentena,
sendo os custos de testagem suportados pelos próprios.
d) Na impossibilidade de o passageiro suportar com os custos da testagem,
este deve submeter-se ao estabelecido no número 1 do presente artigo.
3. Os passageiros que apresentam um teste positivo no procedimento descrito na
alínea c) acima, devem cumprir com o regime descrito no número 4 do presente
artigo.
4. Os doentes com a infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) Isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o
isolamento;
b) Isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o
internamento definidos pelas autoridades competentes;
c) Os critérios para alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério
que superintende a área da saúde.
5. A violação do disposto nas alíneas b) do número 2 e a) do número 3 do presente
artigo dá lugar ao confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado,
com objectivos preventivos.

ARTIGO 5
(Visita ao estabelecimento hospitalar)
1. São reduzidas as visitas a cidadãos internados nos estabelecimentos hospitalares,
ao máximo de duas pessoas por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 6
(Alargamento da escala de despiste e testagem)
As autoridades sanitárias, públicas e em parceria com as privadas, devem criar as
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste de COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 7
(Protecção especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela COVID19,
nomeadamente
os
cidadãos:
a) Com idade igual ou superior a 60 anos;
b) Portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente os imuno-comprometidos, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de
doença respiratória crónica e os doentes oncológicos;
c) As gestantes.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência do Estado de Emergência, têm prioridade na dispensa da
actividade laboral presencial.

ARTIGO 8
(Uso de máscara e/ou viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras e/ou viseiras em todos os locais de aglomeração
de pessoas, nos espaços públicos, nos mercados e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras e/ou viseiras nos transportes colectivos e semicolectivos
de
passageiros.
3. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material,
privilegiando as de fabrico comunitário, com a finalidade de proteger o nariz e a
boca, nos termos recomendados pelo Ministério que superintende a área da Saúde.

ARTIGO 9
(Requisição da prestação de serviços de saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da saúde criar as condições para
a materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 10
(Vistos e acordos de suspensão de vistos)
1.

Durante a vigência do Estado de Emergência:
a) É limitada a suspensão de visto de entrada no território nacional;
b) São suspensos os acordos de suspensão de vistos celebrados entre o Estado
Moçambicano e outros Estados.
2. Fica suspensa a contagem do tempo de permanência no território nacional,
relativamente aos técnicos que prestam serviços aos projectos estruturantes do
Estado, devendo tal facto ser articulado e confirmado entre os ministros de
interesse no projecto me causa e os ministros que superintendem as áreas da
migração, do trabalho e dos negócios estrangeiros.
3. Excepcionalmente, pode ser concedido visto de entrada no território nacional
por razões de interesse do Restado e questões humanitárias, sem prejuízo da
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 11
(Licenças e autorizações)
Enquanto vigorar o Estado de Emergência, as licenças, autorizações ou outro tipo
de actos administrativos mantêm-se válidos independentemente do decurso do
respectivo prazo.
ARTIGO 12
(Validade dos documentos oficiais caducados)
1.

São considerados válidos e eficazes, até 30 de Setembro de 2020, os
seguintes documentos oficiais caducados:
a) Bilhete de identidade;
b) Carta de condução;
c) Documento de Identificação e Residência de Estrangeiros e vistos
temporários;
d) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.

2. É retomada a emissão dos documentos referidos no número 1 do presente
artigo, com estrita observância das medidas de prevenção e combate à
COVID-19, nos termos do presente Decreto.
ARTIGO 13
(Encerramento dos postos de travessia)
1.

São encerrados todos os postos de travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i.
Negomano, Província de Cabo Delgado;
ii.
Mandimba, II Congresso e Entrelagos, Província do Niassa;
iii.
Melosa, Província da Zambézia;
iv.
Cassacatisa, Cuchamano e Zóbwè, Província de Tete;
v.
Machipanda, Província de Manica;
vi.
Chicualacuala, Província de Gaza;
vii.
Ressano Garcia e Namaacha, Província de Maputo.
b) Aéreos:
i.
Aeroporto de Pemba Província de Cabo Delgado;
ii.
Aeroporto de Mocímboa da Praia, Província de Cabo Delgado;
iii.
Aeroporto de Lichinga, Província doz Niassa;
iv.
Aeroporto de Nampula e Nacala, Província de Nampula;
v.
Aeroporto de Quelimane, Província da Zambézia;
vi.
Aeroporto de Chingodzi, Província de Tete;
vii.
Aeroporto de Chimoio, Província de Manica;
viii.
Aeroporto da Beira, Província de Sofala;
ix.
Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, Província de
Inhambane;
x.
Aeroporto Internacional de Maputo, Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i.
Porto de Pemba e de Mocímboa da Praia, Província de Cabo
Delgado;
ii.
Porto de Nacala, Província de Nampula;
iii.
Portos de Quelimane e Pebane, Província da Zambézia;
iv.
Porto da Beira, Província de Sofala;
v.
Porto de Maputo, Cidade de Maputo.
2. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a
zona portuária, para operações estritamente necessárias de carga e descarga
dos seus navios, sendo-lhes interditos sair da zona portuária, excepto por razões
de saúde.
ARTIGO 14
(Autorização de voos)
1.

São autorizados voos de transporte de passageiros para determinados países,
em regime de reciprocidade.
2. Compete ao Ministério que superintende área dos transportes determinar a
frequência dos voos indicados no número acima e os países de destino.

ARTIGO 15
(Aulas presenciais)
1.

É autorizado o reinício faseado de aulas presenciais, nos Subsistemas do
Sistema Nacional de Ensino, nos seguintes termos:

a) Nos subsistemas de Ensino Superior, educação Profissional, Educação e
Formação de Professores e Ensino Técnico-profissional;
b) Para a 12.ª classe do Ensino Secundário Geral, a partir do dia 1 de Outubro de
2020.
2. A retoma das aulas presenciais referida nas alíneas a) e b) do número anterior
do presente artigo é condicionada à:
a) Existência de planos de contingências sectoriais e verificação de condições
adequadas, pelas autoridades sanitárias.
b) Missões de instruções que assegurem o cumprimento dos programas de
ensino pelas instituições de tutela;
c) Ajustamento dos calendários escolares.
3. O reinício das aulas nos demais subsistemas de educação está dependente da
situação epidemiológica do País e das recomendações do sector que
superintende a área da saúde.
4. Depreendendo da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir com
as medidas de prevenção recomendadas, algumas escolas ou regiões do País
podem iniciar as suas actividades presenciais à posterior.
ARTIGO 16
(Escolas de condução)
Com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2020, as escolas de condução retomam
as actividades, sendo o início condicionado à existência de um plano de
contingência sectorial e verificação das condições adequadas pelas autoridades
sanitárias.
ARTIGO 17
(Eventos públicos e privados e estabelecimentos comerciais de diversão e
equiparados)
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

São interditas as actividades culturais, recreativas e desportivas realizadas em
espaços públicos.
Com efeito a partir de 1 de Setembro de 2020, é autorizada a reabertura de
cinemas, teatros, casinos, e ginásios, observadas todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19, mediante a presença de planos
de contingências sectoriais e verificação das condições adequadas pelas
autoridades sanitárias.
Sem embargo das medidas referidas no número 2 do presente artigo e outras
constantes dos protocolos sectoriais e específicos, a acomodação do público
nas salas de espectáculos e cinema deve observar a ocupação intercalada de
cadeiras, nas laterais, nas costas e em frente do espectador, sempre que
aplicável.
São reabertos, sob condição de observância de todas as medidas de prevenção
e combate à pandemia da COVID-19, os museus, galerias e bibliotecas públicas.
São autorizadas as actividades performativas, nos hotéis, restaurantes, museus,
galerias e outros espaços com funcionamento autorizado, excluindo nos casinos
e não excedendo um máximo de 4 (quatro) artistas em cada apresentação,
devendo as mesmas ter lugar em estrito respeito das medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19 previstas no presente Decreto.
É de dois metros a distância mínima a observar entre a boca de cena e a primeira
fila nas salas de espectáculos, sendo dispensado o uso de máscaras pelos
artistas em palco.
No caso de eventos a decorre ao ar livre, em praças e parques, é obrigatória a
existência de lugares assinalados, com marcações feitas no chão, nos bancos ou
cadeiras, sem embargo da observância das demais medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19.
Decorrente da interdição prevista no número anterior, são encerrados:

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

a) Discotecas;
b) Salas de jogos à excepção de casinos;
c) Bares e barracas destinadas à venda de bebidas alcoólicas;
e) Piscinas públicas;
f) Pavilhões gimnodesportivos;
g) Campos de jogos, excepto para efeitos previstos do previsto no número 13
do presente artigo;
k) Monumentos e similares, salvo quando se trate de cerimónias de Estado.
Os eventos privados devem ter o limite máximo de 30 (trinta) participantes e
garantir a estrita observância das medidas de prevenção e combate à pandemia
da COVID-19.
É interdita a frequência a praias para motivos de lazer
São interditas as competições desportivas e modalidades desportivas
colectivas, com a excepção das equipas ou selecções que tenham compromisso
internacional.
A interdição referida no número 11 do presente artigo, não se aplica aos atletas
de alto rendimento e respectivos treinadores em treinamento para os jogos
olímpicos de Tóquio nas seguintes modalidades:
a) Vela e canoagem;
b) Voleibol de praias;
c) Taekwondo;
d) Boxe
e) Judo
f) Atletismo
g) Natação.
O treinamento referido no número anterior deve ser individual, em ambientes
com circulação de ar e obedecendo o distanciamento físico.
É autorizada a prática de actividade física e desportiva abrangendo as
modalidades individuais ao ar livre, respeitando o distanciamento físico.
É autorizado ainda, sob condições de observância de todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia COVID-19, o regresso aos treinos das
selecções e equipas nacionais que tenham competições internacionais para os
campeonatos africanos ou mundiais.
Os serviços de restauração que contém bar podem abrir a componente de
restaurante, devendo manter encerrado o bar.
Os estabelecimentos de restauração de licença de porta aberta, devem encerrar
as suas actividades às 22 horas, devendo o número de clientes ser limitado de
acordo com a capacidade de lotação de cada estabelecimento e mediante a
observância de todas as medidas de prevenção e combate à pandemia COVID19 previstas no presente decreto.
ARTIGO 18
(Cultos e celebrações religiosas)

1.

É autorizada a prática de cultos e celebrações religiosas em colectivo, com inicio
a partir de 18 de Agosto de 2020, devendo o número de participantes não
exceder 50 (cinquenta) pessoas e respeitar o protocolo emitido pelo ministério
que superintende a área da saúde.
2. O disposto no número anterior é condicionado à existência do plano de
contingência sectorial e verificação das condições adequadas em cada local de
culto e celebração religiosa, pelas autoridades sanitárias.

ARTIGO 19
(Cerimónias fúnebres)
1.

Com efeitos a partir do dia 18 de Agosto de 2020, o número máximo de
participantes na realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 50
(cinquenta) pessoas;
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de
COVID-19, não deve exceder 10 (dez) pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de cerimónias
fúnebres, são obrigados ao uso de máscaras.
4. Os gestores dos cemitérios devem adoptar as medidas necessárias ao
cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 20
(Funcionamento das Instituições públicas e privadas)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mantêm-se em funcionamento as instituições públicas e privadas, devendo ser
observadas as medidas de prevenção e controlo da COVID-19.
No atendimento ao público, as instituições públicas devem privilegiar o uso de
meios electrónicos de voz e dados.
São medidas adicionais de prevenção e controlo à pandemia da COVID-19, para
além das previstas no artigo 3 do presente Decreto, as seguintes:
a) Medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) Desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
c) Arejamento das instalações;
d) Redução do número de pessoas em reuniões ou locais de aglomeração para
o máximo de 30 (trinta) pessoas, quando aplicável, exceptuando situações
inadiáveis do funcionamento do Estado.
As pessoas que se apresentarem com febres ou sintomas gripais, não devem
fazer-se presente nas instalações de trabalho.
O efectivo laboral presencial é reduzido em função da capacidade e dimensões
do local de trabalho, de modo a permitir o cumprimento do distanciamento
interpessoal recomendado.
Na impossibilidade de poder garantir-se o distanciamento interpessoal
recomendado, pode adoptar-se o regime de rotatividade das equipas de
serviço.
A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número 6 do presente
artigo, não se confunde com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados
mecanismos que assegurem a continuação do trabalho em casa.
Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do
trabalho em domicílio.
A medida prevista no número 6 do presente artigo não abrange os funcionários
e agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança, os
quais
mantêm
o
pleno
exercício
das
suas
funções.

ARTIGO 21
(inspecções sectoriais)
As inspecções sectoriais devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção
e combate à pandemia da COVID-19, recomendadas pelas autoridades sanitárias.

ARTIGO 22
(Cadastro e prova de vida presencial)
1. Durante a vigência do Estado de Emergência são temporariamente suspensos
os seguintes actos relativos aos Funcionários e Agentes do Estado:
a) O Cadastro electrónico;
b) A prova de vida presencial (biométrica).
2. A realização do cadastro excepcional e da prova de vida deve não presencial.

ARTIGO 23
(Serviços mínimos das instituições de crédito e sociedades financeiras)
1. As instituições de crédito e sociedades financeiras devem prover os seguintes
serviços mínimos:
a) Depósitos, levantamentos de numerário;
b) Transferências de fundos;
c) Todas as operações realizadas através dos canais digitais necessários.
2. O Banco de Moçambique pode estabelecer outros serviços mínimos, podendo
ainda estabelecer medidas necessárias para o funcionamento dos subsistemas de
pagamentos, definir os termos e condições de utilização dos instrumentos de
pagamentos e demais áreas.
ARTIGO 24
(Tratamento especial)
Os profissionais e agentes da saúde e todos os trabalhadores que pela natureza das
suas funções façam o atendimento ao público merecem um tratamento especial.

ARTIGO 25
(Mercados)
1.

Os mercados mantêm-se em funcionamento, no período compreendido entre
as 6 horas e as 17 horas.
2. Excepcionalmente, mediante recomendação das autoridades sanitárias
competentes, os mercados podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 26
(Inspecção das actividades económicas)
1. Os órgãos competentes de inspecção das actividades económicas mantêm-se em
funções.
2. Devem ser reforçadas as acções de inspecção com vista a identificar e sancionar
a especulação de preços e alteração de prazos pelos agentes económicos, nos
estabelecimentos comerciais.
ARTIGO 27
(Actividades industrial, agrícola e pesqueira)
1. As entidades industriais, agrícolas e pesqueiras devem garantir a utilização de
medidas de prevenção da COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.

2. Compete aos Ministros que superintendem as áreas da indústria, da agricultura e
da pesca reorientar o sector industrial, agrícola e pesqueiro para a produção e
comercialização de insumos necessários ao combate à pandemia.
ARTIGO 28
(Licenciamento para importação de bens essenciais)
1. A produção e importação de bens alimentares, medicamentos, material de
biossegurança, testes de diagnóstico e outros produtos essenciais fica sujeita a um
regime
excepcional
de
licenciamento.
2. Compete aos Ministros que superintendem as áreas das finanças, transportes,
agricultura, saúde, indústria e comércio, pesca, gestão de calamidades e o Banco
de Moçambique definirem o regime referido no número anterior, o qual deve
privilegiar a facilitação e a desburocratização.

ARTIGO 29
(Regularização fiscal)
1. O pagamento de impostos sobre a importação de bens alimentares,
medicamentos e outros bens essenciais fica sujeito ao regime de regularização a
posterior.
2. Compete ao Ministério que superintende a área das finanças garantir os
mecanismos de aplicação do disposto no número anterior do presente artigo.
ARTIGO 30
(Créditos bancários)
Durante a vigência do Estado de Emergência, ficam sem efeito as interpelações,
constituições em mora e execuções decorrentes do atraso do cumprimento de
obrigações que não possam ser realizadas por decorrência da aplicação das
medidas previstas no presente Decreto.
ARTIGO 31
(Transportes colectivos de passageiros pessoas e bens)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos,
públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo,
de acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção e/ou viseira com a finalidade de
proteger o nariz e a boca, conforme recomendado pelo Ministério que superintende
a área da Saúde.
3. É permitida a prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, mediante o uso
de máscara e no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros tem
início às 5 horas e termino às 23 horas.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
6. A violação do disposto no presente artigo por parte de prestadores de serviço
de transporte implica a apreensão do veículo.
7. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e bens

essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim como a
manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.

ARTIGO 32
(Transporte transfronteiriço)
1.

As autoridades fronteiriças e sanitárias devem reforçar as medidas de controlo
dos transportadores e motoristas que entrem no País no âmbito do comercio
transfronteiriço, impondo que os mesmos usem mascaras e/ou viseiras, e sejam
sujeitos a acções de despiste, incluindo medição da temperatura e testagem,
quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no número 1 do presente artigo, considera-se aplicável
o disposto no número 2 do artigo 4 do presente Decreto.
ARTIGO 33
(Órgãos de comunicação social)
1. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados, mantêm-se em
funcionamento devendo, no interesse público, colaborar com as autoridades
competentes.
2. Os órgãos competentes de gestão devem adoptar medidas para diminuição do
efectivo laboral presencial durante a vigência do Estado de Emergência,
salvaguardando
sempre
a
prestação
dos
serviços
essenciais.
3. Os órgãos competentes devem, com a regularidade recomendável, assegurar
informação pública sobre a evolução da pandemia em Moçambique.
4. Os órgãos de comunicação social públicos e privados devem reservar espaço na
sua grelha de programação para informar sobre a pandemia da COVID-19, nos
termos a definir pelo Gabinete de Informação – GABINFO.
ARTIGO 34
(Salvaguarda das relações jurídico-laborais)
1. É proibida a cessação das relações jurídico-laborais com fundamento na ausência
dos trabalhadores do local de trabalho, em decorrência das medidas de prevenção
e controlo da COVID-19.
2. O disposto no número anterior não impede a adopção de medidas disciplinares,
nomeadamente para os funcionários e agentes do Estado, bem como os
trabalhadores com dever de prestar serviço durante a vigência do Estado de
Emergência.
ARTIGO 35
(Protecção de inquilinos)
1. É proibido, durante o Estado de Emergência, o despejo de inquilino nos contratos
de arrendamento para fins habitacionais.
2. O disposto no número anterior não desonera o inquilino do dever de pagamento
da renda devida.
ARTIGO 36
(Visita aos estabelecimentos penitenciários)
1. São interditas visitas aos estabelecimentos penitenciários, podendo continuar a
entrega de refeições, àqueles que estejam em regime de dieta especial, observando

as
medidas
de
prevenção
e
controlo
da
COVID-19.
2. É garantida a continuação da assistência médica aos cidadãos presos ou detidos
que
se
encontrem
doentes.
3. Os órgãos competentes devem garantir a disponibilização de informação aos
familiares sobre a situação dos cidadãos internados, presos e detidos.
ARTIGO 37
(Intervenção das Forças de Defesa e Segurança, municipais e locais)
Durante a vigência do Estado de Emergência as Forças de Defesa e Segurança,
municipais e locais podem ser chamadas para garantir o cumprimento das medidas
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 38
(Dever de cooperação)
Os cidadãos e as entidades públicas e privadas têm o dever de colaboração,
nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes
responsáveis pela segurança, protecção civil e saúde pública, na pronta satisfação
de solicitações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes
para a concretização das medidas do presente Decreto.
ARTIGO 39
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 40
(Regime excepcional de contratação pública)
1. A aquisição de bens e serviços urgentes necessários para a prevenção e combate
à pandemia da COVID-19, nomeadamente medicamentos, material hospitalar,
material de biossegurança, teste de diagnóstico e demais material essencial, fica
sujeita ao regime excepcional de contratação pública, por ajuste directo, nos
termos da legislação específica.
2. As contratações referidas no presente artigo estão sujeitas à fiscalização
sucessiva do Tribunal Administrativo, à obrigatoriedade de publicação de
informação detalhada e à auditoria independente, no final do período a que se
reportar a emergência, por cada sector contratante, em coordenação com o
ministério que superintende a área das finanças.

ARTIGO 41
(Acções de sensibilização e educação cívico-sanitária)
Os órgãos competentes devem implementar medidas adicionais com vista à
sensibilização e à educação cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia da
COVID-19, nomeadamente através dos meios de difusão massiva, públicos e
privados e de outros meios considerados adequados.

ARTIGO 42
(Medidas adicionais)
São válidas e eficazes todas as medidas adicionais adoptadas pelas autoridades
competentes para a prevenção e combate à pandemia da COVID-19, desde que não
contrariem o disposto no presente Decreto.
ARTIGO 43
(Sanção)
1.

O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime
de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente ou por prestação de
serviço socialmente útil.
3. Se a pena for substituída por multa e esta não for paga voluntariamente no
prazo de 10 dias, ou furtar-se o condenado ao cumprimento da pena de
prestação de serviço socialmente útil, o juiz ordena o cumprimento da prisão
pelo tempo correspondente à razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias
de multa ou trabalho socialmente útil.
ARTIGO 42
(Entrada em vigor)
O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 11 de Agosto de 2020.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
___________

Tornando-se necessário estabelecer o Regime Jurídico de Gestão e Redução do
Risco de Desastres, com vista a torná-lo consentâneo com os desafios impostos
pelo risco de desastres e pela necessidade de construção da resiliência aos
eventos extremos, ao abrigo do disposto no número 1, do artigo 178 da
Constituição da República, a Assembleia da República determina:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
ARTIGO 1
(Definições)
As definições dos termos usados na presente Lei constam do Glossário, em anexo,
que dela faz parte integrante.
ARTIGO 2
(Objecto)
1. A presente Lei estabelece o Regime Jurídico de Gestão e Redução do Risco de
Desastres, que compreende a redução do risco, a gestão de desastres, a
recuperação sustentável para a construção da resiliência humana, infraestrutural e
dos ecossistemas, bem como a adaptação às mudanças climáticas.
2. As acções referentes à gestão e redução do risco de desastres devem ser
executadas de forma descentralizada, observando--se as competências dos
órgãos de administração pública, das circunscrições territoriais abrangidas, sem
prejuízo da intervenção dos órgãos centrais do Estado.
ARTIGO 3
(Âmbito de aplicação)
A presente Lei aplica-se aos órgãos e instituições da administração pública, aos
cidadãos e às pessoas colectivas, públicas ou privadas, que, no desempenho das
suas funções, concorrem para a gestão e redução do risco de desastres e
construção da resiliência aos eventos extremos.
ARTIGO 4
(Princípios)
A presente Lei rege-se pelos seguintes princípios:
a) princípio da dignidade da pessoa humana e bem-estar do cidadão – consiste na
protecção e preservação da vida, dos meios de subsistência, de bens públicos e
privados, de serviços e infra-estruturas que asseguram o bem-estar do cidadão;
b) princípio da prevenção – consiste no conjunto de medidas multissectoriais que
visam proteger pessoas e bens e assegurar a normalidade da vida sócioeconómica das populações, antes da ocorrência de desastres;
c) princípio da participação – estabelece o carácter universal e multidisciplinar da
gestão e redução do risco de desastres;
d) princípio da unidade de comando – determina que todos os agentes actuam no
plano operacional de forma articulada e sob uma única orientação;
e) princípio da solidariedade – determina que todas as pessoas, singulares ou
colectivas, públicas ou privadas, comprometem-se em apoiar as acções de
assistência humanitária antes, durante e depois da ocorrência de um evento
extremo;
f) princípio da universalidade – determina que o processo de gestão e redução do

risco de desastres beneficia a todo o cidadão afectado, sem qualquer tipo de
discriminação;
g) princípio da igualdade e equidade – determina que a gestão e redução do risco
de desastres beneficia de forma imparcial e justa a todo o cidadão afectado;
h) princípio da recuperação sustentável – determina que a recuperação,
reabilitação e reconstrução pós desastre, deve obedecer à medidas que
minimizam a ocorrência de novos riscos;
i) princípio da informação – estabelece que todos os intervenientes na gestão e
redução do risco de desastres devem manter informadas as instituições e pessoas
sobre o processo de gestão e redução do risco de desastres;
j) princípio da educação e sensibilização públicas – consagra o melhoramento da
transmissão ou difusão de valores e práticas orientado para a gestão e redução
do risco de desastres a todos os níveis;
k) princípio da transparência - determina que os recursos para a gestão e redução
do risco de desastres devem ser administrados de forma clara e na base de
evidências
e critérios explícitos e com modelos de avaliação;
l) princípio da prestação de contas – impõe a apresentação regular de relatórios
de todas as realizações, decisões públicas concernentes às políticas, programas
e projectos de gestão e redução do risco de desastres;
m) princípio da eficácia e eficiência – consagra observância de políticas de
investimento público na gestão e redução do risco de desastres definidas em
função
da situação macroeconómica do país;
n) princípio da cooperação – determina que a gestão e redução do risco de
desastres deve ser da responsabilidade de todas as entidades que concorrem
para a gestão
e redução do risco de desastres;
o) princípio da proporcionalidade – consagra a salvaguarda dos direitos
individuais contra acções indevidas do poder público que violem a sua liberdade;
p) princípio da sustentabilidade – consiste em estabelecer fundamentos básicos
para que na recepção, execução da gestão e redução do risco de desastres tenhase em
conta a preservação da durabilidade a curto, médio
e longo prazos.
ARTIGO 5
(Cooperação e colaboração)
1. As organizações públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, instituições de
investigação técnica e científica cujo objecto concorra para a gestão e redução do
risco de desastres têm o dever especial de, no caso de iminência ou da ocorrência
de desastre, cooperar e colaborar, sujeitando-se aos programas, planos e
instruções do órgão do Estado responsável pela gestão e redução do risco de
desastres.
2. Sempre que haja ou ocorram desastres, as populações e as diversas entidades
públicas ou privadas cujo objecto concorra para a gestão e redução do risco de
desastres, desencadeiam iniciativas de acordo com os planos e programas
estabelecidos pelo Governo.
3. Quando, nas situações referidas no número 2 do presente artigo, os meios
disponíveis a nível local se manifestem insuficientes, a entidade responsável pela
gestão e redução do risco de desastres àquele nível deve solicitar intervenção da
entidade de escalão imediatamente superior.
4. Todas as pessoas, singulares ou colectivas, públicas ou privadas, devem
colaborar no exercício da vigilância necessária à observância do disposto na
presente Lei, participando imediatamente as infracções de que tiverem
conhecimento às entidades competentes mais próximas e prestando
o apoio e informação solicitadas pelos fiscais e outros agentes da fiscalização.
5. Os órgãos de comunicação social devem difundir informação sobre a gestão e

redução do risco de desastres.
6. As instituições e servidores públicos devem colaborar com a entidade
responsável pela gestão e redução do risco de desastres na forma que lhes for
solicitada.
7. Nos casos de calamidade pública ou de emergência, a entidade responsável
pela gestão e redução do risco de desastres pode solicitar a colaboração de
outras instituições da administração pública nas acções de socorro,
reassentamento das populações afectadas e partilha de dados e informações
relevantes para a avaliação do risco.
8. As instituições, servidores públicos, técnicos especializados e voluntários
participam proactivamente nas unidades interventivas da entidade responsável
pela gestão e redução do risco de desastres dotada de recursos e capacidades
para prever e actuar a montante dos eventos, evitando que estes se transformem
em desastres.
ARTIGO 6
(Voluntariado)
A entidade responsável pela gestão e redução do risco de desastres incentiva a
participação dos voluntários no processo de gestão e redução do risco de
desastres, nos termos da legislação específica aplicável.
ARTIGO 7
(Requisições)
A entidade responsável pela gestão e redução do risco de desastres deve, sempre
que se julgar necessário e devidamente fundamentado, requisitar instituições
públicas e privadas, servidores públicos e especialistas para participarem no
processo de gestão e redução do risco de desastres.
CAPÍTULO II
Órgãos de Gestão do Risco de Desastres
ARTIGO 8
(Órgãos do Sistema de Gestão e Redução do Risco de Desastres)
1. O sistema de gestão e redução do risco de desastres compreende os órgãos de
nível central e de nível local.
2. Os órgãos de nível central compreendem:
a) o Governo;
b) o Conselho Coordenador de Gestão e Redução do Risco de Desastres;
c) a Entidade Coordenadora da Gestão e Redução do Risco de Desastres;
d) o Conselho Técnico de Gestão e Redução do Risco de Desastres.
3. Os órgãos de nível local compreendem:
a) o Centro Operativo de Emergência do nível provincial;
b) a Entidade Coordenadora da Gestão e Redução do Risco de Desastres;
c) o Conselho Técnico Provincial de Gestão e Redução do Risco de Desastres;
d) o Centro Operativo de Emergência do nível distrital;
e) o Conselho Técnico Distrital de Gestão e Redução do Risco de Desastres.
ARTIGO 9
(Competências do Governo)
1. Compete ao Governo, no âmbito da presente Lei:
a) aprovar as políticas, estratégias e planos de gestão e redução do risco de
desastres, de construção da resiliência e de adaptação às mudanças climáticas;
b) aprovar os regulamentos que se mostrem necessários à boa implementação da
presente Lei, ouvida a entidade responsável pela gestão e redução do risco de
desastres;
c) garantir a integração da abordagem de gestão e redução do risco de desastres

nos processos de governação a todos os níveis;
d) aprovar o subsídio de risco para os funcionários e agentes de Estado quando
destacados em operações de emergência;
e) garantir a integração das abordagens de desenvolvimento sustentável, de
adaptação às mudanças climáticas e da gestão e redução do risco de desastres;
f) garantir o investimento na gestão e redução do risco de desastres, com
enfoque no reforço das capacidades para a gestão financeira do risco de
desastres;
g) reforçar os mecanismos de coordenação e planeamento multissectoriais;
h) estabelecer e fortalecer parcerias a nível nacional, regional e internacional;
i) assegurar a protecção das comunidades locais;
j) mapear e determinar as áreas propensas a desastres e proibir a sua ocupação;
k) expropriar ou limitar, em parte ou no todo, os direitos de propriedade de
qualquer pessoa mediante justa indemnização, nos termos da lei;
l) garantir a observância e implementação do disposto na presente Lei;
m) intensificar as acções de fiscalização em zonas de risco, para que nenhuma
infraestrutura seja construída.
2. Compete ao Governo definir as atribuições, competências, composição,
organização e funcionamento das entidades referidas nos números 2 e 3 do artigo
8.
ARTIGO 10
(Entidade coordenadora)
1. É criada a entidade de Coordenação da Gestão e Redução do Risco de
Desastres, pessoa colectiva de Direito público, com personalidade jurídica,
autonomia técnica, administrativa e patrimonial.
2. Compete ao Governo definir as competências, composição, organização,
funcionamento e o qualificador profissional específico da entidade referida no
número 1 do presente artigo.
ARTIGO 11
(Atribuições da entidade de Coordenação da Gestão e Redução do Risco de
Desastres)
São atribuições da entidade de Coordenação da Gestão e Redução do Risco de
Desastres, as seguintes:
a) coordenar as acções de prevenção e mitigação de desastres;
b) coordenar a gestão e resposta às emergências;
c) coordenar o desenvolvimento das zonas áridas e semiáridas;
d) coordenar a reconstrução pós desastres;
e) coordenar a Unidade Nacional de Protecção Civil;
f) coordenar o processo de prevenção, mitigação, prontidão e resposta aos
fenómenos mencionados no artigo 12 da presente Lei;
g) fortalecer programas de resiliência e gestão do risco de desastres
CAPÍTULO III
Gestão e Redução do Risco de Desastres e Construção da Resiliência
SECÇÃO I
Riscos ou ameaças de desastres
ARTIGO 12
(Riscos ou ameaças)
1. Consideram-se riscos ou ameaças os fenómenos a que o País se encontra
exposto, dos quais podem resultar danos humanos, ambientais e materiais,
nomeadamente:
a) cheias;
b) inundações;

c) seca;
d) pragas;
e) ciclones;
f) incêndios;
g) queimadas descontroladas;
h) epidemias e pandemias;
i) erosão;
j) aluimentos de terras;
k) derrames de hidrocarbonetos;
l) terramotos, erupções vulcânicas ou maremotos;
m) radiações nucleares;
n) desastres de origem humana.
2. Sem prejuízo do disposto no número 1 do presente artigo, consideram-se riscos
ou ameaças quaisquer outros fenómenos susceptíveis de causar interrupção ao
funcionamento normal da sociedade.
SECÇÃO II
Sistema de gestão do risco de desastres
ARTIGO 13
(Sistema de gestão do risco de desastres)
1. A gestão do risco de desastres constitui um sistema que visa a maximização dos
esforços e sinergias em toda a cadeia compreendendo sub-sistemas ou etapas
distintas, integradas e complementares.
2. O sistema de gestão do risco de desastres integra:
a) sub-sistema de aviso prévio e alerta;
b) sub-sistema de resposta;
c) sub-sistema de prevenção, mitigação, adaptação e resiliência.
SUBSECÇÃO I
Aviso prévio e alerta
ARTIGO 14
(Sub-sistema de aviso prévio e de alerta)
1. O sub-sistema de aviso prévio e de alerta visa monitorar as ameaças, prever,
avaliar o risco de desastres e disseminar, atempadamente, informação para a
tomada de medidas preventivas pelas comunidades potencialmente em risco e
pelas entidades competentes.
2. O sub-sistema de aviso prévio e de alerta compreende, designadamente:
a) fase de aviso prévio;
b) fase de alerta.
ARTIGO 15
(Fase de aviso prévio)
1. A fase do aviso prévio inclui as seguintes componentes:
a) vigilância e previsão;
b) conhecimento do risco;
c) serviço de monitoria;
d) disseminação e comunicação;
e) capacidade de resposta aos alertas;
f) preparação para a resposta.
2. O aviso prévio pode ser nacional ou local, conforme a área territorial abrangida
pelo risco de ocorrência de um evento extremo.
3. A fase de aviso prévio é coordenada a nível central pela entidade responsável
pela gestão e redução do risco de desastres e integra as diferentes instituições
responsáveis pela previsão e monitoria de fenómenos susceptíveis de causar

desastres.
4. O Governo define a competência de emitir o aviso prévio sobre os desastres.
ARTIGO 16
(Fase de Alerta)
1. A fase do alerta compreende:
a) o alerta amarelo, que é activado quando há previsão de ocorrência de um
fenómeno susceptível de causar danos humanos, ambientais e materiais;
b) o alerta laranja, que é activado quando há iminência de ocorrência de um
fenómeno capaz de causar
danos humanos, ambientais e materiais, mas com a possibilidade de reversão;
c) o alerta vermelho, que é activado quando o fenómeno é irreversível e prevê-se
a ocorrência de danos humanos, ambientais e materiais que possam se
transformar em desastre de grande magnitude.
2. Compete ao Governo activar os alertas e regulamentar o comportamento
exegível às pessoas, aos órgãos e às instituições públicas ou privadas, nacionais
ou estrangeiras que concorrem para a gestão e redução do risco de desastres.
SUBSECÇÃO II
Respostas aos desastres
ARTIGO 17
(Sub-sistema de resposta aos desastres)
O sub-sistema de resposta aos desastres compreende o conjunto de acções que
visam assegurar o socorro, acomodação e assistência humanitária das pessoas
afectadas bem como as acções de reconstrução e recuperação após o desastre.
ARTIGO 18
(Medidas preventivas)
1. Os órgãos e instituições da administração pública e outras pessoas colectivas
públicas ou privadas devem tomar medidas preventivas com vista a atender às
necessidades decorrentes de desastres.
2. As medidas preventivas referidas no número 1 do presente artigo, têm carácter
permanente, nomeadamente:
a) a criação de capacidade de organização;
b) o fornecimento de informação antecipada sobre o risco dos desastres aos
utentes;
c) a equipamento técnico, tecnológico e recursos financeiros;
d) a formação de pessoal especializado para atendimento de situações de
desastres e participação em exercícios de simulação;
e) a constituição e criação de reservas tecnológicas, materiais e financeiras
específicas para atender
a situações de desastres;
f) a selecção atempada de alternativas de reassentamento tendo em conta a
necessidade e os aspectos socioculturais das populações;
g) a manutenção em estado operacional do equipamento afectado à resposta pós
desastre;
h) a realização de acções correctivas de modo a se preparar melhor para gestão
de situações futuras;
i) a pronta resposta aos comandos da entidade responsável pela gestão e
redução do risco de desastres;
j) a representação nas reuniões da entidade responsável pela gestão e redução do
risco de desastres por servidores públicos autorizados e abalizados e outros
especialistas;
k) a preparação de planos previsionais para o restabelecimento pós desastre e
melhoria da situação visando o desenvolvimento da comunidade e a redução da

sua vulnerabilidade;
l) a preparação antecipada de contratos-modelo para a aquisição de bens e
serviços de urgência, nos termos da legislação aplicável e negociar previamente
com potenciais fornecedores de bens e serviços em períodos de Situação de
Calamidade Pública ou Emergência.
SUBSECÇÃO III
Prevenção, Mitigação, Adaptação e Resiliência
ARTIGO 19
(Sub-sistema de prevenção, mitigação, adaptação e resiliência)
O sub-sistema de prevenção, mitigação, adaptação e resiliência compreende o
conjunto de acções que o Governo deve tomar para garantir que o País se
mantenha permanentemente preparado
para fazer face à ocorrência de desastres através de políticas e estratégias
nacionais e locais consentâneas à realidade natural e ambiental de cada espaço
territorial.
ARTIGO 20
(Prevenção e mitigação)
1. A prevenção preconiza a implementação de medidas multissectoriais que visam
proteger pessoas e bens e a normalidade da vida sócio económica, antes da
ocorrência de desastres.
2. A mitigação impõe a adopção e aplicação de medidas ou acções que visam
impedir ou reduzir o impacto de desastres.
3. A entidade responsável pela gestão e redução do risco de desastres coordena
os diferentes actores envolvidos na gestão e redução do risco de desastres para
avaliar e mitigar o risco de desastres a todos os níveis.

ARTIGO 21
(Adaptação e resiliência)
1. A adaptação consiste no conjunto de medidas tomadas com vista a acomodarse a uma determinada situação e encontrar soluções de coexistência sustentáveis
entre a sociedade, o meio
ambiente e os eventuais riscos e desastres.
2. A resiliência aos desastres consiste na capacidade de um sistema, comunidade
ou sociedade exposta a perigos, resistir, absorver, acomodar, adaptar, transformar
e recuperar dos efeitos, através da preservação e restauro das suas estruturas
básicas essenciais.
3. A resiliência sobre desastres é a humana e a infraestrutural.
4. Compete ao Governo aprovar normas que definem procedimentos para a
garantia de resistência, absorção, acomodação, adaptação, bem como para a
recuperação dos efeitos dos desastres.
ARTIGO 22
(Planos de adaptação e resiliência)
1. O Governo deve manter actualizado e em implementação o Plano Director de
Redução de Riscos de Desastres, bem como as directrizes regionais e
internacionais de que Moçambique é signatário.

2. Compete ao Governo aprovar o plano anual de contingência, tomando como
base as previsões climáticas e a probabilidade de ocorrência de emergências
complexas.
3. O plano de contingência visa responder aos desastres e assegurar a assistência
humanitária e a recuperação rápida, eficaz e eficiente a todos os níveis.
SECÇÃO III
Gestão do risco de desastres
ARTIGO 23
(Gestão do risco de desastres)
1. A gestão do risco de desastres compreende:
a) o mapeamento e sinalização das zonas de risco;
b) a implementação de medidas preventivas para redução do risco de desastres;
c) a mitigação dos efeitos do impacto dos desastres;
d) a avaliação regular do risco de desastres.
2. A entidade responsável pela gestão e redução do risco de desastres, em
coordenação com o Governo e Autarquias Locais, bem como pessoas, singulares
ou colectivas, públicas ou privadas, deve assegurar a implementação das acções
previstas no número 1 do presente artigo.
ARTIGO 24
(Avaliação do risco de desastres)
1. A avaliação do risco de desastres consiste na:
a) identificação de ameaças;
b) revisão regular das características das ameaças, tais como, localização,
intensidade, frequência e probabilidade;
c) análise da exposição e vulnerabilidade;
d) avaliação da eficácia das capacidades prevalecentes e de superação alternativa
com respeito a cenários de risco prováveis.
2. Compete à entidade responsável pela gestão e redução do risco de desastres
coordenar o processo de avaliação do risco de desastres.
ARTIGO 25
(Informação sobre o risco de desastres)
1. A informação sobre o risco de desastres inclui estudos, informações e
mapeamentos necessários para entender os seus vectores e os factores
subjacentes.
2. A informação sobre o risco de desastres deve ser abrangente, de fácil
compreensão, em todas as dimensões, incluindo ameaças, exposição,
vulnerabilidade e capacidade de adaptação,
relacionadas a pessoas, comunidades, organizações, bem como possível impacto
dos fenómenos que ocorrem nos outros países.
3. Compete à entidade responsável pela gestão e redução do risco de desastres
coordenar o processo de recolha, análise, sistematização e disseminação da
informação sobre a gestão
e redução do risco de desastres.
ARTIGO 26
(Adaptação às mudanças climáticas)
1. O Governo define o quadro de implementação de medidas de adaptação para
reduzir o impacto das mudanças climáticas.
2. As entidades de governação a cada nível devem adoptar medidas que visam:
a) o fortalecimento dos sistemas de aviso prévio e de defesa civil;
b) a conservação de ecossistemas e gestão das zonas costeiras;
c) a vedação do estabelecimento de novas zonas residenciais, industriais e

comerciais em áreas sujeitas ao aumento do nível das águas;
d) o melhoramento dos sistemas de vigilância para controlar o avanço de doenças
e epidemias causadas por vectores ligados à variabilidade climática;
e) o investimento em medidas estruturais e não estruturais para mitigar os efeitos
dos desastres.
ARTIGO 27
(Gestão de desastres)
A entidade responsável pela gestão e redução do risco de desastres coordena as
acções atinentes ao ciclo de gestão de desastres, designadamente:
a) a preparação;
b) a prontidão;
c) a resposta;
d) a recuperação sustentável.
ARTIGO 28
(Preparação)
1. A preparação visa criar capacidade para responder à situação de Calamidade
Pública e Emergência com vista a uma transição ordeira da resposta até a
recuperação sustentável e resiliente.
2. A entidade responsável pela gestão e redução do risco
de desastres coordena o processo de preparação para a gestão e redução do
risco de desastres a todos os níveis.
ARTIGO 29
(Prontidão)
1. As estruturas intervenientes no processo de gestão e redução do risco de
desastres devem manter-se em prontidão para intervenção imediata em caso de
ocorrência de um desastre.
2. A prontidão referida no número 1 do presente artigo pode ser:
a) estratégica - que compreende a preparação sistemática do País para prevenir
potenciais efeitos dos riscos ou ameaças conforme previsto no artigo 12 da
presente Lei e reduzir a sua vulnerabilidade aos desastres, incluindo a
identificação de potenciais medidas de adaptação climática, legislação, educação,
planificação e formação;
b) operacional - que consiste na preparação de condições de resposta imediata
aos desastres, nomeadamente, o plano operativo, a formação, a educação cívica,
a simulação, as reservas financeiras e outros bens essenciais de socorro.
ARTIGO 30
(Recuperação sustentável na resposta aos desastres)
1. A recuperação sustentável da resposta de desastres compreende acções que
visam a restauração ou melhoria das infraestruturas das comunidades afectadas
pelos desastres, para evitar ou reduzir futuros riscos de desastres.
2. A entidade responsável pela gestão e redução do risco de desastres coordena
o processo de recuperação sustentável a todos os níveis.

SECÇÃO IV
Plano de contingência e recuperação sustentável
ARTIGO 31
(Plano de contingência)
1. Compete ao Governo aprovar o plano anual de contingência, tomando como
base as previsões climáticas, os dados sismológicos, os impactos da acção
humana e outras informações e a probabilidade de ocorrência de emergências
complexas.
2. O plano de contingência visa responder aos desastres e assegurar a assistência
humanitária e recuperação rápida, eficaz e eficiente a todos os níveis.
ARTIGO 32
(Recuperação sustentável no plano de contingência)
1. A recuperação sustentável do plano de contingência compreende acções que
visam a restauração ou melhoria dos meios de subsistência da comunidade
afectada pelos desastres, bem como restabelecer princípios e mecanismos de
funcionamento dos ecossistemas para evitar ou reduzir futuros riscos de
desastres.
2. A entidade responsável pela gestão e redução do risco de desastres coordena
o processo de recuperação sustentável a todos os níveis.

SECÇÃO V
Calamidade pública e emergência
ARTIGO 33
(Calamidade Pública e emergência)
1. Nos termos da presente Lei e em caso de ocorrência de desastre o Governo
pode declarar em todo ou parte do território nacional:
a) Situação de calamidade pública; ou
b) Situação de Emergência.
2. Declaradas as situações previstas nas alíneas a) e b) do número 1, do presente
artigo é activado o alerta laranja ou vermelho, nos termos da presente Lei.
Subsecção I
Situação de Calamidade Pública
ARTIGO 34
(Situação de Calamidade Pública)
1. Considera-se situação de calamidade pública um evento anormal provocado por
uma catástrofe de grande dimensão, que causa danos e prejuízos que impliquem
o comprometimento substancial de capacidade de resposta do poder público.
2. A situação de calamidade pública pode ser:
a) local, quando atinge unidades territoriais de nível de província, distrito, posto
administrativo, localidade ou povoação, sendo a capacidade de resposta local;
b) nacional, quando atinge, simultaneamente, mais de uma província ou, ainda
que limitada a uma
unidade territorial inferior, desde que a sua magnitude e gravidade ultrapasse a
capacidade de resposta local.
3. A situação de calamidade pública é gerida em função do sub-sistema de alerta,

previsto no artigo 12 da presente Lei.
4. A situação de calamidade pública referida no número 2, do presente artigo é de
nível 2, quando activado o alerta vermelho.
5. Compete ao Governo declarar a situação de calamidade pública referida no
número 3 do presente artigo.
6. Declarada a Situação de Calamidade Pública, cabe ao Governo tomar as
seguintes medidas:
a) garantir a adopção e respeito das medidas de segurança;
b) reorganizar o exercício da actividade comercial, industrial e o acesso a bens e
serviços;
c) reorganizar o funcionamento dos transportes colectivos, o tráfego rodoviário,
aéreo, marítimo, fluvial e ferroviário;
d) reorganizar o funcionamento das instituições de ensino, da administração
pública, do movimento fronteiriço, bem como a realização de espectáculos,
actividades desportivas, culturais e de lazer;
e) coordenar com as lideranças religiosas sobre as condições de uso dos locais de
culto;
f) limitar ou racionalizar a utilização dos serviços públicos de abastecimento de
água, energia, combustíveis e lubrificantes, bem como o consumo de bens e
serviços de primeira necessidade;
g) proceder à aquisição de bens e serviços de carácter urgente, usando regras
excepcionais, nos termos da legislação aplicável;
h) determinar a mobilização civil por determinados períodos de tempo certos, por
zonas territoriais ou sectores de actividade caso se mostre necessário;
i) usar de forma proporcional os meios coercivos apropriados para garantir o
cumprimento das medidas.
SUBSECÇÃO II
Situação de Emergência
ARTIGO 35
(Situação de Emergência)
1. A situação de emergência pode ser:
a) local, quando atinge unidades territoriais de nível de província, distrito, posto
administrativo, localidade ou povoação, sendo a capacidade de resposta local;
b) nacional, quando atinge, simultaneamente, mais de uma província ou, ainda
que limitada a uma unidade territorial inferior, desde que a sua magnitude e
gravidade ultrapasse a capacidade de resposta local.
2. A situação de emergência é gerida em função do sub-sistema de alerta,
previsto no artigo 16 da presente Lei.
3. A situação de emergência referida no número 2 do presente artigo é:
a) de nível 1, quando activado o alerta laranja;
b) de nível 2, quando activado o alerta vermelho.
4. Compete ao Governo declarar a situação de emergência referida no número 3
do presente artigo.
ARTIGO 36
(Emergência de progressão lenta)
1. Em caso de emergência de progressão lenta, o Governo, com a participação das
populações e comunidades locais, deve conceber e implementar acções ao nível
nacional e local para aliviar os seus efeitos.
2. O Governo deve estabelecer mecanismos de alertas apropriados para
atempadamente detectar e responder à situação de emergência de progressão
lenta.

ARTIGO 37
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
1. Os Serviços de Defesa Civil participam na execução dos planos de emergência,
nas operações de busca e salvamento de pessoas e bens nas acções humanitárias.
2. Em caso de eminência ou ocorrência de acidente grave ou desastre, as
entidades competentes, a todos os níveis, determinam medidas preventivas ou de
socorro, mobilizando e instruindo os Serviços de Defesa Civil públicos ou
privados, em particular militares e paramilitares.
ARTIGO 38
(Assistência de emergência)
1. A entidade responsável pela gestão e redução do risco de desastres e as
estruturas intracomunitárias devem garantir assistência humanitária às vítimas
dos desastres.
2. Compete ao Governo, para efeitos de resposta de emergência, determinar a
manutenção de reservas de combustíveis, alimentos, medicamentos e outros bens
essenciais junto das entidades
públicas e privadas.
3. Activado o alerta vermelho, o Governo pode estabelecer as facilidades
migratórias, aduaneiras, fiscais, incluindo a suspensão de pagamento de taxas
ajustadas à situação concreta, indicando a sua duração, sob proposta da entidade
responsável pela gestão e redução do risco de desastres.
4. Sem prejuízo do número 3 do presente artigo, os bens destinados a prontidão
operacional beneficiam de facilidades fiscais.
ARTIGO 39
(Angariação de bens destinados à assistência)
O Governo estabelece procedimentos para angariação e gestão de bens com
vista à prestação de socorro e assistência às vítimas de desastres.
SECÇÃO VI
Fundo de gestão de calamidades
ARTIGO 40
(Fundo de Gestão de Calamidades)
1. Compete ao Governo a constituição de um fundo de gestão de calamidades,
permanente e descentralizado para suportar os encargos dos diversos órgãos e
organismos que intervêm na gestão de calamidades.
2. São fontes do Fundo de Gestão de Calamidades:
a) as dotações do Orçamento do Estado;
b) as doações;
c) outras.
ARTIGO 41
(Requisição de bens e serviços)
1. Em cada circunscrição administrativa do território nacional é efectuado um
recenseamento dos equipamentos e outros bens do Estado e de empresas
públicas e privadas susceptíveis de serem
usados em operações de emergência.
2. Activado o alerta laranja ou vermelho, as entidades locais, responsáveis pela
gestão e redução do risco de desastres podem proceder a requisição dos bens e
equipamentos referidos no número 1 do presente artigo.

ARTIGO 42
(Contratação de bens e serviços)
1. Activado o alerta laranja ou vermelho, a entidade responsável pela gestão e
redução do risco de desastres, pode celebrar contratos usando regime
excepcional para aquisição de bens e prestação de serviços de emergência
destinados à assistência humanitária.
2. Os contratos referidos no número 1 do presente artigo, são isentos do visto
prévio do Tribunal Administrativo, sem prejuízo da sua fiscalização sucessiva para
efeitos de confirmação ou homologação.
3. Os equipamentos e outros bens objectos de contrato nos termos do número 2
do presente artigo, ficam sujeitos a inspecção e avaliação prévia por entidades
técnicas especializadas.
4. Nos concursos públicos têm preferência, em igualdade de circunstâncias, os
concorrentes, cujos bens tenham sido usados em operações de salvamento e, em
seguida, os proprietários dos bens voluntariamente inscritos na lista de
equipamentos e bens necessários.
ARTIGO 43
(Ajuda internacional de emergência)
1. Compete ao Governo, a coordenação, a direcção e a supervisão da ajuda
humanitária internacional.
2. Compete, ainda, ao Governo, conceder a autorização da entrada de pessoas e
bens no quadro da ajuda internacional com vista à ajuda humanitária das
populações afectadas.
ARTIGO 44
(Evacuação compulsiva das zonas de risco alto)
1. O Governo deve determinar as condições de evacuação compulsiva temporária
ou definitiva, de pessoas e bens situados nas zonas de risco alto.
2. Em situação de perigo iminente, a evacuação compulsiva temporária ou
definitiva de pessoas e bens pode ser determinada pelo Governador de Província,
em coordenação com o Secretário de Estado na Província, em articulação com as
entidades de governação descentralizadas.
3. O Governo pode recorrer a mecanismos compulsivos de evacuação, em defesa
da vida e outros direitos dos cidadãos.
4. Nos casos em que o território do distrito coincidir com o da autarquia, compete
ao Administrador do Distrito superintender as operações referidas no número 3
do presente artigo, em coordenação com o Presidente do Conselho Autárquico.
5. Na Cidade de Maputo, compete ao Secretário de Estado superintender as
operações referidas no número 2 do presente artigo, em coordenação com o
Presidente do Conselho Autárquico da Cidade de Maputo.
SECÇÃO VII
Direitos, deveres e garantias
ARTIGO 45
(Direitos dos cidadãos nas zonas de risco)
1. São direitos dos cidadãos nas zonas de risco:
a) o apoio na evacuação dos bens que possam estar em risco no momento e nas
condições indicadas pelas autoridades competentes;
b) a protecção dos bens evacuados e guarda fiel dos seus bens por entidades
autorizadas.
2. As pessoas mais vulneráveis têm o direito à protecção especial, que consiste
em:

a) prioridade no processo de evacuação e reassentamento;
b) protecção especial contra quaisquer tipos de abusos durante o período de
emergência;
c) continuidade de educação.
3. As pessoas afectadas por desastres têm o direito à protecção e assistência
social para prevenir ou aliviar o sofrimento humano decorrente dos desastres.
ARTIGO 46
(Deveres dos cidadãos nas zonas de risco)
1. São deveres dos cidadãos nas zonas de risco:
a) observar as regras de construção estabelecidas por lei;
b) obedecer as ordens de evacuação emitidas pelas entidades competentes;
c) colaborar com as autoridades no âmbito de gestão e redução do risco de
desastres.
2. Em caso de violação do disposto no número 1 do presente artigo, a casa ou a
parcela de terra, reverte a favor do Estado.
ARTIGO 47
(Infra-estruturas verdes)
1. As infra-estruturas verdes consistem em estruturas ecológicas que promovem a
conectividade de paisagem e que protegem o ambiente e o bem humano.
2. Compete ao Governo definir as áreas para implantação de infra-estruturas
verdes destinadas a protecção das zonas de risco.
ARTIGO 48
(Zoneamento ecológico e salvaguarda dos ecossistemas
sensíveis)
1. Compete ao Governo proceder ao zoneamento dos ecossistemas sensíveis que
exercem uma função chave na construção de resiliência aos desastres.
2. Compete às autoridades administrativas locais mapear e definir medidas de
preservação dos ecossistemas sensíveis, nos termos da lei.
ARTIGO 49
(Zonas de risco)
1. Compete ao Governo definir os procedimentos de demarcação das zonas de
risco susceptíveis de serem afectadas por desastres, bem como as medidas de
prevenção e de mitigação.
2. Compete as autoridades administrativas locais:
a) mapear e definir medidas de preservação das zonas de risco;
b) interditar a ocupação e provisão de serviços sociais
e económicos nas zonas de risco, excepto quando aplicadas tecnologias
apropriadas e aprovadas pelas autoridades competentes.
ARTIGO 50
(Interdição de transmissão de propriedade)
1. É interdita a venda ou alienação das casas de habitação, bem como a
transmissão a qualquer título de parcelas de terra atribuídas no âmbito do
reassentamento provisório por desastres.
2. Não se considera na previsão do número 1 do presente artigo, casas de
habitação atribuídas no âmbito do reassentamento definitivo desde que tal não
onere ao Estado.
3. Compete ao Governo fixar o prazo necessário para efeitos de reassentamento
provisório, previsto no número 1 do presente artigo.

ARTIGO 51
(Seguro paramétrico contra desastres)
1. Compete ao Governo aprovar instrumentos para seguros paramétricos contra
os desastres.
2. Consideram-se nulas as cláusulas apostas em contratos
de seguro, visando excluir a responsabilidade das seguradoras por efeito de
situação de calamidade formalmente declarada.
CAPÍTULO IV
Fiscalização, Infracções e Sanções
ARTIGO 52
(Exercício da fiscalização)
1. A fiscalização visa monitorar as acções realizadas por qualquer pessoa, entidade
pública ou privada, no âmbito da prevenção e mitigação do risco de desastres,
desenvolvimento das zonas áridas e semiáridas e reconstrução pós-desastres.
2. A fiscalização referida no número 1, do presente artigo é exercida por fiscais
afectos à entidade responsável pela gestão e redução do risco de desastres,
coadjuvados por outras entidades públicas ou privadas.
ARTIGO 53
(Infracções e sanções)
As infracções cometidas no âmbito da presente Lei são sancionadas nos termos
da legislação aplicável.
CAPÍTULO V
Disposições Finais
ARTIGO 54
(Regulamentação)
Compete ao Governo regulamentar a presente Lei, no prazo de 90 dias, contados
a partir da data da sua entrada em vigor.
ARTIGO 55
(Norma revogatória)
É revogada a Lei n.º 15/2014, de 20 de Junho, que estabelece o regime jurídico da
gestão das calamidades, compreendendo a prevenção, mitigação dos efeitos
destruidores das calamidades, desenvolvimento de acções de socorro e
assistência, bem como as acções de reconstrução e recuperação das áreas
afectadas e demais legislação que contrarie a presente Lei.
ARTIGO 56
(Entrada em vigor)
A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovada pela Assembleia da República, aos 10 de Agosto de 2020.
A Presidente da Assembleia da República, Esperança Laurinda Francisco Nhiuane
Bias.
Promulgada, 21 de Agosto de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI.
ANEXO

Glossário
A
Assistência humanitária – ajuda prestada às populações afectadas pelos
desastres.
Avaliação de risco de desastre - uma abordagem qualitativa ou quantitativa para
determinar a natureza e a extensão do risco de desastre, analisando os riscos
potenciais e avaliando as condições
existentes de exposição e vulnerabilidade que, em conjunto, podem prejudicar as
pessoas, a propriedade, os serviços, os meios de subsistência e o ambiente de que
dependem.
C
Calamidade pública - evento anormal provocado por uma catástrofe de grande
dimensão, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento
substancial de capacidade de resposta do poder público.
Capacidade - combinação de todos as forças, atributos e recursos disponíveis
dentro de uma organização, comunidade ou sociedade para gerir e reduzir o risco
de desastres e reforçar a resiliência.
Catástrofe – desastre que, pela sua duração e impacto extraordinários, provoca
perturbações na vida das pessoas, no tecido económico e social do país e graves
danos ao meio ambiente.
Códigos de construção – conjunto de regulamentos e padrões destinados a
regular aspectos de concepção de projectos, construção de infraestruturas para
diversos fins e modificações
de infraestruturas ou ocupação de solos, sem por em risco vidas humanas e o
meio ambiente.
D
Desastre – grave perturbação do funcionamento normal de uma comunidade ou
sociedade, causado por um fenómeno de origem natural, tecnológico, biológico,
geológico ou da acção humana sobre o meio ambiente.
E
Emergência – ocorrência súbita ou progressiva de um desastre que afecta
pessoas e bens, o meio ambiente e exige medidas urgentes e excepcionais para
restabelecer a normalidade.
Epidemia - é a manifestação, em uma colectividade ou região, de um corpo de
casos de alguma enfermidade, que excede o número de casos esperados
Eventos extremos - podem ser de origem hidrológicos, geológicos ou geofísicos,
meteorológicos e climatológicos, que ocorrem de diversas formas como,
enchentes, inundações bruscas, secas prolongadas, queimadas e incêndios
florestais, ondas de calor, tufões e tornados.
G
Gestão de desastre - organização, planificação e gestão de recursos e
responsabilidades para lidar com uma emergência.
Gestão do risco de desastres – conjunto de decisões e conhecimentos técnicos,
administrativas e operacionais para reduzir os impactos das vulnerabilidade e
exposição aos eventos extremos.
I
Infra-estruturas críticas – instalações, redes e outros activos que asseguram o
funcionamento normal de serviços essenciais para uma comunidade ou
sociedade.
M
Mitigação – medidas que visam minimizar o impacto dos eventos extremos sobre
uma comunidade ou sociedade.
Mitigação dos efeitos da seca – conjunto de estratégias e medidas visando
disponibilizar, racionalizar e utilizar recursos hídricos em ambientes com limitada
precipitação ou disponibilidade de fontes de água.
Mudanças climáticas - variação de longo termo das condições meteorológicas
médias, causadas pela natureza ou pela actividade humana.
P

Pandemia - ocorrência epidémica de uma doença transmissível, caracterizada por
larga distribuição espacial, atingindo vários países e diversas regiões do planeta.
Perigo - processo, fenómeno ou actividade humana que pode causar perda de
vidas, lesões ou outros impactos na saúde, danos à propriedade, interrupções
sociais e económicas ou degradação
ambiental.
Plano de resposta aos desastres – conjunto de instrumentos, estratégias e
decisões operacionais padronizadas e harmonizadas para a gestão e resposta a
um evento extremo.
Planos previsionais – estratégias previamente elaboradas para a prevenção,
mitigação e gestão e resposta de um evento extremo irreversível.
Preparação - os conhecimentos e capacidades desenvolvidas, a todos os níveis,
para gestão e resposta a um evento extremo.
Prevenção – conjunto de medidas padronizadas que visam proteger pessoas e
bens em caso de ocorrência de um evento extremo.
Prontidão – é o estado de preparação técnica, material, financeira e humana para
mitigar os efeitos dos desastres.
R
Reconstrução ou recuperação – acções de médio e longo para a restauração
sustentável de infra-estruturas. Redução do risco de desastres - marco conceitual
de elementos (normas e procedimentos) que têm a função de minimizar a
vulnerabilidade e limitar o impacto adverso
de ameaças.
Resiliência - é a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a
perigos, resistir, absorver, acomodar, adaptar, transformar e recuperar dos efeitos
de um perigo
de forma oportuna e eficiente.
Resposta – conjunto de medidas que visam salvar vidas, garantir saúde e
segurança pública e satisfazer as necessidades básicas das pessoas afectadas
antes, durante e após a ocorrência
de um evento extremo.
Risco – probabilidade de consequências prejudiciais ou perdas resultantes de
interacções entre fenómenos de origem natural ou antrópicos e as condições de
vulnerabilidade.
Risco de Desastre – potencial perda de vidas, lesões e destruição de bens que
possam ocorrer numa comunidade ou sociedade por conta do impacto de um
evento extremo.
S
Seca – redução substancial da disponibilidade de recursos hídricos superficiais ou
subterrâneos devido a escassez ou limitada de precipitação;
Seguro paramétrico – pagamento pré-determinado, para efeitos de compensação,
visando a salvaguarda de um bem susceptível de ser afectado por evento
extremo.
Sistema de aviso prévio – mecanismo integrado de monitoria, previsão de
ameaças e disseminação de medidas preventivas contra eventos extremos.
Socorro – conjunto de medidas imediatas padronizadas para salvar vidas e prestar
assistência as vítimas de um evento extremo.
V
Vulnerabilidade – condições determinadas por factores físicos, sociais,
económicos e ambientais que aumentam a susceptibilidade das comunidades ao
impacto dos perigos ou da ocorrência de desastres.
Z
Zonas áridas e semiáridas – conjunto de formações naturais complexas e
dispersas com escassez de humidade.

CONSELHO DE MINISTROS
__________________

Havendo necessidade de regulamentar a Lei n.°10/2020, de 24 de Agosto, que
estabelece o regime jurídico de Gestão e Redução do Risco de Desastres, ao abrigo
do artigo 54 da referida Lei, o Conselho de Ministros decreta:
CAPITULO I
Disposições Gerais
ARTIGO 1
(Aprovação)
É aprovado o Regulamento da Lei de Gestão e Redução do Risco de Desastres.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Regulamento fixa as regras e procedimentos de aplicação da Lei n.º
10/2020, de 24 de Agosto, que estabelece o regime jurídico da Gestão e Redução
de Desastres.
ARTIGO 3
(Âmbito de aplicação)
O presente Regulamento aplica-se aos órgãos e instituições da administração
pública, aos cidadãos e outras pessoas individuais ou colectivas, publicas ou
privadas, que no desempenho das suas funções, concorrem para a gestão e
redução de risco de desastres a construção da resiliência aos eventos extremos.
ARTIGO 4
(Dever de cooperação e colaboração)
1.

As organizações públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, instituições de
investigação técnica e científica, cujo objecto concorra para a gestão e
redução de riscos de desastres têm o dever especial de, no caso de iminência
ou ocorrência de desastre, cooperar e colaborar, sujeitando-se aos programas,
planos e instruções da entidade reguladora de gestão e redução de riscos de
desastres, incluindo a participação nas secções dos Conselhos Técnicos de
Gestão e Redução de Risco.
2. As instituições e servidores públicos especializados participam proactivamente
nas unidades intervenientes da entidade coordenadora de gestão e redução
do risco de desastre devendo estar ou ser dotado de recursos e capacidades
para prever e actuar a montante dos eventos, evitando que estes se
transformem em desastres.
3. As entidades de investigação técnica e científica devem cooperar na
realização, de entre outras, nas seguintes actividades:
a) Levantamento, previsão, avaliação e prevenção do risco de desastre sejam
ele de origem natural ou humana;
b) Estudo de formas adequadas de prevenção das pessoas em geral,
instalações, serviços essenciais e das infra-estruturas socioeconómicas e do
património cultural;
c) Investigação no domínio de novos equipamentos e tecnologias adequadas
ao ciclo de gestão do risco de desastre;
d) Estudos sócio antropológico, geoclimáticos e de formas adequadas de
prevenção do meio ambiente e de recursos naturais.
4. Todas as pessoas, singulares ou colectivas, públicas ou privadas, devem
colaborar no exercício da vigilância necessária à observância nos termos da

Lei, participando imediatamente as infracções de que tiverem conhecimento
às entidades competentes mais próximas e prestando o apoio e informações
solicitadas pelos fiscais e outros agentes da fiscalização.
5. Sempre que ocorram desastres, as populações e comunidades devem
desencadear iniciativas que concorrem para a gestão e redução do risco de
desastres, em articulação com as entidades competentes.
6. No desenvolvimento das suas atribuições, a entidade coordenadora de gestão
e redução de risco de desastre a nível central, pode celebrar acordos,
protocolos ou memorandos de entendimento com instituições públicas e
privadas, nacionais e estrangeiras, visando fortalecer a sua capacidade de
intervenção para a gestão eficaz do risco de desastre.
7. Em caso de calamidade pública, a entidade coordenadora de gestão e redução
do risco de desastre pode, nos termos da Lei, solicitar apoio e colaboração
especiais das instituições e entidades referidas no número anterior do
presente artigo, bem como de servidores públicos na forma que lhes for
solicitada.
ARTIGO 5
(Voluntariado)
A entidade coordenadora de gestão e redução do risco de desastres incentiva a
participação dos voluntários no processo de gestão e redução do risco de
desastres, nos termos da legislação especifica aplicável.
ARTIGO 6
(Requisições)
1.

A entidade coordenadora de gestão e redução do risco de desastres pode,
sempre que se julgar necessário, através de ofícios, cartas formais ou
outras formas que se julgarem adequadas, requisitar instituições publicas e
privadas, servidores públicos, especialistas e demais cidadãos para
participarem no processo de gestão e redução do risco de desastres, na
forma que lhes for solicitada.
2. A requisição pode também incidir sobre meios públicos ou particulares que
se mostrem adequados para minimização do risco.
3. As instituições públicas e privadas, servidores públicos e demais cidadãos
que tenham sido contractados para o apoio referido nas situações
mencionadas nos números 1 e 3 do presente artigo, devem garantir a
disponibilização deste no prazo máximo de 48 horas.
4. A recusa e o não cumprimento da prestação do apoio solicitado nos termos
dispostos o presente artigo, corresponde à desobediência punível nos
termos da legislação aplicável.

ARTIGO 7
(Riscos ou ameaças)
Os riscos ou ameaças abaixo indicadas, determinam a intervenção da entidade
responsável pela gestão e redução do risco de desastres a partir da declaração de
Situação de Emergência de nível
a) Cheias;
b) Inundações;
c) Secas;
d) Pragas;
e) Ciclones;
f) Incêndios;
g) Queimadas descontroladas;

h) Epidemias e pandemias;
i) Erosão;
j) Aluimentos de terras;
k) Derrames de hidrocarbonetos;
l) Terramotos, erupções vulcânicas ou maremotos;
m) Radiações nucleares;
n) Desastres de origem humana;
o) Outros fenómenos que pela sua magnitude atingem níveis param
declaração de Situação de Emergência de nível 1.
CAPITULO II
Sistema de Gestão do Risco de Desastre
ARTIGO 8
(subsistemas de gestão do risco de desastres)
1.

O sistema de gestão de risco de desastre integra:
a) Subsistema de aviso prévio e alerta;
b) Subsistema de resposta;
c) Subsistema de mitigação, adaptação e resiliência.
2. Compete a entidade coordenadora de gestão e redução de risco de desastres
gerir e coordenar a gestão dos subsistemas indicados no número 1 do presente
artigo.
SECCAO 1
Subsistema de aviso prévio e alerta
ARTIGO 9
(Aviso prévio)
1.

O aviso prévio pode ser local ou nacional, conforme a área territorial abrangida
pelo risco de ocorrência de desastre.
2. Compete as autoridades responsáveis pela monitoria e previsão dos fenómenos,
a emissão do aviso prévio sobre os mesmos.

ARTIGO 10
(Alerta)
1.

Para efeitos de gestão e redução de risco de desastres, os alertas são:
a) Amarelo;
b) Laranja’
c) Vermelho.
2. Compete ao governo, sob proposta do Conselho Coordenador de Gestão e
Redução de Risco de Desastres, activar os alertas laranja, amarelo e vermelho
e regular o comportamento exigível às pessoas, aos órgãos e às instituições
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.
3. A activação e duração dos alertas para os eventos de progressão lenta, é da
competência do Governo, mediante recomendação do Conselho Coordenador
de Gestão e Redução do Risco de Desastre.
4. Compete a entidade coordenadora de festão e redução de risco de desastres a
emissão dos alertas em função do nível de risco que o aviso representa.
ARTIGO 11
(Alerta amarelo)
1.

O alerta amarelo é activado quando há previsão de ocorrência de um
fenómeno susceptível de causar danos humanos ou matérias.

2. Activado o alerta amarelo, recai sobre a entidade coordenadora de gestão e
redução de risco de desastres e as entidades responsáveis pela emissão de aviso
prévio, a responsabilidade de:
a) Monitorar a evolução do fenómeno e tomar decisões adequadas;
b) Coordenar com as instituições envolvidas na difusão de informações
sobre as probabilidades de ocorrências de fenómenos;
c) Coordenar com as instituições envolvidas na realização de acções
preventivas nas zonas de risco;
d) Orientar a população de acordo com avisos ou alertas emitidos pelas
autoridades competentes;
e) Produzir relatórios regulares para o Conselho Coordenador de Gestão e
Redução de Risco de Desastres;
f) Manter em prontidão os Comités Locais de Gestão e Redução de Risco
de Desastres;
g) Sensibilizar as comunidades a abandonar as zonas de risco;
h) Implementar outras acções pertinentes para a gestão de fenómenos ou
ameaças.
ARTIGO 12
(Alerta laranja)
1.

O alerta laranja é activado quando há iminência de um fenómeno capaz de
causar danos humanos, materiais e ambientais, mas com a possibilidade de
reversão e corresponde à situação de emergência de Nível 1.
2. Activado o alerta laranja, recai sobre a entidade coordenadora de gestão e
redução do risco de desastres e as entidades responsáveis pela emissão de aviso
prévio, a responsabilidade de:
a) Activar o Centro nacional Operativo de Emergência, os Centros Operativos
de Emergência, a Unidade Nacional de Protecção Civil e os Comités Locais
de Gestão e Redução de Risco de Desastres para o início de acções
interventivas;
b) Destacar funcionários, pontos focais a tempo inteiro ou parcial para
prestarem serviços na estrutura de forma permanente nos Centros
Operativos de Emergência;
c) Mobilizar e movimentar recursos (materiais, humanos, e/ou financeiros)
necessários para locais estratégicos;
d) Sensibilizar as comunidades a abandonarem as zonas de risco;
e) Coordenar e divulgar informações ou avisos sobre a probabilidade de
ocorrência ou evolução do fenómeno, bem como das operações de
prontidão e resposta;
f) Coordenar a realização de acções preventivas necessárias nas zonas de
risco;
g) Produzir relatórios regulares para o governo.
ARTIGO 13
(Alerta vermelho)
1.

O alerta vermelho é activado quando o fenómeno é irreversível e prevê-se a
ocorrência de danos humanos e materiais que possam se transformar em
desastre de grande magnitude e corresponde a situação de emergência de nível
2 ou Situação de Calamidade Publica, dependendo da situação específica.
2. Activado o alerta vermelho recai sobre a entidade Coordenadora de Gestão e
Redução de Risco de Desastres e as entidades responsáveis pela emissão de
aviso prévio, a responsabilidade de:
a) Activar o Centro nacional Operativo de Emergência, os Centros Operativos
de Emergência, a Unidade Nacional de Protecção Civil e os Comités Locais
de Gestão e Redução de Risco de Desastres para o início de acções
interventivas;

b) Coordenar a resposta imediata, as operações de busca e salvamento
humanitário;
c) Manter informada a população sobre as acções de resposta;
d) Efectuar o levantamento preliminar de danos;
e) Produzir regulamente informação sobre a evolução do fenómeno e das
operações de resposta para o Governo;
f) Produzir e difundir informações relevantes sobre as operações de
emergência para os órgãos de comunicação social;
g) Monitorar a situação de emergência;
h) Elaborar planos operacionais de respostas;
i) Destacar funcionários, pontos focais a tempo inteiro ou parcial para
prestarem serviços na estrutura de forma permanente nos Centros
Operativos de Emergência.
SECCAO II
Subsistema de mitigação, adaptação e resiliência
ARTIGO 14
(fases de resposta aos desastres)
1.

A resposta aos desastres corresponde a implementação de acções agrupadas
em quatro fases complementares, nomeadamente:
a) Preparação;
b) Prontidão;
c) Resposta;
d) Recuperação sustentável;
2. Compete a entidade coordenadora de gestão e redução do risco de desastres
coordenar, a todos os níveis, as acções atinentes as 4 fases estabelecidas no
número 1 do presente artigo.
ARTIGO 15
(preparação)
A preparação compreende e integra as seguintes fases:
a) Elaboração e actualização do plano de contingência;
b) Capacitação dos actores chave;
c) Inventariação dos bens existentes e necessários em locais estratégicos;
d) Levantamento da população em risco de acordo com as ameaças;
e) Manutenção de equipamentos e meios para a resposta;
f) Preparação antecipada de contratos para aquisição de bens e prestação de
serviços;
g) Realização de exercícios de simulação;

ARTIGO 16
(prontidão)
1.

Para efeitos da gestão e redução do risco de desastres nos termos do presente
Regulamento privilegia-se a prontidão operacional.
2. A prontidão operacional é o estado de preparação de condições para a resposta
imediata a um desastre, de forma rápida, eficiente, eficaz em prol das
populações afectadas e necessitadas.
3. A prontidão operacional deve ser mantida permanentemente durante todo o
ano implicando a existência permanente da capacidade humana, técnica e
material para resposta em casos de necessidade.

ARTIGO 17
(Resposta)
1.

Constitui resposta aos desastres, as acções realizadas antes, durante ou após a
ocorrência de desastre para salvar vidas ou para reduzir os impactos.
2. A resposta aos desastres incide fundamentalmente nas acções e necessidades
imediatas de curto prazo, tomando como base:
a) Informação sobre o fenómeno ocorrido;
b) Avaliação do impacto;
c) Avaliação dos danos e das necessidades;
d) Bens disponíveis;
e) Assistência humanitária.
3. Compete a entidade Coordenadora de gestão e redução do risco de desastres
definir os instrumentos, procedimentos e modalidades de assistência
humanitária.
ARTIGO 18
(Recuperação sustentável)
1.

2.

3.

4.
5.

A recuperação sustentável corresponde acções que visam a restauração ou
melhoria dos meios de subsistência da comunidade afectada pelos desastres,
restabelecimentos de princípios e mecanismos de funcionamento de
ecossistemas para evitar ou reduzir futuros riscos de desastres bem assim, da
condição psicossocial dos afectados no âmbito dos desastres.
A implementação de acções de recuperação sustentável implica a intervenção
das diversas entidades e sectores em função das suas especialidades e
atribuições institucionais, tendo em conta as necessidades concretas resultantes
dos danos por desastres.
As autoridades administrativas locais em coordenação com a entidade de
coordenadora de gestão e redução do risco de desastres, devem apoiar na
adaptação às novas formas de vida que contribuem para a redução de risco de
novos desastres.
Em caso de reassentamento as autoridades administrativas locais devem
garantir a reconstrução virada ao desenvolvimento me zonas seguras.
A entidade coordenadora de gestão e redução do risco de desastres coordena
o processo de recuperação sustentável a todos os níveis.
SECCAO III
Subsistema de mitigação, adaptação e resiliência
ARTIGO 19
(Mitigação)

1.

A mitigação impõe a aplicação de medidas ou acções que visam impedir ou
reduzir o impacto dos desastres.
2. Nas acções de mitigação, a entidade coordenadora de gestão e redução do
risco de desastres, em coordenação com os órgãos de governação local e as
autoridades comunitárias e outros sectores deve:
a) Efectuar o levantamento sobre a necessidade de abrigo temporário, água e
saneamento, higiene, saúde, reabilitação de infra-estruturas, dentre outras
necessidades;
b) Apoiar na criação de condições nos locais identificados para o abrigo
temporário com o envolvimento das comunidades;
c) Promover o desenvolvimento de actividades de geração de renda;
d) Promover a produção de culturas tolerantes à seca e de ciclo curto, bem
como a criação de animais de pequena espécie;
e) Monitorar os impactos dos desastres.

ARTIGO 20
(Avaliação regular do risco de desastres)
1.
2.

3.

4.
5.

A avaliação regular do risco de desastres baseia-se na informação sobre o risco
de desastres que inclui estudos, informações e mapeamentos necessários para
entender os seus vectores e os factores subjacentes.
A informação sobre o risco de desastres deve ser abrangente, de fácil
compreensão, em todas as dimensões, incluindo ameaças, exposição,
vulnerabilidade e capacidade de adaptação, relacionadas as pessoas,
comunidades, organizações, bem como possível impacto dos fenómenos que
ocorrem nos outros países.
A coordenação e articulações com as entidades responsáveis pela gestão das
bacias hidrográficas, monitoria dos abalos sísmicos, previsão meteorológicas,
incêndios, sem prejuízo de outras, que se mostrem necessárias, deve ser
permanente por forma a que o sistema de aviso prévio seja accionado e os
alertas transmitido atempadamente às comunidades locais.
Compete à autoridade coordenadora de gestão e redução do risco de desastres
coordenar o processo de recolha, analise, sistematização e disseminação da
informação sobre a gestão e redução do risco de desastres.
A entidade coordenadora de gestão e redução do risco de desastre deve em
coordenação com as entidades geradoras de informação, estabelecer
procedimentos operacionais padronizados sobre o fluxo de informação de
gestão do risco de desastres.
ARTIGO 21
(Gestão do risco de desastres)

A gestão de risco de desastres compreende as seguintes fases:
a) Mapeamento e sinalização das zonas de risco;
b) Implementação de medidas preventivas para redução do risco de desastres;
c) Mitigação dos efeitos do impacto dos desastres;
d) Avaliação regular do risco de desastres.
ARTIGO 22
(Mapeamento e sinalização das zonas de risco)
1.
2.

3.
4.

5.

6.

O mapeamento das zonas de risco visa identificar, localizar e traçar contornos
geográficos de recursos, infra-estruturas e populações de uma região exposta à
probabilidade de ser afectada por perigos.
As zonas de risco são classificadas em:
a) Risco alto;
b) Risco médio;
c) Risco baixo;
A classificação das zonas de risco feridas no número anterior é feita em função
do tipo da ameaça ou perigo à que uma zona se encontra exposta e as medidas
a serem tomadas são tratadas em manuais técnicos específicos.
Compete aos órgãos de administração local e autarquias locais em coordenação
com a entidade coordenadora de gestão e redução do risco de desastres de
gestão de bacias horográficas, proceder a demarcação e a sinalização de zonas
de risco de cheias e inundações.
Nas zonas de risco alto, devidamente demarcadas e sinalizadas, não pode ser
atribuído o Direito de Uso e Aproveitamento de Terra, sendo igualmente
proibida a construção de infra-estruturas, excepto mediante aplicação de
tecnologia apropriada e aprovada.
A entidade coordenadora de gestão e redução do risco de desastres, órgãos de
governação local e as autoridades comunitárias, devem proibir a construção de

infra-estruturas e assentamento de população nas zonas devidamente
demarcadas e sinalizadas.
ARTIGO 23
(Medidas preventivas)
1.

Os órgãos e instituições da administração pública e outras pessoas colectivas
públicas ou privadas devem tomar medidas preventivas com vista a minimizar
o impacto dos eventos extremos.
2. As medidas preventivas têm carácter permanente, nomeadamente:
a) Criação de capacidade de organização;
b) Prestar informação antecipada sobre o risco dos desastres aos utentes;
c) Equipamento técnico, tecnológico e recursos financeiros;
d) Formação de pessoal especializado para atendimento de situações de
desastres e participação em exercícios de desastres;
e) Constituição de e criação de reservas tecnológicas, materiais e financeiras
especifica para atender a situações de desastres;
f) Selecção atempada de alternativas de reassentamento tendo em conta a
necessidade e os aspectos socioculturais das populações;
g) Manutenção em estado operacional do equipamento afectado à resposta
pós desastre;
h) Realização de acções correctivas de modo a se preparar melhor para
gestão de situações futuras;
i) Resposta pronta aos comandos da entidade coordenadora de gestão e
redução do risco de desastres;
j) Representação nas reuniões da entidade coordenadora de gestão e
redução do risco de desastres por dirigentes autorizados e abalizados e
especialistas;
k) Preparação de planos provisionais para o restabelecimento pós desastre e
melhoria da situação visando o desenvolvimento da comunidade e a
redacção da sua vulnerabilidade;
l) Preparação antecipada e contratos-modelo para a aquisição de bens e
serviços de urgência, nos termos da legislação aplicável e negociar
previamente com potências fornecedores de bens e serviços em períodos de
Situação de Calamidade Publica ou Emergência.
ARTIGO 24
(Adaptação)
A definição das normas e procedimentos sobre medidas de adaptação aos eventos
extremos, é da competência do Governos, mediante proposta do Conselho
Coordenador de Gestão e Redução do Risco de Desastres.
ARTIGO 25
(Resiliência)
A definição das normas e procedimento sobre as medidas de resiliência aos eventos
extremos, é da competência do Governo, mediante proposta do Conselho
Coordenador de Gestão e Redução do Risco de Desastres.

CAPITULO III
Calamidade pública
ARTIGO 26
(situações decorrentes de desastres)
1.

Em caso de ocorrência de desastre e, tendo em conta a sua magnitude, o
Governo, pode declarar em todo ou parte do território nacional:
a) Situação de Calamidade Publica; ou
b) Situação de emergência.
2. Declaradas as situações previstas no número anterior do presente artigo, é
activado o alerta laranja ou vermelho, nos termos da Lei.
ARTIGO 27
(Medidas aplicáveis em caso de calamidade pública)
1.

Em caso de calamidade pública, pode o Governo tomar, em parte ou em todo o
território nacional, as seguintes medidas.
a) Garantir a adopção e respeito das medidas de segurança;
b) Reorganizar o exercício da actividade comercial, industrial e o acesso a bens
e serviços;
c) Reorganizar o funcionamento dos transportes colectivos, o trafego
rodoviário, aéreo, marítimo, fluvial e ferroviário;
d) Reorganizar o funcionamento das instituições de ensino, da administração
pública, do movimento fronteiriço, bem como a realização de espectáculos,
actividades desportivas, culturais e de lazer.
e) Coordenar com as lideranças religiosas sobre as condições de acesso aos
locais de culto;
f) Limitar ou racionalizar a utilização dos serviços públicos de abastecimento
de água, energia, combustíveis e lubrificantes, bem como o consumo de bens
e serviços de primeira necessidade.
g) Proceder à aquisição de bens e serviços de carácter urgente, usando regras
excepcionais, nos termos da legislação aplicável;
h) Determinar a mobilização civil por determinados períodos de tempo certos,
por zonas territoriais ou sectores de actividade caso se mostre necessário; e
usar de forma proporcional os meios coercivos apropriados para garantir o
cumprimento das medidas.
2. Em função da evolução da calamidade pública, o Governo pode agravar ou
atenuar as medidas constantes do n. °1 do presente artigo.
ARTIGO 28
(Participação dos serviços de Defesa Civil)
1.

Os serviços de Defesa Civil participam na execução dos planos de emergência,
nas operações de busca e salvamento de pessoas e bens nas acções
humanitárias.
2. Em caso de iminência ou ocorrência de acidente grave ou desastre, as entidades
competentes, a todos os níveis, determinam medidas preventivas ou de socorro,
mobilizando ou instruindo os Serviços de Defesa Civil publicas ou privados, em
particular militares e paramilitares.
ARTIGO 29
(Assistência de emergência)
1.

A entidade coordenadora de gestão e redução do risco de desastres e as
estruturas intracomunitárias devem garantir assistência humanitária às vítimas
dos desastres.

2. Compete ao Governo, para efeitos de resposta de emergência, determinar a
manutenção de reservas de combustíveis, alimentos e medicamentos e outros
bens essenciais junto das entidades públicas e privadas.
3. Activado o alerta laranja ou vermelho, o Governo pode estabelecer as
facilidades migratórias, aduaneiras, fiscais, incluindo a suspensão de pagamento
de taxas ajustadas à situação concreta, indicando a sua duração, sob proposta
da entidade coordenadora de gestão e redução do risco de desastres.
ARTIGO 30
(Ajuda internacional de emergência)
1.
2.
3.

4.
5.

A coordenação, direcção e supervisão da ajuda humanitária internacional,
compete ao Governo.
A autorização de entrada de pessoas e bens no quadro da ajuda internacional
com vista à ajuda humanitária das populações afectadas compete ao Governo.
A ajuda internacional de emergência pode ser em espécies ou em valores
monetários doados, oferecidos ou cedidos temporariamente por uma pessoa
singular ou colectiva, publica ou privada, a fim de apoiar as populações
afectadas e necessitadas.
Compete a entidade coordenadora de gestão e redução do risco de desastres
definir os locais para a canalização dos bens doados, oferecidos ou cedidos.
Compete a entidade coordenadora de gestão e redução do risco de desastres
coordenar
ARTIGO 31
(Evacuação compulsiva das zonas de risco)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

O Governo pode determinar as condições de evacuação compulsiva
temporária ou definitiva, de pessoas e bens situados nas zonas de risco
alto.
Em situação de perigo eminente, a evacuação compulsiva temporária ou
definitiva de pessoas e bens pode ser determinada pelo Governador de
Província, em coordenação com o Secretário de Estado na Província, em
articulação com as entidades descentralizadas.
Determinada a evacuação compulsiva nos termos do número anterior,
mediante proposta da entidade coordenadora de gestão e redução de risco
de desastres, compete a esta, coordenar as operações atinentes a
evacuação coerciva de pessoas e bens.
Sempre que o território abrangido pela medida de evacuação
Compulsiva coincidir com o da autarquia, compete aos órgãos do
Estado superintender as operações referidas no número anterior em
coordenação com o Presidente do Conselho Autárquico.
Tem prioridade na evacuação, as pessoas mais vulneráveis, tais como,
crianças, idosos, deficientes, gestantes e todas aquelas que pela sua
condição específica do momento, por si, encontram-se impossibilitadas de
se mover para atender a evacuação.
A recusa da evacuação habilita o Governo a recorrer a mecanismos
compulsivos, em defesa da vida e outros direitos dos cidadãos.
CAPITULO IV
Órgãos de Gestão e Redução do Risco de Desastres
ARTIGO 32
(Órgãos do sistema)

O sistema de gestão e redução do risco de desastres compreende os seguintes
órgãos:
1. Ao nível central:

a) Conselho Coordenador de Gestão Redução do Risco de Desastres;
b) Entidade Coordenadora de Gestão e Redução do Risco de Desastres;
c) Conselho Técnico de Gestão Redução do Risco de Desastres;
2. A nível provincial:
a) Centro Operativo de Emergência provincial;
b) Conselho Técnico Provincial de Gestão e Redução do Risco de Desastres.
3. A nível Distrital:
a) Centro Operativo de Emergência Distrital;
b) Conselho Técnico Distrital de Gestão e Redução do Risco de Desastres.
ARTIGO 33
(Conselho Coordenador de Gestão Redução do Risco de Desastres)
1.

2.

3.

4.
5.

É um órgão que tem por objectivo coordenar as acções multissectoriais de
prevenção, redução de riscos e gestão de desastres, socorro às vítimas e
reabilitação de infra-estruturas danificadas, construção de resiliência e
adaptação as mudanças climáticas.
O Conselho Coordenador Gestão Redução do Risco de Desastres é presidido
pelo Primeiro-Ministro e integra os ministros que superintendem as áreas de:
a) Gestão e redução do risco de desastres;
b) Administração estatal;
c) Meteorologia;
d) Recursos hídricos;
e) Geologia;
f) Saúde;
g) Agricultura;
h) Educação;
i) Ambiente;
j) Acção social;
k) Obras públicas;
l) Abastecimento de água;
m) Defesa e segurança;
n) Habitação;
o) Energia;
p) Saneamento;
q) Industria;
r) Comercio;
s) Transportes e comunicações;
t) Economia e finanças;
u) Negócios estrangeiros e cooperação;
v) Pescas;
w) Turismo;
x) Desporto;
y) Representante de outras entidades relevantes para a prossecução dos
objectivos que concorrem para o processo de gestão e redução do risco de
desastres.
O Vice-presidente do Conselho Coordenador de Gestão e Redução do Risco de
Desastres é indicado polo Presidente do órgão, em função do impacto do
desastre que se reporte com major incidência oh de que demais efeitos se
recintam.
O Presidente do Conselho Coordenador de Gestão e Redução do Risco de
Desastres pode convocar representantes de outros sectores em função da
agenda.
Na prossecução dos seus objectivos, compete ao Conselho Coordenador de
Gestão e Redução do Risco de Desastres:
a) Propor ao Governo Projectos de política e estratégias de gestão e redução
do risco de Desastres, construção da resiliência e adaptação às mudanças
climáticas;

b) Aprovar o conteúdo de gestão e Redução do Risco de Desastres e dos
programas de reconstrução e desenvolvimentos pós desastres;
c) Propor ao Governo a declaração a Situação de Calamidade Pública ou de
Emergência resultante da ocorrência de Calamidade Publica;
d) Aprovar programas de emergência com o objectivo de socorrer as vitima e
reabilitar as infra-estruturas danificadas;
e) Mobilizara comunidade nacional e internacional para o apoio as vítimas dos
desastres e recuperação sustentável;
f) Propor aos Governo a ratificação de convenções e acordos internacionais
sobre gestão e redução do risco de desastres;
g) Adoptar os protocolos para atender de forma adequada a cada tipo de
desastre, em função da sua natureza e magnitude;
h) Regulamentar a organização e funcionamento do Centro Operativo de
Emergências e a Unidade Nacional de Protecção Civil;
i) Activar Centro Nacional Operativo de Emergências, Centros Operativos de
Emergência provincial ou distrital e a Unidade Nacional de Protecção Civil
ou em caso de iminência de ocorrência de desastres;
j) Propor ao governo a activação, desativação e duração dos alertas laranja e
vermelho sempre que se mostrar necessário.
6. Para a efectivação do estabelecido no número anterior, o Governo procede ao
acolhimento dos referidos instrumentos no ordenamento jurídico moçambicano
conforme a respectiva forma de recepção.
7. O Conselho Coordenador de Gestão Redução do Risco de Desastres reúne
ordinariamente duas vezes por ano, extraordinariamente sempre que for
convocado pelo Presidente do Órgão;
8. Os aspectos técnicos e administrativos do funcionamento do Conselho
Coordenador de Gestão Redução do Risco de Desastres são assegurados pela
entidade de Gestão Redução do Risco de Desastres.

ARTIGO 34
(Atribuições da Entidade Coordenadora de Gestão e Redução do Risco de
Desastres)
São atribuições da Entidade Coordenadora de Gestão e Redução do Risco de
Desastres, as seguintes:
a) Coordenação das acções de prevenção e mitigação de desastres;
b) Coordenação de gestão e resposta as emergências;
c) Coordenação do desenvolvimento das zonas áridas e semiáridas;
d) Coordenação da reconstrução pós desastre;
e) Coordenação da Unidade Nacional de Protecção Civil;
f) Coordenar com os demais actores, as acções de prevenção, mitigação,
prontidão e resposta aos fenómenos mencionados no artigo 7 do presente
Regulamento;
g) Fortalecimento dos programas de resiliência e gestão de risco de desastres.
ARTIGO 35
(Conselho Técnico de Gestão e Redução do Risco de Desastres)
1.

O Conselho Técnico de Gestão e Redução do Risco de Desastres é um órgão
multissectorial de aconselhamento técnico ao Conselho Coordenador de
Gestão Redução do Risco de Desastres sobre matérias de Gestão e Redução
do Risco de Desastres;
2. O Conselho Técnico de Gestão e Redução do Risco de Desastres é presidido
pelo representante da entidade de gestão e redução de risco de desastres e
integra os directores e representantes das seguintes áreas:
a) Gestão e redução do risco de desastres;

b) Administração estatal;
c) Meteorologia;
d) Recursos hídricos;
e) Geologia;
f) Saúde;
g) Agricultura;
h) Educação;
i) Ambiente;
j) Acção social;
k) Obras públicas;
l) Abastecimento de água;
m) Defesa e segurança;
n) Habitação;
o) Energia;
p) Saneamento;
q) Industria;
r) Comercio;
s) Transportes e comunicações;
t) Economia e finanças;
u) Negócios estrangeiros e cooperação;
v) Pescas;
w) Turismo;
x) Desporto;
y) Representante de outras entidades relevantes para a prossecução dos
objectivos que concorrem para o processo de gestão e redução do risco de
desastres.
3. Na prossecução dos seus objectivos compete ao Conselho Técnico de Gestão e
Redução do Risco de Desastres:
a) Coordenar os sistemas sectoriais de alerta e aviso prévio sobre fenómenos
de origem meteorológica, hidrológica, geológica, epidemias, pandemias e
impactos na segurança alimentar e nutricional;
b) Propor ao Conselho Coordenador de Gestão Redução do Risco de Desastres
a declaração da Situação de Calamidade Publica ou de emergência;
c) Formular ou propor o quadro legal que defina os parâmetros de emergência,
os níveis de actuação, procedimentos e actos de prevenção;
d) Propor o lançamento de apelos de assistência humanitária, para acções de
socorro e reabilitação pós desastres, numa estreita ligação entre emergência
e desenvolvimento;
e) Monitorar e cumprir os planos plurianuais e anuais de gestão de desastres;
f) Definir os padrões de qualidade dos sistemas de armazenamento e
abastecimento de água para as populações;
g) Conceber e implementar práticas de agricultura alternativa que sejam
rentável e sustentável para as zonas áridas e semiáridas;
h) Promover a construção de infra-estruturas resilientes aos eventos extremos;
i) Assegurar o funcionamento de centros de coordenação de operações de
prevenção e socorro, ao nível central e local;
j) Elaborar propostas dos planos de contingência e os relatórios anuais sobre
os riscos e ameaças;
k) Regulamentar a organização e funcionamento dos Comités Locais de Gestão
de Risco de Desastres;
l) Activar os Comités Locais de Gestão de Risco de Desastres;
m) Operacionalizar as decisões do Conselho Coordenador de Gestão e Redução
de Risco de desastres;
n) Deliberar sobre a activação e desactivação do alerta amarelo sempre que se
mostrar necessário;
4. O Conselho Técnico de Gestão e Redução do Risco de Desastres reúne
ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que seja
convocado pelo presidente do órgão, representante da entidade de gestão e
redução do risco de desastres.

5. Podem ser convocados para o Conselho Técnico de Gestão e Redução do Risco
de Desastres representantes dos parceiros de cooperação, Cruz Vermelha,
sector privado, órgãos de comunicação social, academia, organizações nãogovernamentais e a sociedade civil.
ARTIGO 36
(Centro Operativo de Emergência provincial)
1.

2.

3.

4.

5.
6.

O Centro Operativo de Emergência provincial é um órgão do Governo e
Representação do Estado, a nível Provincial, que tem por objectivo coordenar
as acções multissectoriais de prevenção, redução de riscos e gestão de
desastres, socorro às vítimas e reabilitação das infra-estruturas danificadas.
O Centro Operativo de Emergência provincial é dirigido pelo Secretário do
Estado e integra o Governador de Província, representante da Entidade
Coordenadora da Gestão de Redução de risco de desastres, membros do
Conselho de Representação do Estado na Província e membros do Conselho
Executivo provincial.
No caso da Cidade de Maputo, o Centro Operativo de Emergência e dirigido
pelo Secretário de Estado, e íntegra o Presidente do Conselho Municipal,
representante da entidade coordenadora de gestão e redução do risco de
desastres, membros do Conselho de Representação do Estado na cidade e
membros do Conselho Executivo Municipal.
Podem ser convidados às sessões do Centro Operativo de Emergência
provincial representantes de outras instituições públicas, parceiros de
cooperação, Cruz Vermelha, Sector privado, órgãos de comunicação social,
academia e organizações da sociedade civil.
O Centro Operativo de Emergência provincial reúne sempre que é activado ou
declarados os alertas laranja ou vermelho.
Os aspectos técnicos e administrativos do funcionamento do Centro Operativo
de Emergência provincial são assegurados pela entidade coordenadora de
gestão e redução do risco de desastres
ARTIGO 37
(Conselho Técnico provincial de Gestão e Redução do Risco de Desastres)

1.

O Conselho Técnico provincial de Gestão e Redução do Risco de Desastres é
um órgão multissectorial de aconselhamento técnico ao Conselho Executivo
provincial sobre matérias de gestão e redução de risco de desastres.
2. Conselho Técnico provincial de Gestão e Redução do Risco de Desastres é
presidido pelo representante provincial da entidade de gestão e redução de
risco de desastres e integra os directores e representantes das áreas abaixo:
a) Gestão e redução do risco de desastres;
b) Administração estatal;
c) Meteorologia;
d) Recursos hídricos;
e) Geologia;
f) Saúde;
g) Agricultura;
h) Educação;
i) Ambiente;
j) Acção social;
k) Obras públicas;
l) Abastecimento de água;
m) Defesa e segurança;
n) Habitação;
o) Energia;
p) Saneamento;
q) Industria;
r) Comercio;

s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

3.

4.
5.
6.

Transportes e comunicações;
Economia e finanças;
Negócios estrangeiros e cooperação;
Pescas;
Turismo;
Desporto;
Representante de outras entidades relevantes para a prossecução dos
objectivos que concorrem para o processo de gestão e redução do risco
de desastres.
Compete ao Conselho Técnico provincial de Gestão e Redução do Risco de
Desastres:
a) Coordenar os sistemas sectoriais de alerta e aviso prévio sobre fenómenos
de origem meteorológica, hidrológica, geológica, epidemias, pandemias e
impactos na segurança alimentar e nutricional;
b) Propor o lamacento de apelos de assistência humanitária para acções de
socorro e reabilitação pós desastre, numa estreita ligação entre
emergência e desenvolvimento;
c) Monitorar e cumprir os planos plurianuais e anuais de gestão de desastres;
d) Definir os padrões de qualidade dos sistemas de armazenamento e
abastecimento de água para as populações;
e) Conceber e implementar práticas de agricultura alternativas que sejam
rentáveis e sustentáveis para as zonas áridas e semiáridas;
f) Promover a construção de infra-estruturas resilientes aos eventos
extremos;
g) Assegurar o funcionamento dos centros de coordenação de operações de
prevenção e socorro, ao nível central e local;
h) Elaborar os planos de contingência e os relatórios anuais sobre os riscos e
ameaças;
i) Acompanhar a execução de medidas preventivas ou de socorro, em casos
de iminência ou ocorrência de acidentes graves ou eventos extremos;
j) Operacionalizar as decisões do Centro Operativo de emergência
provincial.
Os aspectos técnicos e administrativos do funcionamento do Conselho
Técnico Distrital de Gestão e Redução do Risco de Desastres são assegurados
pela entidade de gestão e redução do risco de desastres.
O Conselho Técnico Provincial de Gestão e Redução do Risco de Desastres
reúne ordinariamente uma vez por mês extraordinariamente sempre que seja
convocado pelo Presidente do órgão.
Podem ser convidados para o Conselho Técnico Provincial de Gestão e
Redução do Risco de Desastres representantes de parceiros de cooperação,
cruz vermelha, sector privado, órgãos de comunicação social, academia,
organizações não governamentais e a sociedade civil.

ARTIGO 38
(Centro Operativo de Emergência distrital)
1.

O Centro Operativo de Emergência distrital é um órgão do Governo distrital
que trem por objectivo coordenar as acções multissectoriais de prevenção,
redução de risco e gestão de desastres, socorro às vítimas e reabilitação de
infra-estruturas danificadas, construção de resiliência e adaptação às
mudanças climáticas.
2. O Centro Operativo de Emergência distrital é dirigido pelo Administrador
distrital e integra o Presidente do Conselho Autárquico, nos casos em que exista
autarquia num distrito, membros do Governo distrital, representantes da
entidade coordenadora de gestão e redução e redução de risco de desastres e
membros dos Conselhos Executivos Autárquicos.

3. Podem ser convidados às sessões do Centro Operativo de Emergência distrital
representantes de outras instituições públicas, parceiros de comunicação social,
academia e organizações da sociedade civil.
4. O Centro Operativo de Emergência distrital reúne sempre que é activado ou
declarados os alertas laranja ou vermelho.
ARTIGO 39
(Conselho Técnico Distrital de Gestão e Redução do Risco de Desastres)
1.

O Conselho Técnico Distrital de Gestão e Redução do Risco de Desastres é
um órgão multissectorial de aconselhamento técnico ao Conselho Executivo
Distrital sobre matérias de gestão e redução do risco de desastres.
2. O Conselho Técnico Distrital de Gestão e Redução do Risco de Desastres é
presidido pelo representante distrital da entidade de gestão e redução do
risco de desastres ou Director dos Serviços Distritais de Planeamento e infraestruturas, nos distritos que não haja uma representação de entidade
coordenadora de gestão e redução do risco de desastres e integra os
directores e representantes das áreas abaixo:
a) Economia e finanças
b) Recursos hídricos;
c) Agricultura;
d) Ambiente;
e) Habitação;
f) Obras públicas;
g) Acção social;
h) Saúde;
i) Educação;
j) Pescas;
k) Defesa e segurança;
l) Meteorologia;
m) Indústria e Comercio;
n) Transportes e comunicações;
o) Gestão e redução do risco de desastres;
p) Energia;
q) Geologia;
r) Representante de outras entidades relevantes para a prossecução dos
objectivos que concorrem para o processo de gestão e redução do risco
de desastres.
3. Compete ao Conselho Técnico Distrital de Gestão e Redução do Risco de
Desastres:
a) Coordenar os sistemas sectoriais de alerta e aviso prévio sobre fenómenos
de origem meteorológica, hidrológica, geológica, epidemias, pandemias e
impactos na segurança alimentar e nutricional;
b) Propor o lamacento de apelos de assistência humanitária para acções de
socorro e reabilitação pós desastre, numa estreita ligação entre emergência
e desenvolvimento;
c) Monitorar e cumprir os planos plurianuais e anuais de gestão de desastres;
d) Definir os padrões de qualidade dos sistemas de armazenamento e
abastecimento de água para as populações;
e) Conceber e implementar práticas de agricultura alternativas que sejam
rentáveis e sustentáveis para as zonas áridas e semiáridas;
f) Promover a construção de infra-estruturas resilientes aos eventos extremos;
g) Assegurar o funcionamento dos centros de coordenação de operações de
prevenção e socorro, ao nível central e local;
h) Elaborar os planos de contingência e os relatórios anuais sobre os riscos e
ameaças;
i) Acompanhar a execução de medidas preventivas ou de socorro, em casos
de iminência ou ocorrência de acidentes graves ou eventos extremos;

j) Operacionalizar as decisões do Centro Operativo de emergência provincial.
4. Os aspectos técnicos e administrativos do funcionamento do Conselho
Técnico Distrital de Gestão e Redução do Risco de Desastres são assegurados
pela entidade de gestão e redução do risco de desastres.
5. O Conselho Técnico Distrital de Gestão e Redução do Risco de Desastres
reúne ordinariamente uma vez por mês extraordinariamente sempre que seja
convocado pelo Presidente do órgão.
6. Podem ser convidados para o Conselho Técnico Distrital de Gestão e
Redução do Risco de Desastres representantes de parceiros de cooperação,
cruz vermelha, sector privado, órgãos de comunicação social, academia,
organizações não governamentais e a sociedade civil.
ARTIGO 40
(Fiscalização)
1.

A fiscalização visa monitorar as acções realizadas por qualquer pessoa, entidade
pública ou privada, no âmbito da prevenção e mitigação do risco de desastres,
desenvolvimento das zonas áridas e semiáridas e reconstrução pós desastres.
2. A fiscalização referida no número anterior é exercida por fiscais afectos a
entidade coordenadora de gestão e redução do risco de desastres, coadjuvados
por outras entidades públicas ou privadas.
3. Compete a entidade coordenadora de redução e gestão de risco de desastres,
através das suas estruturas a nível central e local, proceder à fiscalização,
visando monitorar, disciplinar e orientar programas de resiliência e gestão do
risco de desastres, sem prejuízo das competências e atribuições especificas dos
outros órgãos do Estado.
4. Compete ao Conselho Coordenador sob proposta da entidade coordenadora de
gestão e redução do risco de desastres, a regulamentação da actividade de
fiscalização.
ARTIGO 41
(Entrada em vigor)
O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 25 de Agosto de 2020.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
___________

A Assembleia da República aprovou, através da Lei n.°10/2020, de 24 de Agosto,
o regime jurídico de Gestão e Redução do Risco de Desastres, que prevê a
declaração da Situação de Calamidade Pública.
Face ao aumento de número de casos de infecção por COVID-19 no país, com vista
a garantir um melhor equilíbrio entre a estratégia de prevenção e combate à
pandemia COVID-19 e a necessidade de um regresso gradual à normalidade e, ao
mesmo tempo, consolidar os esforços visando retardar a propagação da doença,
ao abrigo do disposto na alínea a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de
24 de Agosto, conjugado com o Decreto n.º 76/2020, de 1 de Setembro, o Conselho
de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Declaração de Situação de Calamidade Publica)
É declarada a Situação de Calamidade publica e Activado o Alerta Vermelho.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da
pandemia COVID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Publica.
ARTIGO 3
(Âmbito da aplicação)
O Presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 4
(Medidas de prevenção e combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia COVID-19 as seguintes:
a) Uso de máscaras/ou viseiras;
b) Lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) Distanciamento interpessoal, mínimo de 1,5m;
d) Uso da etiqueta da tosse; e
e) Não partilha de utensílios de uso pessoal.
ARTIGO 5
(Quarentena, isolamento e internamento)
6. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliário obrigatória de 14 dias
consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com
casos confirmados de COVID-19.
7. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) Apresentar um comprovativo de teste de Reacção em Cadeia da
Polimerase (PCR) com resultado negativo ao SARS-CoV-2, realizado no
país de origem nas últimas 72 horas antes da partida;
b) Estar sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 10
dias consecutivos;
c) Realizar um novo teste de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR) com
resultado negativo ao SARS-CoV-2, no final do período de quarentena,
sendo os custos de testagem suportados pelos próprios.

d) Submeter-se ao estabelecido no número 1 do presente artigo, na
impossibilidade de o passageiro suportar com os custos da testagem.
8. Os passageiros que apresentam um teste positivo no procedimento
descrito na alínea c) acima, devem cumprir com o regime descrito no
número 4 do presente artigo.
9. Os doentes com a infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte
regime:
d) Isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para
o isolamento;
e) Isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o
internamento definidos pelas autoridades competentes; e
f) Os critérios para alta do isolamento domiciliar são definidos pelo
Ministério que superintende a área da saúde.
10. A violação do disposto nas alíneas b) do número 2 e a) do número 3 do
presente artigo dá lugar ao confinamento em domicílio ou estabelecimento
adequado, com objectivos preventivos.
ARTIGO 6
(Visita ao estabelecimento hospitalar)
1. São reduzidas as visitas a cidadãos internados nos estabelecimentos
hospitalares, ao máximo de duas pessoas por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 7
(Alargamento da escala de despiste e testagem)
As autoridades sanitárias, públicas e em parceria com as privadas, devem criar as
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste de COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 8
(Protecção especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela
COVID-19, nomeadamente:
a) Com idade igual ou superior a 60 anos;
b) Portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente os imuno-comprometidos, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores
de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos; e
c) As gestantes.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência do Estado de Emergência, têm prioridade na dispensa da
actividade laboral presencial.
ARTIGO 9
(Uso de máscara e/ou viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras e/ou viseiras em todos os locais de
aglomeração de pessoas, nos espaços públicos, nos mercados e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras e/ou viseiras nos transportes colectivos e
semicolectivos de passageiros.
3. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material,
privilegiando as de fabrico comunitário, com a finalidade de proteger o nariz e a

boca, nos termos recomendados pelo Ministério que superintende a área da
Saúde.
3. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de
casos relativos à prática de actividade física ou contra-indicação médica de uso
de mascara devidamente comprovada.
ARTIGO 10
(Requisição da prestação de serviços de saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19, incluindo os
abrangidos pelo artigo 8 do presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da saúde criar as condições
para a materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 11
(Validade dos documentos oficiais caducados)
3. É retomada a emissão dos seguintes documentos oficiais:
a) Bilhete de identidade;
b) Carta de condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos
temporários; e
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
4. Os documentos referidos no número anterior, quando caducados podem ser
renovados até 30 de Setembro de 2020.
ARTIGO 12
(Vistos e acordos da suspensão de vistos)
1. Enquanto vigorara a Situação de Calamidade Pública, são validos os acordos
de supressão de vistos entre o Estado moçambicano e outros Estados, em
regime de reciprocidade.
2. Enquanto vigorara a Situação de Calamidade Pública, fica suspensa a contagem
de tempo no território nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não
residentes que prestam serviços nos projectos estruturantes do Estado,
evitando-se deste modo, afixação de residência para efeitos fiscais.
ARTIGO 13
(Encerramento dos postos de travessia)
3. São encerrados todos os postos de travessia, à excepção dos seguintes:
d) Terrestres:
viii.
Negomano, Província de Cabo Delgado;
ix.
Mandimba, II Congresso e Entrelagos, Província do Niassa;
x.
Melosa, Província da Zambézia;
xi.
Cassacatisa, Cuchamano e Zóbwè, Província de Tete;
xii.
Machipanda, Província de Manica;
xiii.
Chicualacuala, Província de Gaza;
xiv.
Ressano Garcia e Namaacha, Província de Maputo.
e) Aéreos:
xi.
Aeroporto de Pemba e de Mocímboa da Praia na Província de Cabo
Delgado;
xii.
Aeroporto de Lichinga, Província doz Niassa;
xiii.
Aeroporto de Nampula e Nacala, Província de Nampula;
xiv.
Aeroporto de Quelimane, Província da Zambézia;

xv.
Aeroporto de Chingodzi, Província de Tete;
xvi.
Aeroporto de Chimoio, Província de Manica;
xvii.
Aeroporto da Beira, Província de Sofala;
xviii.
Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, Província de Inhambane;
xix.
Aeroporto Internacional de Maputo, Cidade de Maputo.
f) Portuários:
vi.
Porto de Pemba e de Mocímboa da Praia, Província de Cabo Delgado;
vii.
Porto de Nacala, Província de Nampula;
viii.
Portos de Quelimane e Pebane, Província da Zambézia;
ix.
Porto da Beira, Província de Sofala;
x.
Porto de Maputo, Cidade de Maputo.
xi.
Porto da Matola, na Província de Maputo.
4. Excepcionalmente, podem ser concedidos visto de entrada no território
nacional por razões de interesse de Estado e por razões humanitárias, sem
prejuízo da observância de medidas de prevenção e combate à pandemia
COVID-19.
5. Os tripulantes de navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a
zona portuária, para operações estritamente necessárias de carga e descarga
dos seus navios, sendo-lhes interdito sair da zona portuária, excepto por razões
de saúde.
ARTIGO 14
(Autorização de voos)
São autorizados voos de transporte de passageiros para determinados países, em
regime de reciprocidade.
ARTIGO 15
(Aulas)
5. Enquanto vigorara a Situação de Calamidade Pública, o decurso de aulas
presenciais nos estabelecimentos de ensino é condicionado à existência de
planos de contingência sectoriais e verificação das condições adequadas de
prevenção e combate à pandemia COVID-19, pelas autoridades sanitárias.
6. As aulas da 12.ª classe do Ensino Geral do Sistema Nacional de Educação,
retomam a partir do dia 1 de Outubro de 2020, condicionadas à existência de
planos de contingências sectoriais e verificadas as condições adequadas, pelas
autoridades sanitárias, sem prejuízo do ajustamento dos calendários escolares.
7. A retoma das aulas do ensino Secundário das escolas de currículo estrangeiro
é autorizada pelo Ministro que superintende a área de educação e está
dependente da evolução da situação epidemiológica do pais e das
recomendações do sector que superintenda a área da saúde.
8. O reinício das aulas nos subsistemas de ensino pré-escolar, primário e
secundário geral do 1.° Grau, é autorizada pelos Ministros que superintendem
as áreas de educação e do Ensino pré-escolar dependendo da situação
epidemiológica do pais e das recomendações do sector que superintenda a
área da saúde.
9. Os estabelecimentos de ensino provedores de cursos de curta duração e de
explicação são autorizados pelo Secretário de Estado na Província e na Cidade
de Maputo, conforme o caso, condicionados à existência de planos de
contingências sectoriais e verificadas as condições adequadas, pelas
autoridades sanitárias locais.
10. Dependentes da evolução da situação epidemiológica oh da capacidade de
cumprir com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades
competentes, algumas escolar ou regiões dos pais, podem interromper as suas
actividades lectivas presenciais ou inicia-las à posterior.

ARTIGO 16
(Eventos públicos e privados e estabelecimentos comerciais de diversão e
equiparados)
18. São interditas as actividades culturais, recreativas e desportivas realizadas em
espaços públicos.
19. Sem prejuízo do disposto no número anterior, observadas todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19, mediante a existência de
planos de contingências sectoriais e verificadas as condições adequadas pelas
autoridades sanitárias, é autorizada:
a) Realização de actividades culturais nos cinemas, teatros museus,
galerias, centros culturais, auditórios e similares, bem como
empreendimentos turísticos de restauração e similares.
b) A prática de desporto em ginásios;
c) A reabertura de casinos.
20. Decorrente da interdição prevista no número 1 do presente artigo, são
encerrados:
a) Discotecas;
b) Salas de jogos, à excepção de casinos;
c) Bares e barracas destinadas à venda de bebidas alcoólicas;
d) Piscinas públicas; e
e) Monumentos e similares, salvo quando se trate de cerimónias de Estado.
21. Os eventos privados devem ter o limite máximo de 40 (quarenta)
participantes e garantir a estrita observância das medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19.
22. É autorizada a frequência a praias, sendo, porem, vedada a pratica de
desportos de grupo, a realização de espectáculos musicais, a venda e
consumo de bebidas alcoólicas, devendo observar todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia COVID-19, adoptadas pelas autoridades
competentes.
23. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Publica, e autorizado sob
condições de observância das medidas de prevenção e combate à pandemia
COVID-19, o regresso aos treinos das selecções e equipes nacionais, que
tenham competições internacionais para os campeonatos africanos ou
mundiais.
24. Sob condições de observância das medidas de prevenção e combate à
pandemia COVID-19 é autorizado o regresso aos treinos das equipas que
disputam o campeonato moçambicano de futebol, denominado Moçambola, a
partir do dia 15 de Setembro de 2020.
25. Os cursos de treinadores e juízes são realizados respeitando o protocolo
sanitários em espaços desportivos previamente inspeccionados e autorizados,
pelas autoridades competentes.
26. Os serviços de restauração funcionam em estrita observância das medidas de
prevenção e combate à pandemia COVID-19.
27. Nos estabelecimentos de restauração o número de clientes é limitado de acordo
com a capacidade de lotação de cada estabelecimento, mediante a observância
de todas as medidas de prevenção e combate à pandemia COVID-19, previstas
no presente Decreto.
ARTIGO 17
(Cultos e celebrações religiosas)
3. Enquanto vigorara a Situação de Calamidade Pública, para os cultos e
celebrações religiosas em colectivo, o número de participantes não deve
exceder 50% da capacidade máxima de cada local, desde que não exceda a
cento e cinquenta (150) pessoas, devendo-se respeitar o protocolo emitido
pelas autoridades sanitárias.

4.

O disposto no número anterior é condicionado à verificação das condições
adequadas em cada local de culto e celebração religiosa, pelas autoridades
sanitárias.
5. As entidades religiosas após a observância integral do protocolo sanitário
referido no número 1 do presente artigo e comunicado às autoridades
competentes, podem reabrir os locais de culto, devendo, estas, à posterior,
realizar a fiscalização e monitoria necessárias.
6. Durante os cultos e celebrações religiosas, deve-se reservar espaço para a
divulgação de mensagem de medidas de prevenção e combate a pandemia
COVID-19.
7. O disposto no número anterior é condicionado à existência do plano de
contingência sectorial e verificação das condições adequadas em cada local
de culto e celebração religiosa, pelas autoridades sanitárias.
ARTIGO 18
(Cerimónias fúnebres)
5. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública o número máximo de
participantes na realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 50
(cinquenta) pessoas;
6. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de
COVID-19, não deve exceder 10 (dez) pessoas.
7. Independentemente da causa da morte, os participantes de cerimónias
fúnebres, observam todas as medidas de prevenção e combate à pandemia
COVID-19.
8. Os gestores dos cemitérios devem adoptar as medidas necessárias ao
cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 19
(Funcionamento das Instituições públicas e privadas)
10. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o funcionamento as
instituições públicas e privadas, deve observar as medidas de prevenção e
combate a pandemia COVID-19.
11. No atendimento ao público, as instituições públicas devem privilegiar o uso de
meios electrónicos de voz e dados.
12. São medidas adicionais de prevenção e controlo à pandemia da COVID-19,
para além das previstas no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
e) Medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
f) Desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
g) Arejamento das instalações;
h) Redução do número de pessoas em reuniões ou locais de aglomeração para
o máximo de 40 (quarenta) quando aplicável, exceptuando situações
inadiáveis do funcionamento do Estado e outras do interesse publico.
13. As pessoas que se apresentarem com febres ou sintomas gripais, não devem
fazer-se presente nas instalações de trabalho.
ARTIGO 20
(inspecções sectoriais)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública as inspecções sectoriais
devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e combate à pandemia
da COVID-19, recomendadas pelas autoridades sanitárias.

ARTIGO 21
(Cadastro e prova de vida presencial)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente
suspensos os seguintes actos relativos aos Funcionários e Agentes do Estado:
a) O Cadastro electrónico;
b) A prova de vida presencial (biométrica).
2. A realização do cadastro excepcional e da prova de vida não deve ser
presencial.
ARTIGO 22
(Serviços mínimos das instituições de crédito e sociedades financeiras)
Os Serviços mínimos das instituições de crédito e sociedades financeiras devem
ser providos em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia
COVID-19.

ARTIGO 23
(Tratamento especial)
Os profissionais e agentes da saúde e todos os trabalhadores que pela natureza
das suas funções façam o atendimento ao público merecem um tratamento
especial.
ARTIGO 24
(Mercados)
4. Os mercados mantêm-se em funcionamento, no período compreendido entre
às 6 horas e às 17 horas.
5. Excepcionalmente, mediante recomendação das autoridades sanitárias
competentes, os mercados podem ser encerrados.
6. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 25
(Actividades industrial, agrícola e pesqueira)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais,
agrícolas e pesqueiras devem garantir a utilização de medidas de prevenção e
combate à pandemia COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.
ARTIGO 26
(Transportes colectivos de passageiros pessoas e bens)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos,
públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo,
de acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção e/ou viseira com a finalidade de
proteger o nariz e a boca, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi é observada mediante o
uso de máscara e no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros,
observe a hora normal de funcionamento.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.

6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.
ARTIGO 27
(Transporte transfronteiriço)
3. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades
fronteiriças e sanitárias devem reforçar as medidas de controlo dos
transportadores e motoristas que entrem no País no âmbito do comercio
transfronteiriço, impondo que os mesmos usem mascaras e/ou viseiras, e
sejam sujeitos a acções de despiste, incluindo medição da temperatura e
testagem, quando aplicável.
4. Para efeitos do previsto no número 1 do presente artigo, considera-se aplicável
o disposto no número 2 do artigo 5 do presente Decreto.
ARTIGO 28
(Órgãos de comunicação social)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação
social, públicos e privados, com a regularidade recomendável asseguram
informação pública sobre a evolução da pandemia no pais, devendo reservar
espaço na sua grelha de programação para o efeito.
ARTIGO 29
(Visita aos estabelecimentos penitenciários)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública as visitas aos
estabelecimentos penitenciários, realizam-se com observância das medidas de
prevenção e combate à pandemia COVID-19.
ARTIGO 30
(participação dos serviços de defesa civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo
Governo, no âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.

ARTIGO 31
(Dever de cooperação)
Os cidadãos e as entidades públicas e privadas têm o dever de colaboração,
nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes
responsáveis pela segurança, protecção civil e saúde pública, na pronta satisfação
de solicitações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades
competentes para a concretização das medidas do presente Decreto.
ARTIGO 32
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 33
(Acções de sensibilização e educação cívico-sanitária)

Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública os órgãos competentes
devem implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação
cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia da COVID-19, nomeadamente
através dos meios de difusão massiva, públicos e privados e de outros meios
considerados adequados.
ARTIGO 34
(Avaliação dos subsistemas de aviso prévio e de alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução de Risco de Desastres
avaliar, sistematicamente e conforme os casos, a situação dos subsistemas de
aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao Governo para tomada de medidas
necessárias.
ARTIGO 35
(Transgressões e penalizações)
O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto constitui
transgressões, puníveis com multas que variam de 1 a 5 salários mínimos, sem
prejuízo do disposto em legislação específica.
ARTIGO 36
(Entrada em vigor)
O presente Decreto entra em vigor a partir das 0 horas do dia 7 de Setembro de
2020.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 1 de Setembro de 2020.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
_______________________________

Tendo o Plenário apreciado a Comunicação do Presidente da República à
Assembleia da República pelo Termo do Estado de Emergência, ao abrigo do
disposto no n.º 1, do artigo 298 da Constituição da República conjugado com o n.º
2, do artigo 160 do Regimento da Assembleia da República, aprovado pela Lei n.º
17/2013, de 12 de Agosto, alterada e republicada pelas Leis n.º 13/2014, de 17 de
Junho, n.º 1/2015, de 27 de Fevereiro e n.º 12/2016, de 30 de Dezembro, a
Assembleia da República determina:
ARTIGO 1
(Conclusões)
1. A Assembleia da República chegou as seguintes conclusões:
a) a duração do Estado de Emergência respeitou o preceituado no artigo 292 da
Constituição da República de Moçambique;
b) a Comunicação do Presidente da República à Assembleia da República pelo
Termo do Estado de Emergência apresenta informação detalhada sobre as medidas
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, com destaque para quarentena,
isolamento, internamento, alargamento da escala de despiste e testagem,
inspecção das actividades económicas, regularização fiscal, créditos bancários,
transporte de passageiros, cultos e celebrações religiosas, cerimonias fúnebres,
sensibilização e educação cívico-sanitária, o ponto de situação sobre a mobilização
de recursos junto dos parceiros de cooperação para fazer face aos desafios
decorrentes da propagação da pandemia, bem como informações numéricas sobre
as instituições, sectores e cidadãos abrangidos, em conformidade com o disposto
no número 1 do artigo 298 da Constituição da República de Moçambique; c) as
medidas de execução administrativa aplicadas durante a vigência do Estado de
Emergência respeitaram o princípio da proporcionalidade e limitaram-se, quanto à
extensão dos meios utilizados e quanto à duração, ao estritamente necessário ao
pronto restabelecimento da normalidade constitucional, em observância ao
preceituado no artigo 291 da Constituição da República de Moçambique;
d) as medidas tomadas observaram o princípio da salvaguarda do direito à vida, da
integridade pessoal, da capacidade civil e da cidadania, a não retroatividade da lei
penal, o direito da defesa dos arguidos, bem como a liberdade de religião, em
conformidade com o disposto no artigo 294 da Constituição da República de
Moçambique;
e) as medidas aplicadas pelo Governo, restritivas de direitos, foram equilibradas e
proporcionais de forma a conciliar as necessidades de proteger a população,
manter em funcionamento os serviços básicos da sociedade e a economia, bem
como assegurar a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde;
f) as medidas de execução administrativa aplicadas foram dinâmicas e de
aprendizagem constante que resultou na melhoria dos instrumentos legais, como é
o caso da aprovação da Lei de Gestão e Redução de Risco de Desastres com vista
a reduzir o impacto da COVID-19 na saúde, na economia e na vida das famílias
moçambicanas;
g) o Estado de Emergência baseou-se na realidade concreta do País, tendo-se
optado pelo confinamento parcial, ajustando de forma cautelosa e gradual as
medidas de execução administrativas.
2. O Governo deve observar, dentre outras, as seguintes medidas:
a) continuar com as campanhas de prevenção e combate à COVID-19 no seio da
população;
b) continuar com os inquéritos sero-epidemiológicos de SARS-CoV-2;
c) reforçar a monitoria na fixação dos preços dos produtos;
d) continuar com a implantação de sanitários públicos nos estabelecimentos
comerciais e respectiva higienização permanente;

e) reforçar a monitoria das condições de asseio, limpeza e arrumação dos produtos
nos estabelecimentos comerciais e mercados;
f) reforçar a monitoria da proibição de consumo de bebidas alcoólicas em locais
inapropriados, no contexto da COVID-19;
g) reforçar a monitoria dos preços de comercialização de medicamentos;
h) reforçar a monitoria da lotação dos transportes colectivos de passageiros;
i) reforçar a monitoria do cumprimento rigoroso das medidas de prevenção nos
estabelecimentos turísticos, de restauração e de lazer;
j) reforçar a monitoria do distanciamento social e demais medidas julgadas
necessárias tendo em conta a situação da Calamidade Pública em vigor.
ARTIGO 2
(Aprovação)
É aprovada a Comunicação do Presidente da República à Assembleia da República
pelo Termo do Estado de Emergência.
ARTIGO 3
(Entrada em vigor)
A presente Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovada pela Assembleia da República, aos 21 de Outubro de 2020.
Publique-se.
A Presidente da Assembleia da República, Esperança Laurinda Francisco Nhiuane
Bias.

CONSELHO DE MINISTROS
____________________________

Havendo necessidade de viabilizar a retomada, com segurança, do exercício das
actividades do sector do turismo, através da implementação de medidas adicionais
ao protocolo sanitário emanado pelo Ministério da Saúde, ao abrigo do disposto na
alínea f) do n.º 1 do artigo 203, da Constituição da República, o Conselho de
Ministros decreta:
Artigo 1. É criado o Selo Limpo e Seguro e aprovado o Regulamento do Uso do Selo
Limpo e Seguro, em anexo, que é parte integrante do presente Decreto.
Art. 2.
O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 20 de Outubro de 2020.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.
Regulamento do Uso do Selo Limpo e Seguro

CAPÍTULO I
Disposições gerais
ARTIGO 1
(Objecto)
O presente Regulamento estabelece o regime jurídico do uso do Selo Limpo e
Seguro, no contexto da pandemia da COVID-19.
ARTIGO 2
(Objectivo)
O presente Regulamento tem como objectivo apoiar o sector do turismo e áreas
afins, no cumprimento e observância dos protocolos sanitários para prevenção e
controlo da COVID-19, viabilizando desta forma, a retomada, com segurança, do
exercício das actividades sociais e económicas, permitindo a reconquista da
confiança dos turistas e consumidores dos produtos e serviços turísticos, nacionais
e internacionais, bem como promover o País como destino Limpo & Seguro.
ARTIGO 3
(Âmbito)
O presente Regulamento aplica-se às seguintes actividades:
a) empreendimentos turísticos;
b) estabelecimentos de restauração e bebidas e salas de dança;
c) casinos e salas de máquinas;
d) agências de viagens e turismo;
e) serviços de transfers e transporte turístico;
f) guias de turismo;
g) turismo náutico;
h) museus, galerias e fortalezas;
i) áreas de conservação;
j) transporte aéreo;
k) aeroportos, portos e fronteiras;

l) salas de cinema e teatro;
m) bibliotecas;
n) outras actividades e serviços, das instituições públicas e privadas, afins ao
turismo.
ARTIGO 4
(Capacitação)
Compete à entidade que superintende a área do turismo, através do Instituto
Nacional do Turismo, I.P, INATUR, I.P., promover acções de capacitação às
entidades públicas e privadas abrangidas, em colaboração com entidades
competentes da Saúde, em todo o País, para a implementação dos protocolos
sanitários, associados ao Selo Limpo & Seguro.
ARTIGO 5
(Titularidade)
O Selo Limpo & Seguro é uma marca da actividade turística, registada em
Moçambique, como propriedade do Estado moçambicano.
ARTIGO 6
(Descrição)
O sinal gráfico do Selo Limpo e Seguro contém uma descrição de acordo com o
modelo em anexo ao presente Regulamento, do qual é parte integrante.
CAPÍTULO II
Candidatura e atribuição do Selo
ARTIGO 7
(Candidatura)
A candidatura ao Selo Limpo e Seguro é voluntária, mediante preenchimento do
devido formulário, por via electrónica, para o INATUR, I.P., através da plataforma
digital criada para o efeito ou através da entrega da candidatura nos Serviços
Provinciais das Actividades Económicas ou na Direcção Provincial da Cultura e
Turismo, que faz a instrução do processo e posterior envio ao Instituto Nacional do
Turismo, I.P. para decisão.
ARTIGO 8
(Competência para atribuição)
1. Compete ao INATUR, I.P., a certificação e atribuição do Selo Limpo e Seguro.
2. A atribuição do Selo Limpo e Seguro é feita mediante a confirmação pela equipa
técnica de vistoria do INATUR, I.P., que a entidade ou estabelecimento cumpre com
o competente protocolo sanitário, validado pelo Ministério da Saúde, no âmbito
da COVID-19.
3. O Selo Limpo & Seguro é atribuído à entidade candidata aprovada,
imediatamente à validação do formulário, verificação
da conformidade da documentação requerida no n.º 2 do artigo 11 do presente
Regulamento, bem como das demais condições e exigências neste previstas e na
demais legislação aplicável.
ARTIGO 9
(Requisitos de elegibilidade)
Constituem requisitos de elegibilidade para as entidades públicas ou privadas, que
desenvolvem as actividades económicas

ou prestam serviços previstos no artigo 3 do presente Regulamento, os seguintes:
a) cumprir as normas jurídicas por que se rege o exercício das actividades objecto
do presente Regulamento;
b) observar os protocolos sanitários emanados pelo Governo no concernente ao
combate e prevenção da COVID-19;
c) estar devida e regularmente licenciado pelos órgãos estatais competentes.
ARTIGO 10
(Procedimentos)
1. O requerimento para concepção do direito do uso do Selo Limpo e Seguro é feito
através do preenchimento do formulário, em anexo ao presente Regulamento, que
deve ser enviado através da plataforma digital ou pelo processo de entrega do
expediente ao INATUR, I.P.
2. Para a entidade não provida do sistema electrónico, o formulário é remetido ao
competente Serviço Provincial das Actividades Económicas ou a Direcção
Provincial da Cultura e Turismo, que o envia ao INATUR, I.P. para instrução no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.
3. A decisão é comunicada pelo INATUR, I.P, à entidade requerente no prazo de 10
(dez) dias úteis, contados a partir
da data da recepção do processo do pedido.
ARTIGO 11
(Formulário de candidatura)
1. O formulário preenchido deve conter a seguinte informação:
a) denominação do estabelecimento;
b) número da licença ou alvará ou estatutos;
c) Número Único como Entidade Legal;
d) Número Único de Identificação Tributária;
e) localização e contacto;
f) nome e nacionalidade do gestor;
g) endereço electrónico;
h) tipo de actividade ou serviço.
2. O candidato deve anexar ao formulário os seguintes documentos:
a) declaração do termo de compromisso de honra;
b) documentos de identificação do gestor;
c) cópia do alvará.
ARTIGO 12
(Análise dos padrões de higiene e limpeza)
1. Para efeitos da verificação do processo da candidatura para o uso do Selo Limpo
& Seguro, as entidades candidatas
são sujeitas a uma análise para aferição dos padrões de higiene, limpeza, prevenção
e segurança face a pandemia da COVID-19, elaborados pelo INATUR, I.P., e
aprovados pelo Ministério da Saúde, sem prejuízo do pedido de parecer de outros
organismos competentes em razão da matéria.
2. O resultado da análise, referida no número 1 do presente artigo, é apresentado
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização da análise
para aferição dos padrões de higiene, limpeza, prevenção e segurança face a
pandemia da COVID-19.

CAPÍTULO III
Uso do Selo
ARTIGO 13
(Princípios de uso do Selo)
O uso do Selo Limpo e Seguro deve obedecer aos princípios estabelecidos pelo
Código da Propriedade Industrial e demais legislação comercial em vigor na
República de Moçambique, no que tange às matérias sobre os sinais distintivos do
comércio.
ARTIGO 14
(Obrigações do titular do Selo)
Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o titular do Selo Limpo e Seguro
obriga-se a:
a) utilizar correcta e honestamente, de forma a não induzir em erro público sobre
a padronização das medidas sanitárias face a pandemia da COVID-19;
b) colocar o certificado do uso do Selo Limpo e Seguro, em local visível;
c) não ceder a terceiros o direito de uso do Selo Limpo e Seguro;
d) facultar todas as informações que forem solicitadas pelo INATUR, I.P. e outras
entidades para o efeito de monitoria e fiscalização;
e) permitir o livre acesso dos técnicos responsáveis pelo acompanhamento e
fiscalização, no exercício da actividade do usufrutuário, durante o período de
trabalho.
ARTIGO 15
(Benefícios do uso do Selo)
As entidades que adquiram o direito do uso do Selo Limpo e Seguro gozam dos
seguintes benefícios:
a) possibilidade de integração em campanhas de promoção de Moçambique como
destino turístico preferencial,
limpo, seguro e privilegiado a níveis nacional e internacional;
b) formação em matérias de higiene e segurança, no âmbito do combate e
mitigação da propagação da COVID-19;
c) inserção na plataforma digital do INATUR, I.P.
ARTIGO 16
(Validade de uso do Selo)
A validade de uso do Selo Limpo e Seguro é de um ano, contado a partir da data
da sua atribuição, sem prejuízo da renovação, quando devidamente solicitada pela
entidade interessada.

CAPÍTULO IV
Taxa
ARTIGO 17
(Taxa de aquisição da placa)
1. Pela aquisição da placa de ostentação, é fixada a taxa no valor de 5.000 (cinco
mil) meticais, devendo ser entregue,
por meio de guia modelo B e modelo 11, na Recebedoria da Direcção da Área Fiscal
competente.

2. Compete aos Ministros que superintendem as áreas das Finanças e do Turismo,
por diploma ministerial conjunto, a actualização do valor previsto no n.º 1 do
presente artigo.
ARTIGO 18
(Destino da Taxa)
O destino da taxa prevista no presente Regulamento é o seguinte:
a) 60% para o Orçamento do Estado;
b) 40% para a melhoria dos serviços da atribuição do Selo Limpo e Seguro.
CAPÍTULO V
Monitoria, fiscalização, infracções e penalidades
ARTIGO 19
(Monitoria)
São competentes para o exercício das actividades aleatórias de monitoria do uso
do Selo Limpo e Seguro, as equipas técnicas mandatadas pelo órgão competente
de atribuição, em articulação com os Serviços Provinciais das Actividades
Económica e as Direcções Provinciais da Cultura e Turismo, bem como pelas
brigadas do Ministério da Saúde.
ARTIGO 20
(Fiscalização)
A fiscalização das actividades objecto do presente Regulamento é exercida pela
Inspecção Nacional das Actividades Económicas.
ARTIGO 21
(Infracções)
Constituem infracções ao uso do Selo Limpo e Seguro:
a) uso do Selo Limpo & Seguro sem a devida autorização do INATUR, I.P.;
b) cedência a terceiros do direito de uso do Selo Limpo e Seguro;
c) falsificação do Selo;
d) prestação de informações falsas;
e) impedimento ou criação de dificuldades ao livre acesso, no âmbito da
fiscalização;
f) reprodução ou uso indevido da placa e em desacordo com as normas
estabelecidas no presente Regulamento e na demais legislação aplicável.
ARTIGO 22
(Sanções)
1. Sem prejuízo das sanções previstas no Código da Propriedade Industrial e demais
legislação aplicável, a violação do disposto nas alíneas a), b) e c) do artigo anterior
implica a cassação do Selo Limpo e Seguro e ainda a aplicação de multa
correspondente a dez salários mínimos para a pessoa singular e vinte salários
mínimos para pessoa colectiva, todos do sector público.
2. As infracções previstas nas alíneas d) a f) do artigo precedente implicam a
suspensão do uso do Selo.
3. Supridas as razões que deram fundamento para a aplicação do disposto no artigo
precedente, a suspensão pode ser levantada após a apresentação do requerimento
pela interessada e autorização da entidade competente.
ARTIGO 23

(Competência para aplicação de sanções)
1. Compete a Inspecção Nacional das Actividades Económicas a execução das
penalidades previstas no presente Regulamento.
2. Em caso de incumprimento das sanções previstas no presente Regulamento,
compete à Inspecção Nacional das Actividades Económicas submeter os processos
ao Juízo das Execuções Fiscais ou aos Tribunais competentes em função da
natureza das infracções.
ARTIGO 24
(Denúncia)
1. Qualquer pessoa tem legitimidade para apresentar junto da Inspecção Nacional
das Actividades Económicas, denúncia sobre quaisquer factos que violem o
disposto no presente Regulamento, de que tenham notícia ou hajam presenciado.
2. A denúncia, a que se refere o número anterior, pode também ser apresentada
junto ao Instituto Nacional do Turismo, Serviços Provinciais e Distritais das
Actividades Económicas, as Direcções Provinciais da Cultura e Turismo, ao
Gabinete Central de Combate a Corrupção e suas representações.

ARTIGO 25
(Reincidência)
1. Ocorre reincidência quando, o sujeito a quem tiver sido aplicada uma sanção
cometer outra idêntica, antes de decorridos seis meses a contar da data da
aplicação definitiva da sanção anterior.
2. A reincidência é punível elevando-se ao dobro a respectiva multa.
ARTIGO 26
(Pagamento das multas)
1. O prazo para o pagamento voluntário das multas é de quinze dias, a contar da
data da notificação.
2. O pagamento é efectuado por guia emitida pelo órgão de fiscalização, a
depositar na Recebedoria da Repartição das Finanças da área respectiva, através
da guia modelo B e modelo 11.
3. Na falta de pagamento voluntário, dentro do prazo referido no n.º 1, o processo
é remetido ao Juiz das Execuções Fiscais.
ARTIGO 27
(Destino das multas)
1. Os valores das multas aplicadas ao abrigo do presente Regulamento, têm o
seguinte destino:
a) 40% para o Orçamento do Estado;
b) 40% para o Instituto Nacional do Turismo, IP.;
c) 20% para o órgão competente para a fiscalização, a Inspecção Nacional das
Actividades Económicas
(INAE).
2. Os valores das multas, a que se refere no n.º 1 do presente artigo, devem ser
entregues na Recebedoria da Repartição da Finanças da Área fiscal respectiva
através de guia de Modelo B e Modelo 11, pelos serviços competentes da
fiscalização.

ARTIGO 28
(Actualização do valor das multas)
Compete aos Ministros que superintendem as áreas do Turismo e das Finanças
actualizar o valor das multas previstas no presente Regulamento.
CAPÍTULO VI
Disposições finais e transitórias
ARTIGO 29
(Reclamação e recurso)
Das decisões tomadas nos termos do presente regulamento, podem, as partes
querendo, apresentar ou interpor reclamação e recurso hierárquico e contencioso
nos termos da Lei.

CONSELHO DE MINISTROS
____________________________

Havendo necessidade de rever o Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro, que
declara a Situação de Calamidade Pública e aprova as medidas para a contenção
da propagação da pandemia COVID-19 enquanto durar a Situação de Calamidade
Pública, ao abrigo do disposto na alínea a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º
10/2020, de 24 de Agosto, o Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da
pandemia COVID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 2
(Âmbito da aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 3
(Medidas de prevenção e combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia COVID - 19 as seguintes:
a) Uso de máscaras e/ou viseiras;
b) Lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) Distanciamento interpessoal, mínimo de 1,5m;
d) Etiqueta da tosse; e
e) Não partilha de utensílios de uso pessoal.
ARTIGO 4
(Quarentena, isolamento e internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias
consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos
confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) apresentar um comprovativo de teste de Reacção em Cadeia da Polimerase
(PCR) com resultado negativo ao SARS-CoV-2, realizado no país de origem nas
últimas 72 horas antes da partida, ficando isentos de regime de quarentena; e
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada
no país seja positivo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime: a)
isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o
internamento; b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de
saúde apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o
internamento definido pelas autoridades competentes; e c) os critérios para a alta
do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério que superintende a área da
Saúde. 4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá
lugar ao confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos
preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 14 dias, contados a partir da
data de colheita da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou
estrangeira que necessitam de entradas múltiplas no país num curto espaço de
tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior. 6. Os cidadãos

nacionais que estejam a regressar de viagem e que não apresentem o teste PCR
para SARS COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de quarentena ou sujeitam-se ao
teste às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da
COVID-19 ao entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é
autorizado pelo Ministro que superintende a área da saúde.
ARTIGO 5
(Visita aos estabelecimentos hospitalares)
1. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos
hospitalares, no máximo de duas pessoas por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 6
(Alargamento da escala de despiste e testagem)
As autoridades sanitárias públicas, e em parceria com as privadas, devem criar
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 7
(Protecção especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de
contágio pela COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 65 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente, os imunocomprometidos, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de
doença respiratória crónica e os doentes oncológicos; e
c) as gestantes.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência da Situação de Calamidade Pública, têm prioridade na dispensa
da actividade laboral presencial.
ARTIGO 8
(Uso de máscaras e/ou viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras e/ou viseiras em todos os locais de aglomeração
de pessoas, nos espaços públicos, nos mercados e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras e/ou viseiras nos transportes colectivos e
semicolectivos de passageiros.
3. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material,
privilegiando as de fabrico comunitário, com a finalidade de cobrir o nariz e a boca,
nos termos recomendados pelo Ministério que superintende a área da Saúde.
4. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de
casos relativos a prática de actividade física ou contraindicação médica de uso de
máscara devidamente comprovada.

ARTIGO 9
(Requisição da prestação de serviços de saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.

2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19, incluindo os
abrangidos pelo artigo 7 do presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a
materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 10
(Validade dos documentos oficiais caducados)
1. É retomada a emissão dos seguintes documentos oficiais:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos
temporários; e
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. O documento referido na alínea b) do número anterior, quando caducado é
renovado até 31 de Dezembro de 2020.
ARTIGO 11
(Vistos e acordos da sua supressão)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são válidos os acordos de
supressão de vistos entre o Estado moçambicano e outros Estados, em regime de
reciprocidade.
2. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, fica suspensa a contagem
de tempo no território nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não
residentes que prestam serviços nos projectos estruturantes do Estado, evitandose, deste modo, afixação de residência para efeitos fiscais.
3. É retomada a emissão de vistos de turismo.
4. É permitida a atribuição de vistos aos que se deslocam ao país, nos termos
estabelecidos do número 2 do artigo 12 do presente Decreto.
ARTIGO 12
(Encerramento dos postos de travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza;e
vii. Ressano Garcia e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província do Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane; e
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidadede Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Provínciade Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;

iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo;
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. Excepcionalmente, pode ser concedido visto de entrada no território nacional
por razões de interesse do Estado e questões humanitárias, sem prejuízo da
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia COVID-19.
3. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a
zona portuária, para operações estritamente necessárias de carga e descarga dos
seus navios, sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
ARTIGO 13
(Autorização de voos)
São retomados os voos de transporte de passageiros para determinados países, em
regime de reciprocidade.
ARTIGO 14
(Aulas)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o decurso de aulas
presenciais nos estabelecimentos de ensino é condicionada à existência de planos
de contingência sectoriais e verificação de condições adequadas de prevenção e
combate a pandemia COVID-19, pelas autoridades sanitárias.
2. As aulas para a 12.ª classe do Ensino Geral do Sistema Nacional de Educação,
retomam a partir do dia 1 de Outubro de 2020, condicionadas à existência de planos
de contingências sectoriais e verificadas as condições adequadas, pelas
autoridades sanitárias, sem prejuízo do ajustamento dos calendários escolares.
3. A retoma das aulas no ensino secundário das escolas do curriculum estrangeiro
é autorizada pelo ministro que superintende a área da educação e está dependente
da evolução da situação epidemiológica do país e das recomendações do sector
que superintende a área da saúde.
4. O reinicio das aulas nos subsistemas de ensino pré-escolar, primário e secundário
geral do 1.º Grau, é autorizada pelos
ministros que superintendem as áreas de educação e de ensino pré-escolar,
dependendo da evolução da situação epidemiológica do país e das recomendações
do sector que superintendem a área da saúde.
5. As aulas da 7.ª classe, alfabetização e 2.º ano de educação de adultos retomam
no dia 2 de Novembro de 2020, verificadas
as condições adequadas de prevenção e combate à pandemia COVID-19, pelas
autoridades sanitárias.
6. Os estabelecimentos de ensino provedores de cursos de curta duração e de
explicação são autorizados pelo Secretário de Estado na Província e na Cidade de
Maputo, conforme o caso, condicionados a existência de planos de contingência
sectoriais e verificadas as condições adequadas, pelas autoridades sanitárias locais.
7. Dependendo da evolução da situação epidemilógica ou da capacidade de
cumprir com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades
competentes, algumas escolas ou regiões do país, podem interromper as suas
actividades lectivas presenciais ou iniciá-las à posterior.

ARTIGO 15
(Eventos públicos e privados e estabelecimentos comerciais de diversão e
equiparados)
1. São interditas as actividades culturais e recreativas realizadas em espaços
públicos.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, observadas todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia COVID-19, mediante a existência de planos de

contingência sectoriais e verificadas as condições adequadas pelas autoridades
sanitárias, são autorizadas:
a) a realização de actividades culturais nos cinemas, teatros, museus, galerias,
centros culturais, auditórios e similares, bem como em empreendimentos turísticos
de restauração e similares;
b) a prática de desportos em ginásios;
c) a reabertura de casinos;
d) a reabertura de piscinas públicas; e
e) a reabertura de monumentos e similares.
3. Decorrente da interdição prevista no número 1 do presente artigo, são
encerradas:
a) discotecas;
b) salas de jogos, à excepção dos Casinos; e
c) bares e barracas destinadas à venda de bebidas alcoólicas.
4. Os eventos privados devem ter o limite máximo de 40 (quarenta) participantes
e garantir a estrita observância das medidas de prevenção e combate à pandemia
COVID-19.
5. É autorizada a frequência a praias, sendo, porém, vedada:
a) a realização de espetáculos musicais;
b) a venda e o consumo de bebidas alcoólicas; e
c) a menores de idade, excepto quando acompanhados de adultos.
6. Para as situações previstas no número anterior, devem observar todas as
medidas de prevenção e combate à pandemia COVID-19, adoptadas pelas
autoridades competentes.
7. É autorizada a realização de campeonatos nacionais em todas as modalidades
desportivas a partir do dia 15 de Novembro, devendo decorrer sem a presença de
público.
8. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, é autorizado sob condições
de observância das medidas de prevenção e combate à pandemia COVID-19, o
regresso aos treinos das selecções e equipes nacionais.
9. Sob condições de observância das medidas de prevenção e combate à pandemia
COVID-19 é autorizado o regresso aos treinos das equipas que disputam o
campeonato moçambicano de futebol, denominado Moçambola, a partir do dia 15
de Setembro de 2020.
10. As competições de ténis, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo,
atletismo, hóquei em patins, tiro, vela e canoagem, são retomadas nas modalidades
individuais, devendo apresentar os respectivos planos de regularização das
competições, face à COVID-19.
11. Os cursos de treinadores e juízes são realizados respeitando o protocolo sanitário
em espaços desportivos previamente inspeccionados e autorizados, pelas
autoridades competentes.
12. Os serviços de restauração funcionam em estrita observância das medidas de
prevenção e combate à pandemia COVID-19.
13. Nos estabelecimentos de restauração o número de clientes é limitado de acordo
com a capacidade de lotação de cada estabelecimento e mediante a observância
de todas as medidas de prevenção e combate à pandemia COVID-19 previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 16
(Cultos, conferências, reuniões e celebrações religiosas)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, para os cultos, conferências,
reuniões e celebrações religiosas em colectivo, o número de participantes não deve
exceder 50% da capacidade máxima de cada local, desde que não exceda a cento
e cinquenta (150) pessoas, devendo-se respeitar o protocolo emitido pelas
autoridades sanitárias.
2. O disposto no número anterior é condicionado à verificação das condições
adequadas em cada local de culto e celebração religiosa, pelas autoridades
sanitárias.

3. As entidades religiosas após observância integral do protocolo sanitário referido
no número 1 do presente artigo e comunicado as autoridades competentes, podem
reabrir os locais de cultos, devendo estas, à posterior, realizar a fiscalização e
monitoria necessária.
4. Durante os cultos, conferências, reuniões e celebrações religiosas deve-se
reservar espaço para a divulgação de mensagens de medidas de prevenção e
combate a pandemia COVID-19.
ARTIGO 17
(Cerimónias fúnebres)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de
participantes na realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 50 (cinquenta)
pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de
COVID-19 não deve exceder 10 (dez) pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e cerimónias
fúnebres, observam todas as medidas de prevenção e combate à pandemia COVID19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas
necessárias ao cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 18
(Funcionamento das instituições públicas e privadas)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o funcionamento das
instituições públicas e privadas deve observar as medidas de prevenção e combate
à pandemia COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas devem privilegiar o uso de
meios electrónicos de voz e dados.
3. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia COVID-19, para
além das previstas no artigo 3 do presente Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
c) arejamento das instalações; e
d) redução do número de pessoas em reuniões ou locais de aglomeração, para o
máximo de 40 (quarenta), quando aplicável, exceptuando, situações inadiáveis do
funcionamento do Estado.
4. As pessoas que se apresentarem com febres ou sintomas gripais, não devem
fazer-se presente nas instalações de trabalho.

ARTIGO 19
(Inspecções sectoriais)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as inspecções sectoriais
devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e combate à pandemia
COVID 19, recomendadas pelas autoridades sanitárias.
ARTIGO 20
(Cadastro e prova de vida presencial)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente
suspensos os seguintes actos relativos aos funcionários e agentes do Estado:
a) cadastro electrónico; e
b) prova de vida (biométrica).
2. A realização do cadastro excepcional e da prova de vida deve ser não presencial.

ARTIGO 21
(Serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras)
Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras devem ser providos
em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia COVID 19.
ARTIGO 22
(Tratamento especial)
Os profissionais e agentes de saúde e todos os trabalhadores que pela natureza das
suas funções façam o atendimento ao público merecem um tratamento especial.
ARTIGO 23
(Mercados)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6 horas e as 17 horas.
2. Excepcionalmente, mediante recomendação das autoridades sanitárias
competentes, os mercados podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia COVID-19.
ARTIGO 24
(Actividades industrial, agrícola e pesqueira)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais,
agrícolas e pesqueiras devem garantir a aplicação de medidas de prevenção e
combate à pandemia COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.
ARTIGO 25
(Transportes colectivos de passageiros)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos,
públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo,
de acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção e/ou viseiras com a finalidade de cobrir
o nariz e a boca, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o
uso de máscara, no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros,
observa o horário normal de funcionamento.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e bens
essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim como a
manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.
ARTIGO 26
(Transporte transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças e
sanitárias devem reforçar as medidas de controle dos transportadores e motoristas
que entrem no país no âmbito do comércio transfronteiriço, impondo que os
mesmos usem máscaras e/ou viseiras, e sejam sujeitos a acções de despiste,
incluindo medição da temperatura e testagem, quando aplicável.

2. Para efeitos do previsto no número 1 do presente artigo, considera-se aplicável
o disposto nos números 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 4 do presente Decreto.
ARTIGO 27
(Órgãos de comunicação social)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação
social públicos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram
informação pública sobre a evolução da pandemia no País, devendo reservar
espaço na sua grelha de programação para o efeito.
ARTIGO 28
(Visita aos estabelecimentos penitenciários)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos
estabelecimentos penitenciários realizam-se em observância das medidas de
prevenção e combate à pandemia COVID-19.
2. É permitida a visita de um máximo de duas pessoas por mês, por cada recluso.
ARTIGO 29
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo
Governo no âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 30
(Dever de colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades
públicas e privadas têm o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou
instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e
saúde pública, na pronta satisfação de solicitações, que justificadamente lhes sejam
feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 31
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 32
(Acções de sensibilização e educação cívico-sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes devem
implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação cívicosanitária dos cidadãos sobre a pandemia COVID-19, nomeadamente através dos
meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios considerados
adequados.
ARTIGO 33
(Avaliação dos sub-sistemas de aviso prévio e de alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres
avaliar sistematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de aviso
prévio e de alerta, devendo notificar ao Governo para tomada de medidas
necessárias.

ARTIGO 34
(Transgressões e penalizações)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto constitui
transgressão, punível com multas que variam de 1 a 5 salários mínimos, sem prejuízo
do disposto em legislação específica.
2. São entidades competentes para a cobrança das multas decorrentes das
transgressões previstas no número anterior, o tribunal judicial da área de ocorrência
da infracção.

CONSELHO DE MINISTROS
________________

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública,
aprovadas pelo Decreto n.º 1/2021, de 13 de Janeiro, ao abrigo do disposto na
alínea a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de Agosto, o
Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho,
decretados no artigo 1 do Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 3
(Âmbito da aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 4
(Medidas de prevenção e combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as
seguintes:
a) uso de máscaras;
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse; e
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.
ARTIGO 5
(Quarentena, isolamento e internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias
consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos
confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) apresentar um comprovativo de teste de Reacção em Cadeia da Polimerase
(PCR) com resultado negativo ao SARS COV-2, realizado no país de origem nas
últimas 72 horas antes da partida, ficando isentos de regime de quarentena; e
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada
no país seja positivo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS COV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o
internamento;

b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o
internamento definido pelas autoridades competentes;
e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao
confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos
preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 14 dias, contados a partir da
data de colheita da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou
estrangeira que necessitam de entradas múltiplas no país num curto espaço de
tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior. 6. Os cidadãos
nacionais que estejam a regressar de viagem e que não apresentem o teste PCR
para SARS COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de quarentena ou sujeitam-se
ao teste às expensas próprias.
7. As crianças dos O aos 11 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da
COVID-19 ao entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é
autorizado pelo Ministro que superintende a área da saúde.
ARTIGO 6
(Visita aos estabelecimentos hospitalares)
1. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos
hospitalares, no máximo de duas pessoas por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 7
(Alargamento da escala de despiste e testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 8
(Protecção especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela
COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 65 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente, os imunocomprometidos, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores
de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos; e
c) as gestantes.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência da Situação de Calamidade Pública, têm prioridade na
dispensa da actividade laboral presencial.

ARTIGO 9
(Uso de máscaras e viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas,
nos espaços públicos, nos mercados, grandes superfícies, centros comerciais e
áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semicolectivos de
passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material,
privilegiando as de fabrico comunitário, com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, nos termos recomendados pelo Ministério que superintende a área da
Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de
casos relativos a prática de actividade física ou contra-indicação médica de uso
de máscara devidamente comprovada.
ARTIGO 10
(Requisição da prestação de serviços de saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia da COVID-19, incluindo
os abrangidos pelo artigo 8 do presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a
materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 11
(Validade dos documentos oficiais caducados)
1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos
temporários; e
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, quando caducados, são
considerados válidos até 31 de Maio de 2021.
ARTIGO 12
(Vistos e acordos da sua supressão)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são válidos os acordos de
supressão de vistos entre o Estado moçambicano e outros Estados, em regime de
reciprocidade.
2. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, fica suspensa a contagem
de tempo no território nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não
residentes que prestam serviços nos projectos estruturantes do Estado, evitandose, deste modo, a fixação de residência para efeitos fiscais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo.
4. É permitida a atribuição de vistos aos que se deslocam ao país, nos termos
estabelecidos do número 2 do artigo 12 do presente Decreto.

ARTIGO 13
(Encerramento dos postos de travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, NH Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia:
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwê e Calomwê, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza; e
vii. Ressano Garcia, Ponta de Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província do Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane; e
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província
de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo; e
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação
prévia com os países fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Mantém-se a emissão de vistos de fronteira para fins turísticos, assim como,
excepcionalmente, pode ser concedido visto de entrada no território nacional por
razões de interesse do Estado e questões humanitárias, sem prejuízo da
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a
zona portuária, para operações estritamente necessárias de carga e descarga dos
seus navios, sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
5. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número
anterior, devendo os tripulantes e passageiros observar todas as medidas do
protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19 em vigor no País e nos termos
do presente Decreto.
ARTIGO 14
(Autorização de voos)
Mantém-se, em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros
para determinados países.
ARTIGO 15
(Aulas)
1. São suspensas aulas presenciais nas instituições de ensino pré-escolar, primário,
secundário, técnico profissional e superiores públicas e privadas por um período
de 30 dias, em todo o território nacional.
2. O disposto no número 1 do presente artigo não abrange a observância do
calendário dos exames em curso.

ARTIGO 16
(Eventos públicos e privados e estabelecimentos comerciais de diversão e
equiparados)
1. São interditas as actividades culturais e recreativas realizadas em espaços
públicos e privados.
2. Decorrente da interdição prevista no número 1 do presente artigo, são
encerrados:
a) discotecas;
b) salas de jogos e casinos;
c) teatros;
d) cinemas;
e) auditórios;
f) museus;
g) galerias;
h) centros culturais e similares;
i) piscinas públicas;
j) ginásios e outros locais públicos e privados para a prática de exercícios físicos,
excepto para atender às questões terapêuticas, devidamente comprovadas; e
k) bares.
3. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da legislação
específica.
4. São interditos, em todo o território nacional, os eventos sociais privados por um
período de 30 dias, sem prejuízo dos actos de registo de casamentos, que podem
continuar a decorrer com observância rigorosa das medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19, restringindo-se ao máximo de 20 pessoas.
5. É interdita a frequência à praia como local de recreação para banhistas,
mantendo-se a autorização para passear e actividades físicas nos espaços
definidos para pedestres, tais como passeios e calçadões, e sem aglomerações.
6. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições
desportivas de escalões inferiores e seniores amadores.
7. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, mantém-se autorizado sob
condições de observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19, o regresso aos treinos das selecções e equipes nacionais, com
compromissos internacionais.
8. São suspensos os treinos e competições das equipas que disputam o
campeonato nacional de futebol, denominado Moçambola, a partir do dia 8 de
Fevereiro.
9. As competições de ténis, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo,
atletismo, patinagem, tiro, vela e canoagem, mantêm-se nas modalidades
individuais, devendo apresentar os respectivos planos de regularização das
competições, face à COVID-19.
10. O horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais de grandes
superfícies é das 9 horas às 19 horas, de Segunda-feira a Sábado, e das 9 horas às
16 horas, aos Domingos, sendo que os demais estabelecimentos comerciais
mantêm o horário normal de funcionamento.
11. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número
anterior deve obedecer o horário aplicado aos bottle stores.
12. Os serviços de restauração devem funcionar em estrita observância das
medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, sendo permitida a
sua abertura a partir das 6 horas e encerramento as 20 horas.
13. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a definição da
capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da
instituição, sendo que os gestores destes estabelecimentos são responsáveis pelo
seu cumprimento.
14. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a
adoptar o horário das 9 horas às 13 horas, permanecendo encerrados aos

Domingos, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas no local e o serviço
de entrega ao domicílio, depois do fecho.
15. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6 horas às
17 horas, ficando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
16. São canceladas todas as licenças de porta aberta e suspensa a atribuição de
novas licenças.
17. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo
tipo de bebidas alcoólicas, bem como as de restauração.
ARTIGO 17
(Recolher obrigatório)
1. É introduzido o recolher obrigatório na Área Metropolitana do Grande Maputo,
nomeadamente, nas Cidades de Maputo e da Matola, Distrito e Município de
Boane e Distrito de Marracuene, entre as 21 horas às 4 horas durante 30 dias.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite
interrupção, na prossecução do interesse público;
b) as deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
e
c) outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou
necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.
ARTIGO 18
(Cultos, conferências, reuniões e celebrações religiosas)
Ficam encerrados os lugares de culto, conferências, reuniões e celebrações
religiosas por um período de 30 dias, em todo o território nacional.
ARTIGO 19
(Cerimónias fúnebres)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de
participantes na realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 20 (vinte)
pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de
COVID-19 não deve exceder 10 (dez) pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e
cerimónias fúnebres, devem observar rigorosamente todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas
necessárias ao cumprimento do disposto no presente artigo.

ARTIGO 20
(Funcionamento das instituições públicas e privadas)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o funcionamento das
instituições públicas e privadas deve observar as medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem
privilegiar o uso de meios electrónicos e teletrabalho.
3. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, para
além das previstas no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:

a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
c) arejamento das instalações;
d) redução do número de pessoas em reuniões ou locais de aglomeração,
devendo-se garantir o distanciamento interpessoal de pelo menos 2 (dois)
metros, exceptuando, situações inadiáveis do funcionamento do Estado.
4. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que,
os gestores destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
5. As pessoas que se apresentarem com febres ou sintomas gripais, não devem
fazer-se presente nas instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade
patronal a qual emite orientações necessárias e aplicáveis. 6. Na impossibilidade
de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado, deve adoptar-se o
regime de rotatividade das equipas de serviço.
7. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número 6 do presente
artigo, não se confunde com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados
mecanismos que assegurem a continuação do trabalho em casa, havendo
condições.
8. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do
trabalho em domicílio.
9. A medida prevista no número 6 do presente artigo não abrange os funcionários
e agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança.
10. Nos eventos do Estado, o número de participantes não deve exceder a 50
participantes, excepto casos de natureza impreterível, desde que devidamente
justificados.
ARTIGO 21
(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, a Inspecção Nacional de
Actividades Económicas (INAE), as inspecções sectoriais, o Ministério da Saúde
(MISAU), a Polícia da República de Moçambique (PRM) e Polícias Municipais,
devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e combate à pandemia
da COVID 19, previstas neste Decreto € outras recomendadas pelas autoridades
sanitárias.
ARTIGO 22
(Cadastro e prova de vida presencial)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente
suspensos os seguintes actos relativos aos funcionários e agentes do Estado:
a) cadastro electrónico;
b) prova de vida (biométrica).
2. À realização do cadastro excepcional e da prova de vida deve ser não
presencial.
ARTIGO 23
(Serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras)
Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras devem ser
providos em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19.

ARTIGO 24
(Mercados e feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6 horas e às 17
horas.
2. Excepcionalmente, mediante recomendação das autoridades sanitárias
competentes, os mercados podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas observam o horário de
funcionamento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 25
(Actividades industrial, agrícola e pesqueira)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais,
agrícolas e pesqueiras devem garantir a aplicação de medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.
ARTIGO 26
(Transportes colectivos de passageiros)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos,
públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo,
de acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o
uso de máscara, no limite máximo da lotação. 4. A circulação dos transportes
urbanos públicos e privados de passageiros, observa o horário normal de
funcionamento, excepto na Área Metropolitana do Grande Maputo,
nomeadamente, cidades de Maputo e da Matola, Distrito e Município de Boane e
Distrito de Marracuene, em que vigora o recolher obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.

ARTIGO 27
(Transporte transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças
e sanitárias devem reforçar as medidas de controle dos transportadores e
motoristas que entrem no país no âmbito do comércio transfronteiriço, impondo
que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a acções de despiste, incluindo
medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no número 1 do presente artigo, considera-se aplicável
o disposto nos números 2, 5,6,7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.

ARTIGO 28
(Órgãos de comunicação social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação
social públicos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram
informação pública sobre a evolução da pandemia no país e, devendo reservar
espaço na sua grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social públicos e privados devem assegurar a
disseminação das medidas para o combate e contenção da propagação da
pandemia da COVID 19 previstas no presente Decreto.
ARTIGO 29
(Visita aos estabelecimentos penitenciários)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos
estabelecimentos penitenciários realizam-se em observância das medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É permitida a visita de um máximo de uma pessoa por mês, por cada recluso.
ARTIGO 30
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo
Governo no âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 31
(Dever de colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades
públicas e privadas têm o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou
instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e
saúde pública, na pronta satisfação de solicitações, que justificadamente lhes
sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas
previstas no presente Decreto.
ARTIGO 32
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 33
(Acções de sensibilização e educação cívico-sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes
devem implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação
cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia da COVID-19, nomeadamente
através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios
considerados adequados.

ARTIGO 34
(Avaliação dos sub-sistemas de aviso prévio e de alerta)

Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de
Desastres, avaliar sistematicamente e conforme os casos, a situação dos subsistemas de aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao Governo para tomada
de medidas necessárias.

ARTIGO 35
(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime
de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo
de 10 dias, o juiz ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à
razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa.
ARTIGO 36
(Transgressões e penalizações no domínio da Actividade Económica)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da
actividade económica, em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes
termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica;
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3
meses, em função da gravidade da infracção; e
c) cessação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das
transgressões previstas no número anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é
instaurado o competente processo ao Tribunal Judicial da área de ocorrência da
infracção.
ARTIGO 37
(Norma revogatória)
É revogado o Decreto n.º 1/2021, de 13 de Janeiro.
ARTIGO 38
(Vigência e entrada em vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias, contados a partir das 0 horas do dia
5 de Fevereiro de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, no dia 4 de Fevereiro de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
_____________________________

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública,
aprovadas pelo Decreto n.º 2/2021, de 4 de Fevereiro, ao abrigo do disposto na
alínea a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de Agosto, o
Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho,
decretados no artigo 1 do Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 3
(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 4
(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as
seguintes:
a) uso de máscaras;
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse; e
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.
ARTIGO 5
(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias
consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos
confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) apresentar um comprovativo de teste de Reacção em Cadeia da Polimerase
(PCR) com resultado negativo ao SARS-CoV-2, realizado no país de origem nas
últimas 72 horas antes da partida, ficando isentos de regime de quarentena; e
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada
no país seja positivo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o

internamento;
b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o
internamento definido pelas autoridades competentes; e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao
confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos
preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 14 dias, contados a partir da
data de colheita da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou
estrangeira que necessitam de entradas múltiplas no país num curto espaço de
tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não
apresentem o teste PCR para SARS COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de
quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da
COVID-19 ao entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é
autorizado pelo Ministro que superintende a área da saúde.
ARTIGO 6
(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos
hospitalares, no máximo de duas pessoas por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 7
(Alargamento da Escala de Despiste e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 8
(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela
COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 65 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente, os imunocomprometidos, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores
de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos; e
c) as gestantes.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência da Situação de Calamidade Pública, têm prioridade na
dispensa da actividade laboral presencial.

ARTIGO 9
(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas,
nos espaços públicos, nos mercados, grandes superfícies, centros comerciais e
áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semicolectivos de
passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material,
privilegiando as de fabrico comunitário, com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, nos termos recomendados pelo Ministério que superintende a área da
Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de
casos relativos a prática de actividade física ou contra-indicação médica de uso
de máscara devidamente comprovada.
ARTIGO 10
(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia da COVID-19, incluindo
os abrangidos pelo artigo 8 do presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a
materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 11
(Validade dos Documentos Oficiais Caducados)
1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos
temporários; e
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, quando caducados, são
considerados válidos até 31 de Maio de 2021.
ARTIGO 12
(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são válidos os acordos de
supressão de vistos entre o Estado moçambicano e outros Estados, em regime de
reciprocidade.
2. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, fica suspensa a contagem
de tempo no território nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não
residentes que prestam serviços nos projectos estruturantes do Estado, evitandose, deste modo, a fixação de residência para efeitos fiscais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo.
4. É permitida a atribuição de vistos aos que se deslocam ao país, nos termos
estabelecidos do número 2 do artigo 12 do presente Decreto.
ARTIGO 13

(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza;e
vii. Ressano Garcia, Ponta de Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província do Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane; e
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo; e
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação
prévia com os países fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Mantém-se a emissão de vistos de fronteira para fins turísticos, assim como,
excepcionalmente, pode ser concedido visto de entrada no território nacional por
razões de interesse do Estado e questões humanitárias, sem prejuízo da
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a
zona portuária, para operações estritamente necessárias de carga e descarga dos
seus navios, sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
5. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número
anterior, devendo os tripulantes e passageiros observar todas as medidas do
protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19 em vigor no País e nos termos
do presente Decreto.
ARTIGO 14
(Autorização de Voos)
Mantém-se, em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros
para determinados países.
ARTIGO 15
(Aulas)
1. É autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de Ensino Primário,
Secundário, Técnico Profissional, de Formação Profissional e Superior em todo o
território nacional.
2. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de
cumprir com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades
competentes, algumas instituições de ensino ou regiões do País, podem

interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior.
3. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo
sanitário para a prevenção da COVID-19 em vigor no País.
ARTIGO 16
(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais de Diversão e
Equiparados)
1. São interditas as actividades culturais e recreativas realizadas em espaços
públicos e privados.
2. Decorrente da interdição prevista no número 1 do presente artigo, são
encerrados:
a) discotecas;
b) salas de jogos e casinos;
c) teatros;
d) cinemas;
e) auditórios;
f) museus;
g) galerias;
h) centros culturais e similares;
i) piscinas públicas;
j) ginásios e outros locais públicos e privados para a prática de exercícios físicos,
excepto para atender às questões terapêuticas, devidamente comprovadas; e
k) bares.
3. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da legislação
específica.
4. São interditos, em todo o território nacional, os eventos sociais privados por um
período de 30 dias, sem prejuízo dos actos de registo de casamentos, que podem
continuar a decorrer com observância rigorosa das medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19, restringindo-se ao máximo de 20 pessoas.
5. É interdita a frequência à praia como local de recreação para banhistas,
mantendo-se a autorização para passear e actividades físicas nos espaços
definidos para pedestres, tais como passeios e calçadões, e sem aglomerações.
6. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições
desportivas de escalões inferiores e seniores amadores.
7. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, mantém-se autorizado sob
condições de observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19, o regresso aos treinos das selecções e equipes nacionais, com
compromissos internacionais.
8. É autorizada a retoma dos treinos das equipas que disputam o campeonato
nacional de futebol, denominado Moçambola, mantendo-se interdita a realização
do respectivo campeonato.
9. A retoma dos treinos é condicionada a realização de testes semanais de
COVID-19, sendo que, os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao
regime previsto no artigo 5 do presente Decreto.
10. As competições de ténis, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo,
atletismo, Golfe, patinagem, tiro, vela e canoagem, mantêm-se nas modalidades
individuais, devendo apresentar os respectivos planos de regularização das
competições, face à COVID-19.
11. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9 horas às 19 horas,
de Segunda-feira a Sábado, e das 9 horas às 16 horas, ao Domingo, sendo que os
demais estabelecimentos comerciais mantêm o horário normal de funcionamento.
12. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número
anterior deve obedecer o horário aplicado aos bottle stores.
13. Os serviços de restauração devem funcionar em estrita observância das
medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, sendo permitida a
sua abertura a partir das 6 horas e encerramento as 20 horas.
14. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a definição da

capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da
instituição, sendo que os gestores destes estabelecimentos são responsáveis pelo
seu cumprimento.
15. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a
adoptar o horário das 9 horas às 13 horas, permanecendo encerrados aos
Domingos, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas no local e o serviço
de entrega ao domicílio, depois do fecho.
16. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6 horas às
17 horas, ficando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
17. São canceladas todas as licenças de porta aberta e suspensa a atribuição de
novas licenças.
18. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo
tipo de bebidas alcoólicas, bem como as de restauração.
ARTIGO 17
(Recolher Obrigatório)
1. É mantido o recolher obrigatório na Área Metropolitana do Grande Maputo,
nomeadamente, na Cidades de Maputo e da Matola, Distrito e Município de Boane
e Distrito de Marracuene, entre as 21 horas às 4 horas durante 30 dias.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) Os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite
interrupção, na prossecução do interesse público;
b) As deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de
saúde;e
c) Outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou
necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.
ARTIGO 18
(Cultos, Conferências, Reuniões e Celebrações Religiosas)
Ficam encerrados os lugares de culto, conferências, reuniões e celebrações
religiosas por um período de 30 dias, em todo o território nacional.
ARTIGO 19
(Cerimónias Fúnebres)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de
participantes na realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 20 (vinte)
pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos da
COVID-19 não deve exceder 10 (dez) pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e
cerimónias fúnebres, devem observar rigorosamente todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas
necessárias ao cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 20
(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o funcionamento das
instituições públicas e privadas deve observar as medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem
privilegiar o uso de meios electrónicos e tele-trabalho.
3. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, para

além das previstas no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
c) arejamento das instalações;e
d) redução do número de pessoas em reuniões ou locais de aglomeração,
devendo-se garantir o distanciamento interpessoal de pelo menos 2 (dois)
metros, exceptuando, situações inadiáveis do funcionamento do Estado.
4. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que,
os gestores destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
5. As pessoas que se apresentarem com febres ou sintomas gripais, não devem
fazer-se presente nas instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade
patronal a qual emitirá orientações necessárias e aplicáveis.
6. Na impossibilidade de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado,
deve adoptar-se o regime de rotatividade das equipas de serviço.
7. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número 6 do presente
artigo, não se confunde com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados
mecanismos que assegurem a continuação do trabalho em casa, havendo
condições.
8. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do
trabalho em domicílio.
9. A medida prevista no número 6 do presente artigo não abrange os funcionários
e agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança.
10. Nos eventos do Estado, o número de participantes não deve exceder a 50
participantes, excepto casos de natureza impreterível, desde que devidamente
justificados.
ARTIGO 21
(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, a Inspecção Nacional de
Actividades Económicas (INAE), as inspecções sectoriais, o Ministério da Saúde
(MISAU), a Polícia da República de Moçambique (PRM) e Polícias Municipais,
devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e combate à pandemia
da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas pelas autoridades
sanitárias.

ARTIGO 22
(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente
suspensos os seguintes actos relativos aos funcionários e agentes do Estado:
a) cadastro electrónico; e
b) prova de vida (biométrica).
2. A realização do cadastro excepcional e da prova de vida deve ser não
presencial.

ARTIGO 23
(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras devem ser
providos em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19.

ARTIGO 24
(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6 horas e às 17
horas.
2. Excepcionalmente, mediante recomendação das autoridades sanitárias
competentes, os mercados podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas observam o horário de
funcionamento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 25
(Actividades Industrial, Agrícola e Pesqueira)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais,
agrícolas e pesqueiras devem garantir a aplicação de medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.
ARTIGO 26
(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos,
públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo,
de acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o
uso de máscara, no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros,
observa o horário normal de funcionamento, excepto na Área Metropolitana do
Grande Maputo, nomeadamente, cidades de Maputo e da Matola, Distrito e
Município de Boane e Distrito de Marracuene, em que vigora o recolher
obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.

ARTIGO 27
(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças
e sanitárias devem reforçar as medidas de controle dos transportadores e
motoristas que entrem no país no âmbito do comércio transfronteiriço, impondo
que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a acções de despiste, incluindo
medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no número 1 do presente artigo, considera-se aplicável
o disposto nos números 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.

ARTIGO 28
(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação
social públicos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram
informação pública sobre a evolução da pandemia no país e, devendo reservar
espaço na sua grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social públicos e privados devem assegurar a
disseminação das medidas para o combate e contenção da propagação da
pandemia da COVID 19 previstas no presente Decreto.
ARTIGO 29
(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos
estabelecimentos penitenciários realizam-se em observância das medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É permitida a visita de um máximo de uma pessoa por mês, por cada recluso.
ARTIGO 30
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo
Governo no âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 31
(Dever de Colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades
públicas e privadas têm o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou
instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e
saúde pública, na pronta satisfação de solicitações, que justificadamente lhes
sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas
previstas no presente Decreto.
ARTIGO 32
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.

ARTIGO 33
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes
devem implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação
cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia da COVID-19, nomeadamente
através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios
considerados adequados.

ARTIGO 34
(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres
avaliar sistematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de
aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao Governo para tomada de medidas
necessárias.
ARTIGO 35
(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime
de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo
de 10 dias, o juiz ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à
razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa.
ARTIGO 36
(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da
actividade económica, em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes
termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica.
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3
meses, em função da gravidade da infracção ;e
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das
transgressões previstas no número anterior, é a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é
instaurado o competente processo ao Tribunal Judicial da área de ocorrência da
infracção.
ARTIGO 37
(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias, contados a partir das 0 horas do dia
7 de Março de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, no dia 2 de Março de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
__________________________

Havendo necessidade de definir critérios de priorização faseada dos grupos
elegíveis à vacinação contra COVID-19, face à disponibilidade global e nacional
limitada da vacina, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 203 da
Constituição da República, o Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Objecto)
O presente Decreto estabelece os princípios e critérios utilizados para a definição
das fases e grupos elegíveis para vacinação contra COVID-19 e o respectivo
sistema de priorização faseada, face ao contexto actual de disponibilidade
limitada de vacina contra COVID-19.
ARTIGO 2
(Âmbito)
O presente Decreto é de âmbito nacional e aplica-se a todos os cidadãos
nacionais e estrangeiros residentes na República de Moçambique.
ARTIGO 3
(Princípios)
A implementação do presente do Decreto obedece aos seguintes princípios:
a) princípio da justiça - consiste na alocação da vacina sem distinção de raça,
sexo, origem étnica, nível socioeconómico ou outro;
b) transparência - implica a publicidade dos critérios e a participação de todos no
processo;
c) bem-estar - protecção dos grupos vulneráveis;
d) equidade - garantir o acesso igual para diferentes camadas sociais e regiões
geográficas;
e) reciprocidade - dever de protecção mútua entre aqueles que prestam serviçoschave à sociedade e os cidadãos; e
f) solidariedade: dever de todos os cidadãos em dar o seu contributo directo ou
indirecto para assegurar que os indivíduos que mais necessitam da vacina tenham
acesso à mesma.
ARTIGO 4
(Critérios)
1. A priorização faseada dos grupos elegíveis à vacinação contra COVID-19
obedece aos seguintes critérios:
a) quantidade de vacina disponível ou alocada a cada fase ou grupo específico: a
priorização dos grupos elegíveis à vacina e a implementação da campanha de
vacinação devem tomar em consideração a quantidade de vacina disponível e
alocada em cada fase;
b) grupos de profissionais de risco: os grupos profissionais mais expostos ao
SARS COV-2 são prioritários no acesso às vacinas em função do risco de
morbilidade e de mortalidade pela COVID-19, sendo que os profissionais de Saúde
são um grupo altamente exposto a pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 e têm
o potencial de infectar os doentes que cuidam;
c) perfil epidemiológico: os locais com transmissão comunitária ou com elevada

taxa de positividade estão em maior risco de reportar maior número de casos
graves, hospitalizações e morte e também em risco de maior pressão ou colapso
do sistema de Saúde;
d) vulnerabilidade à doença grave: pessoas com mais de 55 anos de idade e os
portadores de co-morbidades tais como Diabetes mellitus, Doença Renal, Doença
Respiratória Grave, Insuficiência Cardíaca, Imunossupressão, entre outras, são
grupos vulneráveis à doença grave, hospitalização e morte, sem prejuízo da
actualização da lista de co-morbidades em função do perfil epidemiológico dos
casos graves da COVID-19;
e) permanência em locais ou ambientes onde a implementação de medidas de
prevenção é difícil: em vários ambientes profissionais ou sociais, o risco de
transmissão massiva é elevado devido a dificuldade em implementar as medidas
de prevenção, como é o caso dos estabelecimentos prisionais, e as populações
que vivem em centros de acomodação; e
f) aspectos logísticos e operacionais: a campanha de vacinação contra a COVID19 exige recursos humanos e materiais que variam em função da especificidade
do grupo alvo, sendo ainda a complexidade operacional é um factor importante
na priorização dos grupos elegíveis e na operacionalização da campanha.
2. O plano de implementação será ajustado às circunstâncias em que as doses de
vacinas são doadas a grupos vulneráveis
ou de risco específicos e aos acordos de cooperação internacionais ou
domésticos que venham a ser firmados.
ARTIGO 5
(Fases e Grupos Prioritários para a Vacinação Contra COVID-19)
1. As fases de implementação e grupos prioritários de vacinação contra a COVID19 são definidas nos termos da Tabela em anexo.
2. A operacionalização do presente sistema faseado para a vacinação contra a
COVID-19 está dependente da disponibilidade de vacina e sujeita a
imprevisibilidade na alocação ao país.
ARTIGO 6
(Revisão dos Critérios, Fases e Grupos Prioritários Elegíveis)
Os critérios, fases e grupos elegíveis podem ser revistos, ajustados e actualizados
em função de geração de novo conhecimento científico relativamente à biologia
viral, padrão epidemiológico, patogénese da infecção e disponibilidade de
ferramentas adicionais de controlo do vírus e doença, entre outros.
ARTIGO 7
(Operacionalização do Sistema de Priorização Faseada para a Vacinação contra a
COVID-19)
1. Compete ao Ministro que superintende a área de Saúde aprovar o plano
detalhado de operacionalização e o respectivo calendário.
2. O plano de operacionalização deve tomar em consideração a disponibilidade
de doses de vacina para a respectiva fase, bem como os aspectos operacionais e
logísticos.

ARTIGO 8
(Responsabilização)
Sem prejuízo da responsabilidade criminal e civil, o incumprimento da ordem de
priorização prevista do presente Decreto e do plano de operacionalização,
constitui infracção disciplinar nos termos da legislação específica.
ARTIGO 9
(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto deverá vigorar enquanto a disponibilidade de vacinas contra
a COVID-19 se mantiver limitada e entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 2 de Março de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
_________________________
_______________________________

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública,
aprovadas pelo Decreto n.º 7/2021, de 5 de Março, ao abrigo do disposto na alínea
a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de Agosto,
o Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho,
decretados no artigo 1 do Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 3
(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 4
(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as
seguintes:
a) uso de máscaras;
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse;
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.
ARTIGO 5
(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias
consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos
confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) apresentar um comprovativo de teste de Reacção em Cadeia da Polimerase
(PCR) com resultado negativo ao SARS-CoV-2, realizado no país de origem nas
últimas 72 horas antes da partida, ficando isentos de regime de quarentena;
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada
no país seja positivo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o
internamento;

b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o
internamento definido pelas autoridades competentes;
e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao
confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos
preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 14 dias, contados a partir da
data de colheita da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou
estrangeira que necessitam de entradas múltiplas no país num curto espaço de
tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não
apresentem o teste PCR para SARS COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de
quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da
COVID-19 ao entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é
autorizado pelo Ministro que superintende a área da saúde.
ARTIGO 6
(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos
hospitalares, no máximo de duas pessoas por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 7
(Alargamento da Escala de Despiste e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 8
(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela
COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 65 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente, os imunocomprometidos, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores
de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos;
c) as gestantes.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência da
Situação de Calamidade Pública, têm prioridade na dispensa da actividade laboral
presencial.

ARTIGO 9
(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas,
nos espaços públicos, nos mercados, nos estabelecimentos industriais, comerciais,
centros comerciais e de prestação de serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semicolectivos de
passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material,
privilegiando as de fabrico comunitário, com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, nos termos recomendados
pelo Ministério que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de
casos relativos a prática de actividade física ou contra-indicação médica de uso
de máscara devidamente comprovada.
ARTIGO 10
(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19, incluindo os
abrangidos pelo artigo 8 do presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a
materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 11
(Validade dos Documentos Oficiais Caducados)
1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos
temporários;
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, quando caducados, são
considerados válidos até 31 de Maio de 2021.
ARTIGO 12
(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são válidos os acordos de
supressão de vistos entre o Estado moçambicano e outros Estados, em regime de
reciprocidade.
2. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, fica suspensa a contagem
de tempo no território nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não
residentes que prestam serviços nos projectos estruturantes do Estado, evitandose, deste modo, a fixação de residência para efeitos fiscais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo.
4. É permitida a atribuição de vistos aos que se deslocam ao país, nos termos
estabelecidos do número 2 do artigo 12 do presente Decreto.

ARTIGO 13
(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza;
vii. Ressano Garcia, Ponta de Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província de Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane;
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo;
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação
prévia com os países fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Mantém-se a emissão de vistos de fronteira para fins turísticos, assim como,
excepcionalmente, pode ser concedido visto de entrada no território nacional por
razões de interesse do Estado e questões humanitárias, sem prejuízo da
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia COVID-19.
4. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a
zona portuária, para operações estritamente necessárias de carga e descarga dos
seus navios,
sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
5. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número
anterior, devendo os tripulantes e passageiros observar todas as medidas do
protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19 em vigor no País e nos termos
do presente Decreto.
6. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da
propagação da pandemia da COVID-19.
ARTIGO 14
(Autorização de Voos)
Mantém-se, em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros
para determinados países.

ARTIGO 15
(Aulas)
1. É autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de Ensino Primário,
Secundário, Técnico Profissional, Formação de Professores, Formação Profissional
e Ensino Superior em todo o território nacional.
2. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de
cumprir com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades
competentes, algumas instituições de ensino ou regiões do País, podem
interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior.
3. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo
sanitário para a prevenção da COVID-19 em vigor no País.
ARTIGO 16
(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais de Diversão e
Equiparados)
1. São interditas as actividades culturais e recreativas realizadas em espaços
públicos e privados.
2. Decorrente da interdição prevista no número 1 do presente artigo, são
encerrados:
a) discotecas;
b) salas de jogos e casinos;
c) teatros;
d) cinemas;
e) auditórios;
f) museus;
g) galerias;
h) centros culturais e similares;
i) piscinas públicas;
j) ginásios e outros locais públicos e privados para a prática de exercícios físicos,
excepto para atender às questões terapêuticas, devidamente comprovadas;
k) bares.
3. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da legislação
específica.
4. São interditos, em todo o território nacional, os eventos sociais privados, por
um período de 21 dias, sem prejuízo dos actos de registo de casamentos, que
podem continuar a decorrer
com observância rigorosa das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19, restringindo-se ao máximo de 20 pessoas.
5. É interdita a frequência à praia como local de recreação para banhistas,
mantendo-se a autorização para passear e actividades físicas nos espaços
definidos para pedestres, tais como passeios e calçadões, e sem aglomerações e a
prática de mergulho, em alto-mar.
6. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições
desportivas de escalões inferiores e seniores amadores.
7. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, mantém-se autorizado sob
condições de observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19, o regresso
aos treinos das selecções e equipes nacionais, com compromissos internacionais.
8. É autorizada a retoma dos treinos das equipas que disputam o campeonato
nacional de futebol, denominado Moçambola, mantendo-se interdita a realização
do respectivo campeonato.
9. A retoma dos treinos é condicionada a realização de testes semanais de
COVID-19, sendo que, os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao
regime previsto no artigo 5
do presente Decreto.
10. As competições de ténis, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo,

atletismo, Golfe, patinagem, tiro, vela e canoagem, mantêm-se nas modalidades
individuais, devendo apresentar os respectivos planos de regularização das
competições, face à COVID-19.
11. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9 horas às 19 horas,
de Segunda-feira a Sábado, e das 9 horas às 16 horas, ao Domingo, incluindo
feriados e os dias de tolerância de ponto, sendo que os demais estabelecimentos
comerciais mantêm o horário normal de funcionamento.
12. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número
anterior deve obedecer o horário aplicado aos bottle stores.
13. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio
devem funcionar em estrita observância das medidas de prevenção e combate à
pandemia da COVID-19,
sendo permitida a sua abertura a partir das 6 horas e encerramento as 20 horas.
14. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a definição da
capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da
instituição, sendo que os gestores destes estabelecimentos são responsáveis pelo
seu cumprimento.
15. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a
adoptar o horário das 9 horas às 13 horas, permanecendo encerrados aos
Domingos, feriados e nos dias de tolerância de ponto, sendo proibido o consumo
de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao domicílio, depois do
fecho.
16. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6 horas às
17 horas, ficando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
17. São canceladas todas as licenças de porta aberta e suspensa a atribuição de
novas licenças.
18. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo
tipo de bebidas alcoólicas, bem como as de restauração.
19. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de
conveniência, é das 5:00 horas às 19:00 horas.
ARTIGO 17
(Recolher Obrigatório)
1. É introduzido o recolher obrigatório das 22:00 horas às 4:00 horas, durante 21
dias, em todas as capitais provinciais e na Área Metropolitana do Grande Maputo,
nomeadamente, nas
Cidades de Maputo e da Matola, Distrito e Município de Boane e Distrito de
Marracuene.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite
interrupção, na prossecução do interesse público;
b) as deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
e
c) outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou
necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.

ARTIGO 18
(Cultos, Conferências, Reuniões e Celebrações Religiosas)
Ficam encerrados os lugares de culto, conferências, reuniões e celebrações
religiosas, por um período de 21 dias, em todo o território nacional.

ARTIGO 19
(Cerimónias Fúnebres)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de
participantes na realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 20 (vinte)
pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de
COVID-19 não deve exceder 10 (dez) pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e
cerimónias fúnebres, devem observar rigorosamente todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia da
COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas
necessárias ao cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 20
(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o funcionamento das
instituições públicas e privadas deve observar as medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem
privilegiar o uso de meios electrónicos e teletrabalho.
3. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, para
além das previstas no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
c) arejamento das instalações;
d) redução do número de pessoas em reuniões ou locais de aglomeração,
devendo-se garantir o distanciamento interpessoal de pelo menos 2 (dois)
metros, exceptuando, situações inadiáveis do funcionamento do Estado.
4. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que,
os gestores destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
5. As pessoas que se apresentarem com febres ou sintomas gripais, não devem
fazer-se presente nas instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade
patronal a qual emitirá orientações necessárias e aplicáveis.
6. Na impossibilidade de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado,
deve adoptar-se o regime de rotatividade das equipas de serviço.
7. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se
confunde com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que
assegurem a continuação
do trabalho em casa, havendo condições.
8. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do
trabalho em domicílio.
9. A medida prevista no número 6 do presente artigo não abrange os funcionários
e agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança.
10. Nos eventos do Estado, o número de participantes não deve exceder a 50
pessoas, excepto casos de natureza impreterível, desde que devidamente
justificados.
ARTIGO 21
(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, a Inspecção Nacional de
Actividades Económicas (INAE), as inspecções sectoriais, o Ministério da Saúde

(MISAU), a Polícia da República de Moçambique (PRM) e Polícias Municipais,
devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e combate à pandemia
da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas pelas autoridades
sanitárias.

ARTIGO 22
(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente
suspensos os seguintes actos relativos aos funcionários e agentes do Estado:
a) cadastro electrónico;
b) prova de vida (biométrica).
2. A realização do cadastro excepcional e da prova de vida deve ser não
presencial.
ARTIGO 23
(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras devem ser
providos em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores
destas instituições
são responsáveis pelo seu cumprimento.
ARTIGO 24
(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre às 6:00 horas e às
17:00 horas.
2. Excepcionalmente, mediante recomendação das autoridades sanitárias
competentes, os mercados podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas observam o horário de
funcionamento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas de
prevenção e combate à pandemia
da COVID-19.

ARTIGO 25
(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais,
agrícolas, pesqueiras e de construção mantém o seu funcionamento normal,
devendo garantir a
aplicação de medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19
necessárias à protecção do pessoal de serviço.

ARTIGO 26
(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos,
públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo,
de acordo com
a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, conforme recomendado
pelas autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o
uso de máscara, no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros,
observa o horário normal de funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o
recolher obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.
ARTIGO 27
(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças
e sanitárias devem reforçar as medidas de controle dos transportadores e
motoristas que entrem no país
no âmbito do comércio transfronteiriço, impondo que os mesmos usem máscaras,
e sejam sujeitos a acções de despiste, incluindo medição da temperatura e
testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no número 1 do presente artigo, considera-se aplicável
o disposto nos números 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.
ARTIGO 28
(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação
social públicos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram
informação pública sobre
a evolução da pandemia no país e, devendo reservar espaço na sua grelha de
programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social públicos e privados devem assegurar a
disseminação das medidas para o combate e contenção da propagação da
pandemia da COVID 19 previstas
no presente Decreto.
ARTIGO 29
(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos
estabelecimentos penitenciários realizam-se em observância das medidas de
prevenção e combate à pandemia
da COVID-19.
2. É permitida a visita de um máximo de uma pessoa por mês, por cada recluso.

ARTIGO 30
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo
Governo no âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.

ARTIGO 31
(Dever de Colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades
públicas e privadas têm o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou
instruções dos órgãos
e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e saúde pública, na pronta
satisfação de solicitações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades
competentes para a concretização das medidas previstas no presente Decreto.
ARTIGO 32
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 33
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes
devem implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação
cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia da COVID-19, nomeadamente
através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios
considerados adequados.
ARTIGO 34
(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres
avaliar sistematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de
aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao Governo para tomada de medidas
necessárias.

ARTIGO 35
(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime
de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo
de 10 dias, o juiz ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à
razão de 1 dia de prisão
efectiva por cada 2 dias de multa.
ARTIGO 36
(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)

1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da
actividade económica, em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes
termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica.
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3
meses, em função da gravidade da infracção;
e
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das
transgressões previstas no número anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é
instaurado o competente processo ao Tribunal Judicial da área de ocorrência da
infracção.
ARTIGO 37
(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 21 dias e entra em vigor a partir das 0 horas
do dia 6 de Abril de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, no dia 6 de Abril de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
_______________________________

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública, aprovadas
pelo Decreto n.º 17/2021, de 6 de Abril, ao abrigo do disposto na alínea a) do número 1
do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de Agosto, o Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho,
decretados no artigo 1 do Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 3
(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 4
(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as seguintes:
a) uso de máscaras;
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse;
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.
ARTIGO 5
(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias
consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos
confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) apresentar um comprovativo de teste de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR)
com resultado negativo ao SARS-CoV-2, realizado no país de origem nas últimas 72
horas antes da partida, ficando isentos de regime de quarentena;
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada no
país seja positivo, segundo
as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o
internamento;
b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde apropriado
para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o internamento definido
pelas autoridades competentes;

e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério que
superintende a área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao
confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos
preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 14 dias, contados a partir da
data de colheita da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou
estrangeira que necessitam de entradas múltiplas no país num curto espaço de tempo
ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não apresentem o
teste PCR para SARS COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de quarentena ou
sujeitam-se ao teste às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da
COVID-19 ao entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é autorizado
pelo Ministro que superintende a área da saúde.
ARTIGO 6
(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos hospitalares,
no máximo de duas pessoas por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 7
(Alargamento da Escala de Despiste e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 8
(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela COVID19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 65 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente, os imunocomprometidos, os doentes renais,
os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença
respiratória crónica e os doentes oncológicos;
c) as gestantes.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores de
vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no período
de vigência da Situação de Calamidade Pública, têm prioridade na dispensa da
actividade laboral presencial.
ARTIGO 9
(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas,
nos espaços públicos, nos mercados, nos estabelecimentos industriais, comerciais,
centros comerciais e de prestação de serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semicolectivos de
passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material,
privilegiando as de fabrico comunitário, com a finalidade de cobrir o nariz e a boca,

nos termos recomendados pelo Ministério que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de
casos relativos a prática de actividade física ou contra-indicação médica de uso de
máscara devidamente comprovada.
ARTIGO 10
(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de saúde,
fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19, incluindo os
abrangidos pelo artigo 8 do presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a
materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 11
(Validade dos Documentos Oficiais Caducados)
1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos temporários;
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, quando caducados, são considerados
válidos até 31 de Maio de 2021.
ARTIGO 12
(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são válidos os acordos de
supressão de vistos entre o Estado moçambicano e outros Estados, em regime de
reciprocidade.
2. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, fica suspensa a contagem de
tempo no território nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não residentes
que prestam serviços nos projectos estruturantes do Estado, evitando-se, deste
modo, a fixação de residência para efeitos fiscais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo.
4. É permitida a atribuição de vistos aos que se deslocam ao país, nos termos
estabelecidos do número 2 do artigo 12 do presente Decreto.
ARTIGO 13
(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos,
na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza;
vii. Ressano Garcia, Ponta de Ouro e Namaacha,
na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia,
na Província de Cabo Delgado;

ii. Aeroporto de Lichinga, na Província do Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província
de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos,
na Província de Inhambane;
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo;
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação
prévia com os países fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Mantém-se a emissão de vistos de fronteira para fins turísticos, assim como,
excepcionalmente, pode ser concedido visto de entrada no território nacional por
razões de interesse do Estado e questões humanitárias, sem prejuízo da observância
das medidas de prevenção e combate à pandemia COVID-19.
4. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a
zona portuária, para operações estritamente necessárias de carga e descarga dos
seus navios, sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
5. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número
anterior, devendo os tripulantes e passageiros observar todas as medidas do
protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19 em vigor no País e nos termos do
presente Decreto.
6. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da propagação
da pandemia da COVID-19.
ARTIGO 14
(Autorização de Voos)
Mantém-se, em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros para
determinados países.
ARTIGO 15
(Aulas)
1. Mantém-se a autorização para a retoma das aulas presenciais nas instituições de
Ensino Primário, Secundário, Técnico Profissional, Formação de Professores,
Formação Profissional e Ensino Superior em todo o território nacional.
2. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir
com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes,
algumas instituições de ensino ou regiões do País, podem interromper as suas
actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior.
3. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo emitido
pelas autoridades sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no País.
ARTIGO 16
(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais de Diversão e
Equiparados)
1. É autorizada a reabertura de casinos, museus, teatros, cinemas, auditórios, galerias,
centros culturais e similares, não devendo estes exceder 40% da capacidade máxima
do local, com observância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. Mantem-se encerrados:

a) as discotecas;
b) as salas de jogos;
c) as piscinas públicas, excepto as dos estabelecimentos hoteleiros com uso exclusivo
pelos hóspedes destes, não devendo exceder 30% da sua capacidade máxima;
d) os ginásios da classe C e outros locais públicos e privados para a prática de
exercícios físicos, excepto para atender às questões terapêuticas, devidamente
comprovadas;
e
e) os bares.
3. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da legislação
específica.
4. São interditos, em todo o território nacional, os eventos sociais privados, por um
período de 30 dias, sem prejuízo dos actos de registo de casamentos, que podem
continuar a decorrer com observância rigorosa das medidas de prevenção e combate
à pandemia da COVID-19, restringindo-se ao máximo de 20 pessoas.
5. É interdita a frequência à praia como local de recreação para banhistas, mantendose:
a) a autorização para passear e praticar actividades físicas nos espaços definidos para
pedestres, como passeios e calçadões, sem aglomerações;
e
b) a prática de mergulho em alto-mar.
6. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições desportivas de
escalões inferiores e seniores amadores.
7. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, mantém-se autorizado sob
condição de observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19, o regresso aos treinos das selecções e equipes nacionais, com
compromissos internacionais.
8. É autorizada a abertura de ginásios das Classes A e B, não devendo exceder 30% e
15% da capacidade máxima, respectivamente, com observância do protocolo emitido
pelas autoridades sanitárias.
9. É autorizada a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado
Moçambola, mantendo-se interdita a presença de público, com observância do
protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
10. A retoma das competições é condicionada a realização de testes regulares de
COVID-19, sendo que, os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao regime
previsto no artigo 5 do presente Decreto.
11. As competições de ténis, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo,
atletismo, Golfe, patinagem, tiro, vela e canoagem, mantêm-se nas modalidades
individuais, devendo apresentar os respectivos planos de regularizaçãondas
competições, face à COVID-19.
12. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9 horas às 19 horas, de
Segunda-feira a Sábado, e das 9 horas às 18 horas, ao Domingo, feriados e dias de
tolerância de ponto, sendo que os demais estabelecimentos comerciais mantêm o
horário normal de funcionamento.
13. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número anterior
deve obedecer o horário aplicado aos bottle stores.
14. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio devem
funcionar com estrita observância das medidas de prevenção e combate à pandemia
da COVID-19, sendo permitida a sua abertura a partir das 6 horas e encerramento às
20 horas.
15. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a definição da
capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição,
sendo que os gestores destes estabelecimentos são responsáveis pelo seu
cumprimento.
16. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a adoptar
o horário das 9 horas às 13 horas, permanecendo encerrados aos Domingos, feriados e
nos dias de tolerância de ponto, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas no
local e o serviço de entrega ao domicílio, depois do fecho.
17. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6 horas às 19
horas, ficando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
18. São canceladas todas as licenças de porta aberta e suspensa a atribuição de novas
licenças.

19. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo tipo
de bebidas alcoólicas, bem como as de restauração.
20. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de
conveniência, é das 5:00 horas às 20:00 horas.
ARTIGO 17
(Recolher Obrigatório)
1. Mantém-se o recolher obrigatório das 22:00 horas às 4:00 horas, durante 30 dias,
na cidade de Maputo e em todas cidades as capitais provinciais.
2. O recolher obrigatório previsto no número anterior estendesse aos seguintes locais:
a) Cidade de Chókwè;
b) Cidade de Maxixe;
c) Cidade de Dondo;
d) Cidade de Moatize;
e) Cidade de Montepuez
f) Cidade de Mocuba;
g) Cidade de Nacala;
h) Cidade de Cuamba;
i) Distrito de Boane;
j) Vila de Boane;
k) Vila de Marracuene;
l) Vila de Manhiça;
m) Vila da Massinga;
e
n) Vila de Gondola.
3. O recolher obrigatório não abrange:
a) Os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite
interrupção, na prossecução do interesse público;
b) As deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
c) Outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou
necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.
ARTIGO 18
(Cultos, Celebrações Religiosas, Conferências e Reuniões)
1. Enquanto vigorar a situação de calamidade pública, nos cultos, conferências,
reuniões e celebrações religiosas, o número de participantes não deve exceder 30%
da capacidade máxima de cada local e o máximo de 50 pessoas em locais fechados e
100 pessoas em locais abertos, devendo-se respeitar o protocolo emitido pelas
autoridades sanitárias.
2. Excepcionalmente, em situações devidamente fundamentadas e após prévia
avaliação pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, poderá ser
autorizada a realização de conferências e reuniões, com um número de participantes
não superior a 300 pessoas.
ARTIGO 19
(Cerimónias Fúnebres)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de
participantes na realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 20 (vinte) pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de COVID19 não deve exceder 10 (dez) pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e cerimónias
fúnebres, devem observar rigorosamente todas as medidas de prevenção e combate
à pandemia da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas
necessárias ao cumprimento do disposto no presente artigo.

ARTIGO 20
(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o funcionamento das
instituições públicas e privadas deve observar as medidas de prevenção e combate à
pandemia da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem privilegiar o
uso de meios electrónicos. 3. São medidas adicionais de prevenção e combate à
pandemia da COVID-19, para além das previstas no artigo 4 do presente Decreto, as
seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
c) arejamento das instalações;
d) redução do número de pessoas em reuniões ou locais de aglomeração, devendo-se
garantir o distanciamento interpessoal de pelo menos 2 (dois) metros, exceptuando,
situações inadiáveis do funcionamento do Estado.
4. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que, os
gestores destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
5. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem fazerse presente nas instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade patronal a
qual emitirá orientações necessárias e aplicáveis.
6. Na impossibilidade de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado,
deve adoptar-se o regime de rotatividade das equipas de serviço.
7. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se
confunde com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que
assegurem a continuação do trabalho em casa, havendo condições.
8. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do trabalho
em domicílio.
9. A medida prevista no número 6 do presente artigo não abrange os funcionários e
agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança.
10. Nos eventos do Estado, o número de participantes não deve exceder a 100
pessoas, excepto em casos de natureza imperiosa, desde que devidamente
justificados.
ARTIGO 21
(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, a Inspecção Nacional de
Actividades Económicas (INAE), as inspecções sectoriais, o Ministério da Saúde
(MISAU), a Polícia da República de Moçambique (PRM) e Polícias Municipais, devem
zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID19, previstas neste Decreto e outras recomendadas pelas autoridades sanitárias.
ARTIGO 22
(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente
suspensos os seguintes actos relativos aos funcionários e agentes do Estado:
a) cadastro electrónico;
b) prova de vida (biométrica).
2. A realização do cadastro excepcional e da prova de vida deve ser não presencial.
ARTIGO 23
(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras devem ser providos
em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a definição da capacidade

máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores
destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
ARTIGO 24
(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e às 17:00
horas.
2. Excepcionalmente, mediante recomendação das autoridades sanitárias
competentes, os mercados podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas observam o horário de
funcionamento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 25
(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais,
agrícolas, pesqueiras e de construção mantém o seu funcionamento normal, devendo
garantir a aplicação de medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19
necessárias à protecção do pessoal de serviço.
ARTIGO 26
(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos,
públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo, de
acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o uso
de máscara, no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros, observa
o horário normal de funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o recolher
obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e bens
essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim como a
manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.
ARTIGO 27
(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças e
sanitárias devem reforçar as medidas de controle dos transportadores e motoristas
que entrem no país no âmbito do comércio transfronteiriço, impondo que os mesmos
usem máscaras, e sejam sujeitos a acções de despiste, incluindo medição da
temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no número 1 do presente artigo, considera-se aplicável o
disposto nos números 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.

ARTIGO 28
(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação
social públicos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram informação
pública sobre a evolução da pandemia no país e, devendo reservar espaço na sua
grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social públicos e privados devem assegurar a
disseminação das medidas para o combate e contenção da propagação da pandemia
da COVID-19 previstas no presente Decreto.
ARTIGO 29
(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos estabelecimentos
penitenciários realizam-se em observância das medidas de prevenção e combate à
pandemia da COVID-19.
2. É permitida a visita de um máximo de duas pessoas por mês, por cada recluso.
ARTIGO 30
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo
Governo no âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 31
(Dever de Colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades
públicas e privadas têm o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou
instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e saúde
pública, na pronta satisfação de solicitações, que justificadamente lhes sejam feitas
pelas entidades competentes para a concretização das medidas previstas no presente
Decreto.
ARTIGO 32
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com vista
a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 33
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes devem
implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação cívicosanitária dos cidadãos sobre a pandemia da COVID-19, nomeadamente através dos
meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios considerados
adequados.
ARTIGO 34
(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres
avaliar sistematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de aviso

prévio e de alerta, devendo notificar ao Governo para tomada de medidas
necessárias.
ARTIGO 35
(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime de
desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo de 10
dias, o juiz ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à razão de 1
dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa.
ARTIGO 36
(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da
actividade económica, em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica.
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3 meses, em
função da gravidade da infracção;
e
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das transgressões
previstas no número anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é
instaurado o competente processo ao Tribunal Judicial da área de ocorrência da
infracção.

ARTIGO 37
(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias e entra em vigor a partir das 0 horas do
dia 27 de Abril de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, no dia 20 de Abril de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
_______________________________

Havendo necessidade de assegurar o apoio às empresas e aos trabalhadores por
conta própria face à redução do volume de negócios e consequentes dificuldades
financeiras decorrentes da redução da produção e da produtividade por conta da
pandemia da COVID-19, e visando mitigar o impacto económico e social da
pandemia através da adopção de medidas de alívio da obrigação contributiva, ao
abrigo do disposto no artigo 56 da Lei n.º 4/2007, de 7 de Fevereiro, o Conselho
de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Objecto)
O presente Decreto tem como objecto a concessão do perdão de multas e
redução de juros de mora do contribuinte do sistema de segurança social
obrigatória no âmbito da mitigação dos efeitos da pandemia da COVID-19.
ARTIGO 2
(Âmbito)
1. As normas do presente Decreto aplicam-se a todas as entidades empregadoras
bem como aos trabalhadores por conta própria, na mesma situação, com dívidas
de contribuições, multas e juros, que tenham interesse em aderir, incluindo
aquelas que:
a) por qualquer motivo, nunca se inscreveram no Sistema de Segurança Social
Obrigatória, devendo para o efeito, seguirem as regras de inscrição previstas no
respectivo Regulamento;
b) têm processos pendentes de cobrança coerciva da dívida de contribuições nos
Tribunais, Procuradorias, e Juízo Privativo de Execuções Fiscais sem prejuízo da
responsabilidade criminal que ao caso couber;
c) celebraram acordos de pagamento em prestações, antes da entrada em vigor
do presente Decreto, pelo valor remanescente da dívida que foi objecto de
acordo.
2. Para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, o perdão de multas e
redução de juros de mora é somente relativo à parte remanescente e as empresas
e trabalhadores por conta própria devem proceder ao pagamento da dívida nos
termos referidos no presente Decreto.
ARTIGO 3
(Modalidades de concessão do perdão de multas e redução de juros de mora)
1. O perdão de multas e redução de juros de mora a que se refere o artigo anterior
é concedido sob a condição de o contribuinte proceder ao pagamento integral
das contribuições em dívida que deram origem à aplicação de multa e juros de
mora.
2. O contribuinte que efectuar o pagamento integral das contribuições, beneficia
do perdão total de multas e redução de juros de mora em 98%.
3. O contribuinte pode requerer o pagamento das contribuições em prestações e
beneficia do perdão total de multas e redução de juros de mora em 75%.
4. Em caso de incumprimento do pagamento em prestações será aplicável o
regime do pagamento da dívida em prestações, nos termos gerais de direito.

ARTIGO 4
(Instrução do pedido de perdão de multas e redução de juros de mora)
Para beneficiar do perdão de multas e redução de juros de mora, o contribuinte
deve:
a) elaborar e remeter todas as declarações de remunerações em falta e confirmar
a dívida de contribuições em qualquer Delegação Provincial, Distrital ou
Representação do Instituto Nacional de Segurança Social;
b) apresentar, durante a vigência do presente Decreto, na Delegação Provincial,
Distrital ou Representação do Instituto Nacional de Segurança Social, um
requerimento dirigido ao Director-Geral, solicitando o pagamento integral da
dívida de contribuições ou pagamento em prestações.
ARTIGO 5
(Delegação de Competências)
São delegadas ao Ministro que superintende a área de segurança social
obrigatória competências para definir as medidas de implementação do presente
Decreto.
ARTIGO 6
(Vigência)
O presente Decreto tem a vigência de doze meses.

ARTIGO 7
(Entrada em vigor)
O presente Decreto entra em vigor a partir da data da publicação.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 4 de Maio de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
_______________________________

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública,
aprovadas pelo Decreto n.º 24/2021, de 26 de Abril, ao abrigo do disposto na
alínea a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de Agosto, o
Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho,
decretados no artigo 1 do Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 3
(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 4
(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as
seguintes:
a) uso de máscaras;
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse;
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.
ARTIGO 5
(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias
consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos
confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) apresentar um comprovativo de teste de Reacção em Cadeia da Polimerase
(PCR) com resultado negativo ao SARS-CoV-2, realizado no país de origem nas
últimas 72 horas antes da partida, ficando isentos de regime de quarentena;
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada
no país seja positivo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o
internamento;

b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o
internamento definido pelas autoridades competentes;
e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao
confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos
preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 14 dias, contados a partir da
data de colheita da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou
estrangeira que necessitam de entradas múltiplas no país num curto espaço de
tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não
apresentem o teste PCR para SARS COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de
quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da
COVID-19 ao entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é
autorizado pelo Ministro que superintende a área da saúde.
ARTIGO 6
(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos
hospitalares, no máximo de duas pessoas por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 7
(Alargamento da Escala de Despiste e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 8
(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela
COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 65 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente, os imuno-comprometidos, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores
de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos;
c) as gestantes.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência da
Situação de Calamidade Pública, têm prioridade na dispensa da actividade laboral
presencial.

ARTIGO 9
(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas,
nos espaços públicos, nos mercados, nos estabelecimentos industriais, comerciais,
centros comerciais e de prestação de serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos
de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material,
privilegiando as de fabrico comunitário, com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, nos termos ecomendados
pelo Ministério que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de
casos relativos a prática de actividade física ou contra-indicação médica de uso
de máscara devidamente comprovada.
ARTIGO 10
(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19, incluindo os
abrangidos pelo artigo 8 do presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a
materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 11
(Validade dos Documentos Oficiais Caducados)
1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos
temporários;
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, com a excepção do referido na
alínea c), quando caducados, são considerados válidos até 30 de Junho de 2021.
ARTIGO 12
(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são válidos os acordos de
supressão de vistos entre o Estado moçambicano e outros Estados, em regime de
reciprocidade.
2. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, fica suspensa a contagem
de tempo no território nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não
residentes que prestam serviços nos projectos estruturantes do Estado, evitandose, deste modo, afixação de residência para efeitos fiscais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo e autorizada a retoma da emissão de
vistos de negócio e de trabalho.

ARTIGO 13
(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza;
vii. Ressano Garcia, Ponta de Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província de Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane;
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo;
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação
prévia com os países fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Mantém-se a emissão de vistos de fronteira para fins turísticos, assim como,
excepcionalmente, pode ser concedido visto de entrada no território nacional por
razões de interesse do Estado e questões humanitárias, sem prejuízo da
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia COVID-19.
4. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a
zona portuária, para operações estritamente necessárias de carga e descarga dos
seus navios,
sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
5. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número
anterior, devendo os tripulantes e passageiros observar todas as medidas do
protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19 em vigor no País e nos termos
do presente Decreto.
6. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da
propagação da pandemia da COVID-19.

ARTIGO 14
(Autorização de Voos)
Mantém-se, em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros
para determinados países.

ARTIGO 15
(Aulas)
1. Mantém-se a autorização para a retoma das aulas presenciais nas instituições de
Ensino Primário, Secundário, Técnico Profissional, Formação de Professores,
Formação Profissional e
Ensino Superior em todo o território nacional.
2. É autorizada a retoma do ensino pré-escolar em todo o território nacional, para
o atendimento de crianças nas idades compreendidas entre 2 a 5 anos de idade,
em cumprimento rigoroso do protocolo sanitário específico.
3. Para garantir o cumprimento do protocolo sanitário referido no número
anterior, o Ministério do Género, Criança e Acção Social deve fazer
casuisticamente a fiscalização desses locais.
4. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de
cumprir com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades
competentes, algumas instituições de ensino ou regiões do País, podem
interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior.
5. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo
emitido pelas autoridades sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no
País.
ARTIGO 16
(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais de Diversão e
Equiparados)
1. Mantém-se autorização para a reabertura de casinos, museus, teatros, cinemas,
auditórios, galerias, centros culturais e similares, não devendo estes exceder 40%
da capacidade máxima do local, em observância do protocolo emitido pelas
autoridades sanitárias.
2. É autorizada a reabertura de piscinas públicas, não devendo exceder 30% da
sua capacidade máxima.
3. Mantém-se encerrados:
a) As discotecas;
b) As salas de jogos;
c) Os ginásios da classe de pequena dimensão e outros locais públicos e privados
para a prática de exercícios físicos, excepto para atender às questões
terapêuticas, devidamente comprovadas;
e
d) os bares.
4. São interditos, em todo o território nacional, os eventos sociais privados, por
um período de 30 dias, sem prejuízo da realização de casamentos, que pode
continuar a decorrer com a observância rigorosa das medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19, restringindo-se ao máximo de 20 pessoas.
5. É autorizada a frequência das praias para efeitos de passeios e banhos,
evitando aglomerações e ajuntamentos, mantendo-se a proibição do consumo de
bebidas alcoólicas.
6. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições
desportivas de escalões inferiores e seniores amadores.
7. É autorizada a retoma dos treinos das equipas de alta competição e de
formação dos campeonatos provinciais, mediante o cumprimento rigoroso do
protocolo sanitário específico.
8. Mantém-se autorizado, sob condições de observância das medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19, o regresso aos treinos das
selecções e equipes nacionais, com compromissos internacionais.
9. Mantém-se a autorização para a retoma do campeonato nacional de futebol,
denominado Moçambola, mantendo-se interdita a presença de público, com a
observância do protocolo
emitido pelas autoridades sanitárias.

10. A retoma das competições é condicionada a realização de testes regulares de
COVID-19, sendo que, os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao
regime previsto no artigo 5 do presente Decreto.
11. É autorizada a abertura de ginásios das Classes Polivalente, Grande Dimensão e
Média Dimensão, não devendo exceder 40% e 20% da capacidade máxima,
respectivamente, com a observância do protocolo emitido pelas autoridades
sanitárias.
12. É autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf e pesca desportiva,
mantendo-se a autorização para as competições de ténis, mergulho, natação,
automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, Golfe, patinagem, tiro, vela e
canoagem, mantêm-se nas modalidades individuais, devendo apresentar os
respectivos planos de regularização das competições, face à COVID-19.
13. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da
legislação específica.
14. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9:00 horas às 19:00
horas, de Segunda-feira a Sábado, e das 9:00 horas às 18:00 horas, ao Domingo,
feriados e dias de tolerância de ponto, sendo que os demais estabelecimentos
comerciais mantêm o horário normal de funcionamento.
15. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número
anterior deve obedecer o horário aplicado aos bottle stores.
16. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a
adoptar o horário das 9:00 horas às 17:00 horas, permanecendo encerrados aos
Domingos, feriados e nos dias de tolerância de ponto, sendo proibido o consumo
de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao domicílio, depois do
fecho.
17. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio
devem funcionar em estrita observância das medidas de prevenção e combate à
pandemia da COVID-19, sendo permitida a sua abertura a partir das 6:00 horas e
encerramento às 21:00 horas.
18. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a definição da
capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da
instituição, sendo que os gestores destes estabelecimentos são responsáveis pelo
seu cumprimento.
19. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6:00
horas às 19:00 horas, ficando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
20. São canceladas todas as licenças de porta aberta e suspensa a atribuição de
novas licenças.
21. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo
tipo de bebidas alcoólicas.
22. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de
conveniência, é das 5:00 horas às 20:00 horas.

ARTIGO 17
(Recolher Obrigatório)
1. Mantém-se o recolher obrigatório das 23:00 horas às 4:00 horas, durante 30
dias, na Cidade do Maputo e em todas cidades capitais provinciais e nas seguintes
Cidades e Vilas:
a) Cidade de Chókwè;
b) Cidade de Maxixe;
c) Cidade de Dondo;
d) Cidade de Moatize;
e) Cidade de Montepuez;
f) Cidade de Mocuba;
g) Cidade de Nacala;
h) Cidade de Cuamba;
i) Vila de Boane;

j) Vila de Marracuene;
k) Vila de Manhiça;
l) Vila da Massinga;
e
m) Vila de Gondola.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) Os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite
interrupção, na prossecução do interesse público;
b) As deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
c) Outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou
necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.
ARTIGO 18
(Cultos, Celebrações Religiosas, Conferências e Reuniões)
1. Enquanto vigorar a situação de calamidade pública, nos cultos, conferências,
reuniões e celebrações religiosas, o número de participantes não deve exceder
40% da capacidade máxima de cada local e o máximo de 75 pessoas em locais
fechados e 150 pessoas em locais abertos, devendo-se respeitar o protocolo
emitido pelas autoridades sanitárias.
2. Excepcionalmente, em situações devidamente fundamentadas e após prévia
avaliação pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, poderá
ser autorizada a realização de conferências e reuniões, com um número de
participantes não superior a 300 pessoas.
ARTIGO 19
(Cerimónias Fúnebres)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de
participantes na realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 30 pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de
COVID-19 não deve exceder 10 pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e
cerimónias fúnebres, devem observar rigorosamente todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas
necessárias ao cumprimento do disposto no presente artigo.

ARTIGO 20
(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. O funcionamento das instituições públicas e privadas deve observar as medidas
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem
privilegiar o uso de meios electrónicos.
3. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, para
além das previstas no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
c) arejamento das instalações;
d) redução do número de pessoas em reuniões ou locais de aglomeração,
devendo-se garantir o distanciamento interpessoal de pelo menos 2 (dois)
metros, exceptuando, situações inadiáveis do funcionamento do Estado.
4. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que,
os gestores destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.

5. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem
fazer-se presente nas instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade
patronal a qual emitirá orientações necessárias e aplicáveis.
6. Na impossibilidade de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado,
deve adoptar-se o regime de rotatividade das equipas de serviço.
7. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se
confunde com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que
assegurem a continuação do trabalho em casa, havendo condições.
8. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do
trabalho em domicílio.
9. A medida prevista no número 6 do presente artigo não abrange os funcionários
e agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança.
10. Nos eventos do Estado, o número de participantes não deve exceder a 150
pessoas, excepto em casos de natureza imperiosa, desde que devidamente
justificados.
ARTIGO 21
(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, a Inspecção Nacional de
Actividades Económicas (INAE),as inspecções sectoriais, o Ministério da Saúde
(MISAU), a Polícia da República de Moçambique (PRM) e Polícias Municipais,
devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e combate à pandemia
da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas pelas autoridades
sanitárias.
ARTIGO 22
(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente
suspensos os seguintes actos relativos aos funcionários e agentes do Estado:
a) cadastro electrónico;
b) prova de vida (biométrica).
2. A realização do cadastro excepcional e da prova de vida deve ser não
presencial.
ARTIGO 23
(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras devem ser
providos em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores
destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.

ARTIGO 24
(Mercados e Feiras)
. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e às
17:00 horas.
2. Excepcionalmente, mediante recomendação das autoridades sanitárias
competentes, os mercados podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.

4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas observam o horário de
funcionamento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 25
(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais,
agrícolas, pesqueiras e de construção mantém o seu funcionamento normal,
devendo garantir a aplicação de medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.
ARTIGO 26
(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos,
públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo,
de acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o
uso de máscara, no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros,
observa o horário normal de funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o
recolher obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.
ARTIGO 27
(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças
e sanitárias devem reforçar as medidas de controlo dos transportadores e
motoristas que entrem no país no âmbito do comércio transfronteiriço, impondo
que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a acções de despiste, incluindo
medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no número1 do presente artigo, considera-se aplicável
o disposto nos números 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.

ARTIGO 28
(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação
social públicos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram
informação pública sobre a evolução da pandemia no país e, devendo reservar
espaço na sua grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados devem assegurara
disseminação das medidas para o combate e contenção da propagação da
pandemia da COVID-19 previstas no presente Decreto.

ARTIGO 29
(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos
estabelecimentos penitenciários realizam-se em observância das medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É permitida a visita de um máximo de duas pessoas por mês, por cada recluso.
ARTIGO 30
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo
Governo no âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 31
(Dever de Colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades
públicas e privadas têm o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou
instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e
saúde pública, na pronta satisfação de solicitações, que justificadamente lhes
sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas
previstas no presente Decreto.
ARTIGO 32
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 33
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes
devem implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação
cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia da COVID-19, nomeadamente
através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios
considerados adequados.
ARTIGO 34
(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres
avaliar sistematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de
aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao Governo para tomada de medidas
necessárias.

ARTIGO 35
(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime
de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.

2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo
de 10 dias, o juiz ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à
razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa.
ARTIGO 36
(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da
actividade económica, em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes
termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica.
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3
meses, em função da gravidade da infracção;
e
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das
transgressões previstas no número anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é
instaurado o competente processo ao Tribunal Judicial da área de ocorrência da
infracção.

ARTIGO 37
(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias e entra em vigor a partir das 0 horas
do dia 27 de Maio de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 25 de Maio de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
______________________________

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública,
aprovadas pelo Decreto n.º 30/2021, de 26 de Maio, ao abrigo do disposto na
alínea a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de Agosto, o
Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho,
decretados no artigo 1 do Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 3
(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 4
(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as
seguintes:
a) uso de máscaras;
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse;
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.
ARTIGO 5
(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias
consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos
confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) apresentar um comprovativo de teste de Reacção em Cadeia da Polimerase
(PCR) com resultado negativo ao SARS-CoV-2, realizado no país de origem nas
últimas 72 horas antes da partida, ficando isentos de regime de quarentena;
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada
no país seja positivo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o
internamento;
b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o interna-

mento definido pelas autoridades competentes;
e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao
confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos
preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 14 dias, contados a partir da
data de colheita da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou
estrangeira que necessitam de entradas múltiplas no país num curto espaço de
tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não
apresentem o teste PCR para SARS COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de
quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da
COVID-19 ao entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é
autorizado pelo Ministro que superintende a área da Saúde.
ARTIGO 6
(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos
hospitalares, no máximo de duas pessoas por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 7
(Alargamento da Escala de Despiste e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 8
(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela
COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 65 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente, os imuno-comprometidos, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores
de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos;
c) as gestantes.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência da Situação de Calamidade Pública, têm prioridade na
dispensa da actividade laboral presencial.
ARTIGO 9
(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas,
nos espaços públicos, nos mercados, nos estabelecimentos industriais, comerciais,
centros comerciais e de prestação de serviços e áreas comuns
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos
de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material,
privilegiando as de fabrico comunitário, com a finalidade de cobrir o nariz e a

boca, nos termos recomendados pelo Ministério que superintende a área da
Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de
casos relativos a prática de actividade física ou contra-indicação médica de uso
de máscara devidamente comprovada.
ARTIGO 10
(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19, incluindo os
abrangidos pelo artigo 8 do presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a
materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 11
(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são válidos os acordos de
supressão de vistos entre o Estado moçambicano e outros Estados, em regime de
reciprocidade.
2. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, fica suspensa a contagem
de tempo no território nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não
residentes que prestam serviços nos projectos estruturantes do Estado, evitandose, deste modo, afixação de residência para efeitos fiscais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo, negócio, trabalho e de fronteira
para fins turísticos, assim como, excepcionalmente, pode ser concedido visto de
entrada no território nacional por razões de interesse do Estado e questões
humanitárias, sem prejuízo da observância das medidas de prevenção e combate
à pandemia da COVID-19.

ARTIGO 12
(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano,Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza;
vii. Ressano Garcia, Ponta de Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província de Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane;
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;

ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo;
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação
prévia com os países fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a
zona portuária, para operações estritamente necessárias de carga e descarga dos
seus navios, sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
4. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número
anterior, devendo os tripulantes e passageiros observar todas as medidas do
protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19 em vigor no País e nos termos
do presente Decreto.
5. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da
propagação da pandemia da COVID-19.
ARTIGO 13
(AUTORIZAÇÃO DE VOOS)
Mantém-se, em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros
para determinados países.
ARTIGO 14
(Aulas)
1. É autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de Ensino Primário,
Secundário, Técnico Profissional, Formação de Professores, Formação Profissional
e Ensino Superior em todo o território nacional.
2. É autorizada a retoma do ensino pré-escolar em todo o território nacional, para
o atendimento de crianças nas idades compreendidas entre 2 a 5 anos de idade,
em cumprimento rigoroso do protocolo sanitário específico.
3. Para garantir o cumprimento do protocolo sanitário referido no número
anterior, o Ministério do Género, Criança e Acção Social deve fazer
casuisticamente a fiscalização desses locais.
4. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de
cumprir com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades
competentes, algumas instituições de ensino ou regiões do País, podem
interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior.
5. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo
emitido pelas autoridades sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no
País.
ARTIGO 15
(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais de Diversão e
Equiparados)
1. É autorizada a reabertura de casinos, museus, cinemas, galerias, e similares, não
devendo estes exceder 40% da capacidade máxima do local, em observância do
protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. É autorizada a reabertura de piscinas públicas, não devendo exceder 30% da
sua capacidade máxima.
3. Mantém-se encerrados:
a) As discotecas;
b) As salas de jogos;
c) Os ginásios da classe de pequena dimensão e outros locais públicos e privados
para a prática de exercícios
físicos, excepto para atender às questões terapêuticas, devidamente
comprovadas;

e
d) os bares.
4. É interdito o uso de teatros, centros culturais e auditórios, devendo o seu uso
excepcional, ser mediante pedido devidamente fundamentado, dirigido ao
Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos.
5. É interdita a frequência à praia como local de recreação para banhistas,
mantendo-se a autorização para passear e praticar actividades físicas nos espaços
definidos para pedestres, como passeios e calçadões, sem aglomeração.
6. São interditos, em todo o território nacional, todos os eventos sociais privados,
independentemente do local da sua realização por um período de 30 dias.
7. Exceptuam-se do número anterior, a realização de casamentos, que podem
continuar a decorrer com a observância rigorosa das medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19, restringindo-se ao máximo de 20 pessoas.
8. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições
desportivas de escalões inferiores e séniores amadores.
9. É autorizada a retoma dos treinos das equipas de alta competição e de
formação dos campeonatos provinciais, mediante o cumprimento rigoroso do
protocolo sanitário específico.
10. É autorizada, sob condições de observância das medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19, a prática dos treinos das selecções e equipes
nacionais, com compromissos internacionais.
11. É autorizada para a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado
Moçambola, mantendo-se interdita a presença de público, com a observância do
protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
12. A retoma das competições é condicionada a realização de testes regulares de
COVID-19, sendo que, os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao
regime previsto no artigo 5 do presente Decreto.
13. É autorizada a abertura de ginásios das Classes Polivalente, Grande Dimensão
e Média Dimensão, não devendo exceder 40%, 40% e 20% da capacidade
máxima, respectivamente, com a observância do protocolo emitido pelas
autoridades sanitárias.
14. É autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf e pesca desportiva,
mantendo-se a autorização para as competições de ténis, mergulho, natação,
automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, Golfe, patinagem, tiro, vela e
canoagem, mantêm-se nas modalidades individuais, devendo apresentar os
respectivos planos de regularização das competições, face à COVID-19.
15. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da
legislação específica.
16. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9:00 horas às 18:00
horas, de Segunda-feira a Sábado, e das 9:00 horas às 15:00 horas, aos Domingos,
feriados e dias de tolerância de ponto, sendo que os demais estabelecimentos
comerciais mantêm o horário normal de funcionamento.
17. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número
anterior deve obedecer o horário aplicado aos bottle stores.
18. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a
adoptar o horário das 9:00 horas às 15:00 horas, permanecendo encerrados aos
Domingos, feriados e nos dias de tolerância de ponto, sendo proibido o consumo
de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao domicílio, depois do
fecho.
19. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio
devem funcionar em estrita observância das medidas de prevenção e combate à
pandemia da COVID-19, sendo permitida a sua abertura a partir das 6:00 horas e
encerramento às 20:00 horas.
20. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a definição
da capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da
instituição, sendo que os gestores destes estabelecimentos são responsáveis pelo
seu cumprimento.
21. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6:00
horas às 19:00 horas, continuando vedada a venda de bebidas alcoólicas.

22. São canceladas todas as licenças de porta aberta e suspensa a atribuição de
novas licenças.
23. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo
tipo de bebidas alcoólicas.
24. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de
conveniência, é das 5:00 horas às 20:00 horas.
ARTIGO 16
(Recolher Obrigatório)
1. Mantém-se o recolher obrigatório e passa a vigorar das 22:00 horas às 4:00
horas, durante 30 dias, na Cidade do Maputo e em todas cidades capitais
provinciais e nas seguintes Cidades e Vilas:
a) Cidade de Chókwè;
b) Cidade de Maxixe;
c) Cidade de Dondo;
d) Cidade de Moatize;
e) Cidade de Montepuez;
f) Cidade de Mocuba;
g) Cidade de Nacala;
h) Cidade de Cuamba;
i) Vila de Boane;
j) Vila de Marracuene;
k) Vila de Manhiça;
l) Vila da Massinga;
m) Vila de Gondola;
e
n) Vila de Guruè.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) Os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite
interrupção, na prossecução do interesse público;
b) As deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
c) Outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou
necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.
ARTIGO 17
(Cultos, Celebrações Religiosas, Conferências e Reuniões)
1. Enquanto vigorar a situação de calamidade pública, nos cultos, conferências,
reuniões e celebrações religiosas, o número de participantes não deve exceder
40% da capacidade máxima de cada local e o máximo de 40 pessoas em locais
fechados e 80 pessoas em locais abertos, devendo-se respeitar o protocolo
emitido pelas autoridades sanitárias.
2. Excepcionalmente, em situações devidamente fundamentadas e após prévia
avaliação pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, poderá
ser autorizada a realização de conferências e reuniões, com um número de
participantes não superior a 150 pessoas.
ARTIGO 18
(Cerimónias Fúnebres)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de
participantes na realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 30 pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de
COVID-19 não deve exceder 10 pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e
cerimónias fúnebres, devem observar rigorosamente todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.

4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas
necessárias ao cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 19
(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. O funcionamento das instituições públicas e privadas deve observar as medidas
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem
privilegiar o uso de meios electrónicos.
3. O atendimento ao público nas instituições públicas dedicadas à emissão de
documentos deve ser feito utilizando a modalidade de pré-marcação.
4. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19,
para além das previstas no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
c) arejamento das instalações;
d) redução do número de pessoas em reuniões ou locais de aglomeração,
devendo-se garantir o distanciamento interpessoal de pelo menos dois metros,
exceptuando, situações inadiáveis do funcionamento do Estado.
5. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que,
os gestores destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
6. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem
fazer-se presente nas instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade
patronal a qual emitirá orientações necessárias e aplicáveis.
7. Na impossibilidade de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado,
pelo menos 30% dos funcionários das instituições públicas e privadas devem
privilegiar-se o regime de tele-trabalho, sem prejuízo do da rotatividade
8. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se
confunde com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que
assegurem a continuação do trabalho em casa, havendo condições.
9. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do
trabalho em domicílio.
10. A medida prevista no número 7 do presente artigo não abrange os
funcionários e agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e
confiança.
11. Nos eventos do Estado, o número de participantes não deve exceder a 150
pessoas, excepto em casos de natureza imperiosa, desde que devidamente
justificados.
ARTIGO 20
(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, a Inspecção Nacional de
Actividades Económicas (INAE),
as inspecções sectoriais, o Ministério da Saúde (MISAU), a Polícia da República de
Moçambique (PRM) e Polícias Municipais, devem zelar pelo cumprimento das
medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, previstas neste
Decreto e outras recomendadas pelas autoridades sanitárias.
ARTIGO 21
(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente
suspensos, presencialmente os seguintes actos relativos aos funcionários e
agentes do Estado:
a) cadastro electrónico;
b) prova de vida (biométrica).

2. A realização do cadastro excepcional e da prova de vida deve ser não
presencial.
ARTIGO 22
(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras devem ser
providos em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores
destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
ARTIGO 23
(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e as
17:00 horas.
2. Excepcionalmente, mediante recomendação das autoridades sanitárias
competentes, os mercados podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas observam o horário de
funcionamento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 24
(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais,
agrícolas, pesqueiras e de construção mantém o seu funcionamento normal,
devendo garantir a aplicação de medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.
ARTIGO 25
(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos,
públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo,
de acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o
uso de máscara, no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros,
observa o horário normal de funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o
recolher obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.
ARTIGO 26
(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças
e sanitárias devem reforçar as medidas de controlo dos transportadores e

motoristas que entrem no país no âmbito do comércio transfronteiriço, impondo
que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a acções de despiste, incluindo
medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no número 1 do presente artigo, considera-se aplicável
o disposto nos números 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.
ARTIGO 27
(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação
social públicos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram
informação pública sobre a evolução da pandemia no país, devendo reservar
espaço na sua grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados devem assegurar a
disseminação das medidas para o combate e contenção da propagação da
pandemia da COVID-19 previstas no presente Decreto.

ARTIGO 28
(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos
estabelecimentos penitenciários realizam-se em observância das medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É permitida a visita de um máximo de duas pessoas por mês, por cada recluso.
ARTIGO 29
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo
Governo no âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.

ARTIGO 30
(Dever de Colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades
públicas e privadas têm o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou
instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e
saúde pública, na pronta satisfação de solicitações, que justificadamente lhes
sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas
previstas no presente Decreto.
ARTIGO 31
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 32
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes
devem implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação

cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia da COVID-19, nomeadamente
através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios
considerados adequados.
ARTIGO 33
(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres
avaliar sistematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de
aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao Governo para tomada de medidas
necessárias.
ARTIGO 34
(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime
de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo
de 10 dias, o juiz ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à
razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa.
ARTIGO 35
(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da
actividade económica, em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes
termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica;
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3
meses, em função da gravidade da infracção;
e
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das
transgressões previstas no número anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é
instaurado o competente processo no Tribunal Judicial da área de ocorrência da
infracção.
ARTIGO 36
(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias e entra em vigor a partir das 0 horas
do dia 26 de Junho de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 22 de Junho de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
________________________________

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública,
aprovadas pelo Decreto n.º 42/2021, de 24 de Junho, ao abrigo do disposto na
alínea a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de Agosto, o
Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho,
decretados no artigo 1 do Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 3
(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 4
(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as
seguintes:
a) uso de máscaras;
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse;
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.
ARTIGO 5
(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias
consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos
confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) mesmo que ostentem o cartão de vacinação, apresentar um comprovativo de
teste de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR) com resultado negativo ao
SARSCoV-2, realizado no país de origem nas últimas 72
horas antes da partida, ficando isentos de regime de quarentena;
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada
no país seja positivo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o
internamento;
b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o

internamento definido pelas autoridades competentes;
e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério
que superintende a área da
Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao
confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos
preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 7 dias, contados a partir da
data de colheita da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou
estrangeira que necessitam de entradas múltiplas no país num curto espaço de
tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não
apresentem o teste PCR para SARS COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de
quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 5 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da
COVID-19 ao entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é
autorizado pelo Ministro que superintende a área da Saúde.
ARTIGO 6
(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos
hospitalares, para uma pessoa por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 7
(Alargamento da Escala de Despiste e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 8
(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela
COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 60 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias,
designadamente, os imuno-comprometidos, os doentes renais, os hipertensos, os
diabéticos, os doentes
cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica e os doentes
oncológicos;
c) as gestantes, com gravidez de risco e as que prestam as suas actividades em
locais considerados de alto de risco de contaminação, desde que tal esteja
devidamente comprovado pelas autoridades sanitárias.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência da Situação de Calamidade Pública, têm prioridade na
dispensa da actividade laboral presencial.

ARTIGO 9
(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas,
nos espaços públicos, nos mercados, nos estabelecimentos industriais, comerciais,
centros comerciais e de prestação de serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos
de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material, com a
finalidade de cobrir o nariz e a boca, nos termos recomendados pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de
casos relativos a prática de actividade física ou contra-indicação médica de uso
de máscara devidamente comprovada.
ARTIGO 10
(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19, incluindo os
abrangidos pelo artigo 8 do presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a
materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 11
(Validade dos Documentos Oficiais)
1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais, por via da prémarcação:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de Condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos
temporários;
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, com a excepção das alíneas c) e
d), quando caducados, são considerados válidos até 30 de Agosto de 2021.
ARTIGO 12
(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são válidos os acordos de
supressão de vistos entre o Estado moçambicano e outros Estados, em regime de
reciprocidade.
2. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, fica suspensa a contagem
de tempo no território nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não
residentes que prestam serviços nos projectos estruturantes do Estado, evitandose, deste modo, afixação de residência para efeitos fiscais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo, negócio, trabalho e de fronteira
para fins turísticos, assim como, excepcionalmente, pode ser concedido visto de
entrada no território nacional por razões de interesse do Estado e questões
humanitárias, sem prejuízo da observância das medidas de prevenção e combate
à
pandemia da COVID-19.

ARTIGO 13
(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano,Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza;
vii. Ressano Garcia, Ponta de Ouroe Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província de Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane;
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo;
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação
prévia com os países fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a
zona portuária, para operações estritamente necessárias de carga e descarga dos
seus navios, sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
4. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número
anterior, devendo os tripulantes e passageiros observar todas as medidas do
protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19 em vigor no País e nos termos
do presente Decreto.
5. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da
propagação da pandemia da COVID-19.
ARTIGO 14
(Autorização de Voos)
Mantém-se, em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros
para determinados países.
ARTIGO 15
(Aulas)
1. São suspensas as aulas presenciais nas instituições de Ensino Primário,
Secundário, Técnico Profissional, Formação de Professores, Formação Profissional
e Ensino Superior, por um período de 30 dias, nos seguintes locais:
a) Área metropolitana do Grande Maputo (Cidade de Maputo, Cidade da Matola,
Distrito de Boane, Vila de Moamba, Vila de Marracuene e Vila da Manhiça);
b) Cidade de Xai-Xai;
c) Cidade de Inhambane;
d) Cidade de Chimoio;
e) Cidade de Tete;

f) Cidade da Beira;
g) Cidade de Dondo.
2. O recurso as aulas não presenciais, não prejudica aos alunos e estudantes que
não possam aderir a esse formato, ficando salvaguardado que aquando da
retoma, o leccionamento dos conteúdos temáticos retrocederá à data da
interrupção.
3. É suspenso o ensino pré-escolar em todo o território nacional, por um período
de 30 dias.
4. Mantém-se a autorização da retoma das aulas presenciais nos restantes locais
não mencionados no n.º 1, do presente artigo.
5. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de
cumprir com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades
competentes, algumas instituições de ensino ou regiões do País, podem
interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior.
6. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo
emitido pelas autoridades sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no
País.
ARTIGO 16
(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais, Diversão e
Equiparados)
1. Mantém-se a autorização para a reabertura de museus, galerias e similares, não
devendo estes exceder 20% da capacidade máxima do local, em observância do
protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. É interdita a utilização das piscinas públicas, com a excepção das dos
estabelecimentos hoteleiros para uso exclusivo dos hóspedes e que não devem
exceder 20% da sua capacidade máxima.
3. Mantém-se encerrados:
a) as discotecas;
b) as salas de jogos;
c) os ginásios da classe de pequena dimensão e outros locais públicos e privados
para a prática de exercícios
físicos, excepto para atender às questões terapêuticas, devidamente
comprovadas;
e
d) os bares.
4. É interdito o uso de teatros, casinos, cinemas, assim como os espectáculos
organizados nos centros culturais, auditórios e similares.
5. É interdita a frequência à praia como local de recreação para banhistas,
mantendo-se a autorização para passear e praticar actividades físicas nos espaços
definidos para pedestres, como passeios e calçadões, sem aglomeração.
6. São interditos, em todo o território nacional, todos os eventos sociais privados,
independentemente do local da sua realização por um período de 30 dias.
7. Exceptua-se do número anterior, a realização de casamentos, que podem
continuar a decorrer com a observância rigorosa das medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19, restringindo-se ao máximo de 20 pessoas, no
acto da assinatura, sendo interditas as respectivas celebrações festivas.
8. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições
desportivas de escalões inferiores e séniores amadores.
9. São suspensos os treinos das equipas de alta competição e de formação dos
campeonatos provinciais.
10. É autorizada a prática dos treinos das selecções e equipes nacionais, com
compromissos internacionais, sob supervisão estrita da Comissão de Controlo e
Monitoria das Medidas de Contenção da Propagação da COVID-19 no Desporto.
11. Mantém-se autorizada para a retoma do campeonato nacional de futebol,
denominado Moçambola, mantendo-se interdita a presença de público, com
observância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
12. A retoma das competições é condicionada à realização de testes regulares de

COVID-19, sendo que, os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao
regime previsto no artigo 5 do presente Decreto.
13. Com a criação da Comissão de Monitoria da COVID-19 no Desporto, na
Secretaria de Estado do Desporto, ficam obrigados os responsáveis de todas as
modalidades em competição a reportar a esta entidade toda a informação relativa
à incidência de casos de COVID-19 nas suas respectivas instituições.
14. São encerrados os ginásios das Classes Polivalentes, de Grande e de Média
Dimensão, mantendo-se a excepção prevista na alínea c) do n.º 3, do presente
artigo.
15. É autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf, pesca desportiva, de
ténis, mergulho, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, golfe,
patinagem, tiro, vela e canoagem, nas modalidades individuais, devendo
apresentar os respectivos planos de regularização das competições, face à
COVID-19.
16. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da
legislação específica.
17. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9:00 horas às 16:00
horas, de Segunda-feira a Sábado, e das 9:00 horas às 15:00 horas, aos Domingos,
feriados e dias de tolerância de ponto, sendo que os demais estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços é das 9:00 horas às 16:00 horas, mantendo
encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
18. A venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos referidos no número
anterior deve obedecer ao horário aplicado aos bottle stores.
19. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a
adoptar o horário das 9:00 horas às 13:00 horas, permanecendo encerrados aos
Domingos, feriados e nos dias de tolerância de ponto, sendo proibido o consumo
de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao domicílio, depois do
fecho.
20. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio
devem funcionar em estrita observância das medidas de prevenção e combate à
pandemia da COVID-19, sendo permitida a sua abertura a partir das 6:00 horas e
encerramento às 18:00 horas.
21. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a definição da
capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da
instituição, sendo que os gestores destes estabelecimentos são responsáveis pelo
seu cumprimento.
22. Nos estabelecimentos de restauração, a lotação máxima por mesa não deve
exceder um limite máximo de 4 (quatro) pessoas por mesa.
23. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6:00
horas às 17:00 horas, continuando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
24. São canceladas todas as licenças de porta aberta e emissão de licenças de
horários especiais e suspensa a atribuição de novas licenças das mesmas.
25. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo
tipo de bebidas alcoólicas.
26. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de
conveniência, passa a ser das 5:00 horas às 18:00 horas.

ARTIGO 17
(Recolher Obrigatório)
1. Mantém-se o recolher obrigatório e passa a vigorar das 21:00 horas às 4:00
horas na Cidade de Maputo, em todas as cidades capitais provinciais, cidades,
vilas e autarquias, de todo o território nacional, durante 30 dias.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite
interrupção, na prossecução

do interesse público;
b) as deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
c) outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou
necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.
ARTIGO 18
(Cultos, Conferências e Celebrações Religiosas)
São encerrados os locais de cultos, conferências e celebrações religiosas, por 30
dias, em todo o território nacional.

o

Artigo 19
(Reuniões ou Eventos do Estado)
1. São autorizadas reuniões em instituições públicas e privadas no máximo de 15 e
30 pessoas em espaços fechados e abertos, respectivamente, não excedendo
20% da capacidade do local, em observância rigorosa das medidas de prevenção
da COVID -19.
2. As reuniões ou eventos do Estado deverão ocorrer, desde que devidamente
justificados e o número de participantes não deve exceder 80 pessoas, em
observância rigorosa das medidas de prevenção da COVID-19.
ARTIGO 20
(Cerimónias Fúnebres)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de
participantes na realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 20 pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de
COVID-19 não deve exceder 10 pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e
cerimónias fúnebres, devem observar rigorosamente todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas
necessárias ao cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 21
(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. O funcionamento das instituições públicas e privadas deve observar as medidas
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É introduzido o horário excepcional para o funcionamento das instituições
públicas, que é das 8:00 horas às 14:00 horas, exceptuando as instituições de
ensino, nos termos do n.º 4 do artigo 15 do presente Decreto e outras cuja
natureza da sua actividade profissional não se adequa, na prossecução do
interesse público.
3. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem
privilegiar o uso de meios electrónicos.
4. O atendimento ao público nas instituições públicas dedicadas à emissão de
documentos deve ser feito utilizando a modalidade de pré-marcação.
5. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, para
além das previstas no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
c) arejamento das instalações.
6. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que,
os gestores destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
7. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem
fazer-se presentes nas instalações de trabalho, devendo comunicar à entidade
patronal a qual emitirá orientações necessárias e aplicáveis.

8. Para além de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado, pelo
menos 30% dos funcionários das instituições públicas e privadas devem
privilegiar-se o regime de tele-trabalho, sem prejuízo do da rotatividade.
9. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se
confunde com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que
assegurem a continuação do trabalho em casa, havendo condições.
10. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do
trabalho em domicílio.
11. A medida prevista no número 8 do presente artigo não abrange os funcionários
e agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança.
ARTIGO 22
(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o Ministério da Saúde
(MISAU), a Polícia da República
de Moçambique (PRM), a Inspecção Nacional de Actividades Económicas (INAE),
as inspecções sectoriais e as Polícias Municipais devem zelar pelo cumprimento
das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, previstas neste
Decreto e outras recomendadas pelas autoridades sanitárias.
ARTIGO 23
(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente
suspensos, presencialmente os seguintes actos relativos aos funcionários e
agentes do Estado:
a) cadastro electrónico;
b) prova de vida (biométrica).
ARTIGO 24
(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras, devem ser
providos em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores
destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
ARTIGO 25
(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e as
17:00horas.
2. Mediante recomendação das autoridades sanitárias competentes, os mercados
podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas observam o horário de
funcionamento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 26
(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais,
agrícolas, pesqueiras e de construção mantém o seu funcionamento normal,
devendo garantir a aplicação de medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.

ARTIGO 27
(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. O Ministério que superintende a área dos transportes deve definir o limite
máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos, públicos ou privados,
nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo, de acordo com a
lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi é observada mediante o
uso de máscara, no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros,
observa o horário normal de funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o
recolher obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.
7. O Ministério que superintende a área dos Transportes, em conjugação de
esforços com os Municípios, deve ainda garantir a desinfeção dos terminais, sendo
que a desinfeção dos passageiros e dos autocarros é obrigatória e é da
responsabilidade destes e dos proprietários dos autocarros.
ARTIGO 28
(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças
e sanitárias devem reforçar as medidas de controlo dos transportadores e
motoristas que entrem no país no âmbito do comércio transfronteiriço, impondo
que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a acções de despiste, incluindo
medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no número1 do presente artigo, considera-se aplicável
o disposto nos números 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.
ARTIGO 29
(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação
social públicos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram
informação pública sobre a evolução da pandemia no país e, devendo reservar
espaço na sua grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados devem assegurar a
disseminação das medidas para o combate e contenção da propagação da
pandemia da COVID-19 previstas no presente Decreto.
Artigo 30 (Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos
estabelecimentos penitenciários realizam-se em observância das medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É permitida a visita de uma pessoa por mês, por cada recluso.
Artigo 31
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)

Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo
Governo no âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 32
(Dever de Colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades
públicas e privadas têm o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou
instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e
saúde pública, na pronta satisfação de solicitações, que justificadamente
lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas
previstas no presente Decreto.
ARTIGO 33
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 34
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes
devem implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação
cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia da COVID-19, nomeadamente
através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios
considerados adequados.
ARTIGO 35
(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres
avaliar sistematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de
aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao Governo para tomada de medidas
necessárias.
ARTIGO 36
(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime
de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo
de 10 dias, o juiz ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à
razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa.
ARTIGO 37
(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da
actividade económica, em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes
termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica;
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3
meses, em função da gravidade
da infracção;
e
c) cassação da Licença ou Alvará.

2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das
transgressões previstas no número anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é
instaurado o competente processo no Tribunal Judicial da área de ocorrência da
infracção.
ARTIGO 38
(Norma revogatória)
É revogado o Decreto n.º 42/2021, de 24 de Junho.
ARTIGO 39
(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias e entra em vigor a partir das 0:00
horas do dia 17 de Julho de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 13 de Julho de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
__________________________

Havendo necessidade de estabelecer o regime jurídico de contratação
excepcional directa dos fabricantes de bens e prestadores de serviços, como
forma de combater e mitigar os impactos da COVID-19, ao abrigo da alínea f) do
n.º 2 do artigo 203 da Constituição da República, o Conselho de Ministros
determina:
ARTIGO 1
(Âmbito)
O presente decreto é aplicável para aquisição de medicamentos, equipamentos
hospitalares, produtos de saúde e outros equiparados, para satisfazer o objecto
Situação de Calamidade Pública, e no período da sua duração, pelo Sector de
Saúde, para aquisição directa nos fabricantes e/ou nos países de origem dos
insumos, medicamentos, material médico-cirúrgico e outros materiais
equiparados indispensáveis para combater a COVID-19.
ARTIGO 2
(Requisitos de Elegibilidade do Concorrente Estrangeiro)
1. Ficam dispensados os requisitos de qualificação dos concorrentes estrangeiros,
estabelecidos nas alíneas a), b) e d) do n.º 2 do artigo 29 do Regulamento,
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
2. Os concorrentes estrangeiros devem apresentar sem prejuízo do disposto no
Regulamento, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, os seguintes
documentos:
a) Certidão de Registo Comercial/Licença ou Equivalente;
b) Certificado de qualidade emitido pela entidade reguladora do país de origem
ou outra entidade internacionalmente reconhecida;
c) Certificado de boas práticas de produção e ou distribuição;
d) Comprovativos de Capacidade Financeira.
ARTIGO 3
(Garantias)
1. É dispensada a apresentação da Garantia de boa execução, estabelecida no
artigo 103 do Regulamento, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
2. Nos casos em que é solicitado o pagamento adiantado, o fornecedor deve
prestar uma Garantia de Adiantamento de igual valor, previstas nos termos do
artigo 105 do Regulamento, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
ARTIGO 4
(Fiscalização Sucessiva)
Os Contratos celebrados no âmbito do presente Decreto sujeitam-se ao regime
de Declaração de Urgente Conveniência de Serviço, devendo ser submetidos à
fiscalização sucessiva no prazo estabelecido na lei.

ARTIGO 5
(Entrada em Vigor)
O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 27 de Julho de 2021.
Publique-se.
Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho de Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
________________________

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública,
aprovadas pelo Decreto n.º 50/2021, de 16 de Julho, ao abrigo do disposto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de Agosto, o Conselho de
Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho,
decretados no artigo 1 do Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 3
(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 4
(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 as
seguintes:
a) uso de máscaras;
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse;
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.
ARTIGO 5
(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias
consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos
confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) mesmo que ostentem o cartão de vacinação, apresentar um comprovativo de
teste de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR) com resultado negativo ao
SARSCoV-2, realizado no país de origem nas últimas 72 horas antes da partida,
ficando isentos de regime de quarentena;
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada
no país seja positivo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o

internamento;
b ) isolamento institucional o u internamento em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos
para o internamento definido pelas autoridades competentes;
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do n.º 2 do presente artigo dá lugar ao
confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos
preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 7 dias, contados a partir da
data de colheita da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou
estrangeira que necessitam de entradas múltiplas no país num curto espaço de
tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não
apresentem o teste PCR para SARS COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de
quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 5 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da
COVID-19 ao entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é
autorizado pelo Ministro que superintende a área da Saúde.
ARTIGO 6
(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos
hospitalares, para uma pessoa por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 7
(Alargamento da Escala de Despiste e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 8
(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela
COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 60 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente, os imuno-comprometidos, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores
de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos;
c) as gestantes, com gravidez de risco e as que prestam as suas actividades em
locais considerados de alto de risco de contaminação, desde que tal esteja
devidamente comprovado pelas autoridades sanitárias.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência da Situação de Calamidade Pública, têm prioridade na
dispensa da actividade laboral presencial.

ARTIGO 9
(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas,
nos espaços públicos, nos mercados, nos estabelecimentos industriais, comerciais,
centros comerciais e de prestação de serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos
de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material, com a
finalidade de cobrir o nariz e a boca, nos termos recomendados pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no n.º 1 do presente artigo, quando se trate de casos
relativos a prática de actividade física ou contraindicação médica de uso de
máscara devidamente comprovada.
ARTIGO 10
(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19, incluindo os
abrangidos pelo artigo 8 do presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a
materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 11
(Validade dos Documentos Oficiais)
1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais, por via da prémarcação:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de Condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos
temporários;
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, com a excepção das alíneas c) e
d), quando caducados, são considerados válidos até 14 de Setembro de 2021.
ARTIGO 12
(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. Mantém-se válidos os acordos de supressão de vistos entre o Estado
moçambicano e outros Estados, em regime de reciprocidade.
2. Mantém-se suspensa a contagem de tempo no território nacional relativamente
aos técnicos estrangeiros não residentes que prestam serviços nos projectos
estruturantes do Estado, evitando-se, deste modo, afixação de residência para
efeitos fiscais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo, negócio, trabalho e de fronteira
para fins turísticos, assim como, excepcionalmente, pode ser concedido visto de
entrada no território nacional por razões de interesse do Estado e questões
humanitárias, sem prejuízo da observância das medidas de prevenção e combate
à pandemia da COVID-19.

ARTIGO 13
(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano,Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza;
vii. Ressano Garcia, Ponta de Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província de Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane;
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo;
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação
prévia com os países fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a
zona portuária, para operações estritamente necessárias de carga e descarga dos
seus navios,
sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
4. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número
anterior, devendo os tripulantes e passageiros observar todas as medidas do
protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19 em vigor no País e nos termos
do presente Decreto.
5. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da
propagação da pandemia da COVID-19.
ARTIGO 14
(Autorização de Voos)
Mantém-se, em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros
para determinados países.

Artigo 15
(Aulas)
1. São suspensas as aulas presenciais nas instituições de Ensino Primário,
Secundário, Técnico Profissional, Formação de Professores, Formação Profissional
e Ensino Superior, por um período de 30 dias, nos seguintes locais:
a) Cidade de Maputo;

b) Cidade da Matola;
c) Distrito de Boane;
d) Cidade de Xai-Xai;
e) Cidade de Inhambane;
f) Cidade da Maxixe;
g) Cidade de Chimoio;
h) Cidade de Tete;
i) Cidade da Beira;
j) Cidade de Dondo;
k) Vila de Moamba;
l) Vila de Marracuene;
m) Vila da Manhiça;
n) Vila da Massinga;
o) Vila de Vilanculos.
2. Excepcionalmente, nos locais referidos no número anterior, os exames poderão
ser realizados presencialmente, mediante a observância de todas as medidas do
protocolo emitido pelas autoridades sanitárias para a prevenção da COVID-19 em
vigor no país.
3. O recurso a aulas não presenciais, não prejudica aos alunos e estudantes que
não possam aderir a esse formato, ficando salvaguardado que aquando da
retoma, o leccionamento dos conteúdos temáticos retrocederá à data da
interrupção.
4. É suspenso o ensino pré-escolar em todo o território nacional, por um período
de 30 dias.
5. Mantém-se a autorização da retoma das aulas presenciais nos restantes locais
não mencionados no n.º 1, do presente artigo.
6. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de
cumprir com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades
competentes, algumas instituições de ensino ou regiões do País, podem
interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior.
7. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo
emitido pelas autoridades sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no
País.
ARTIGO 16
(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais, Diversão e
Equiparados)
1. Mantém-se a autorização para a reabertura de museus, galerias e similares, não
devendo estes exceder 20% da capacidade máxima do local, em observância do
protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. É interdita a utilização das piscinas públicas, com a excepção das dos
estabelecimentos hoteleiros para uso exclusivo dos hóspedes e que não devem
exceder 20% da sua capacidade máxima.
3. Mantém-se encerrados:
a) as discotecas;
b) as salas de jogos;
c) os ginásios da classe de pequena dimensão e outros locais públicos e privados
para a prática de exercícios físicos, excepto para atender às questões
terapêuticas, devidamente comprovadas;
d) os bares.
4. É interdito o uso de teatros, casinos, cinemas, assim como os espectáculos
organizados nos centros culturais, auditórios e similares.
5. É interdita a frequência à praia como local de recreação para banhistas,
mantendo-se a autorização para passear e praticar actividades físicas nos espaços
definidos para pedestres, como passeios e calçadões, sem aglomeração.
6. São interditos, em todo o território nacional, todos os eventos sociais privados,
independentemente do local da sua realização por um período de 30 dias.

7. Exceptua-se do número anterior, a realização de casamentos, que podem
continuar a decorrer com a observância rigorosa das medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19, restringindo-se ao máximo de 20 pessoas, no
acto da assinatura, sendo interditas as respectivas celebrações festivas.
8. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições
desportivas de escalões inferiores e seniores amadores.
9. São suspensos os treinos das equipas de alta competição e de formação dos
campeonatos provinciais.
10. É autorizada a prática dos treinos das selecções e equipes nacionais, com
compromissos internacionais, sob supervisão estrita da Comissão de Controlo e
Monitoria das Medidas de Contenção da Propagação da COVID-19 no Desporto.
11. Mantém-se autorizada para a retoma do campeonato nacional de futebol,
denominado Moçambola, mantendo-se interdita a presença de público, com
observância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
12. A retoma das competições é condicionada à realização de testes regulares de
COVID-19, sendo que, os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao
regime previsto no artigo 5 do presente Decreto.
13. Com a criação da Comissão de Monitoria da COVID-19 no Desporto, na
Secretaria de Estado do Desporto, ficam obrigados os responsáveis de todas as
modalidades em competição a reportar a esta entidade toda a informação relativa
à incidência de casos de COVID-19 nas suas respectivas instituições.
14. São encerrados os ginásios das Classes Polivalentes, de Grande e de Média
Dimensão, mantendo-se a excepção prevista na alínea c) do n.º 3, do presente
artigo.
15. É autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf, pesca desportiva, de
ténis, mergulho, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, golfe,
patinagem, tiro, vela e canoagem, nas modalidades individuais, devendo
apresentar os respectivos planos de regularização das competições, face à
COVID-19.
16. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da
legislação específica.
17. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9:00 horas às 16:00
horas, de Segunda-feira a Sábado, e das 9:00 horas às 15:00 horas, aos Domingos,
feriados e dias de tolerância de ponto, sendo que os demais estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços é das 9:00 horas às 16:00 horas, mantendo
encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
18. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número
anterior deve obedecer o horário aplicado aos bottle stores.
19. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a
adoptar o horário das 9:00 horas às 13:00 horas, permanecendo encerrados aos
Domingos, feriados e nos dias de tolerância de ponto, sendo proibido o consumo
de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao domicílio, depois do
fecho.
20. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio
devem funcionar em estrita observância das medidas de prevenção e combate à
pandemia da COVID-19, sendo permitida a sua abertura a partir das 6:00 horas e
encerramento às 18:00 horas.
21. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a definição da
capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da
instituição, sendo que os gestores destes estabelecimentos são responsáveis pelo
seu cumprimento.
22. Nos estabelecimentos de restauração, a lotação máxima por mesa não deve
exceder um limite máximo de 4 (quatro) pessoas por mesa.
23. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6:00
horas às 17:00 horas, continuando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
24. São canceladas todas as licenças de porta aberta e emissão de licenças de
horários especiais e suspensa a atribuição de novas licenças das mesmas.
25. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo
tipo de bebidas alcoólicas.

26. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de
conveniência, passa a ser das 5:00 horas às 18:00 horas.
ARTIGO 17
(Recolher Obrigatório)
1. Mantém-se o recolher obrigatório e passa a vigorar das 21:00 horas às 4:00
horas na Cidade de Maputo, em todas as cidades capitais provinciais, cidades,
vilas e autarquias, de todo o território nacional, durante 30 dias.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite
interrupção, na prossecução do interesse público;
b) as deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
c) outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou
necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.
ARTIGO 18
(Cultos, Conferências e Celebrações Religiosas)
São encerrados os locais de cultos, conferências e celebrações religiosas, por 30
dias, em todo o território nacional.
ARTIGO 19
(Reuniões ou Eventos do Estado)
1. São autorizadas reuniões em instituições públicas e privadas no máximo de 15 e
30 pessoas em espaços fechados e abertos, respectivamente, não excedendo
20% da capacidade do local, em observância rigorosa das medidas de prevenção
da COVID-19.
2. As reuniões ou eventos do Estado deverão ocorrer, desde que devidamente
justificados e o número de participantes não deve exceder a 80 pessoas, em
observância rigorosa das medidas de prevenção da COVID-19.
ARTIGO 20
(Cerimónias Fúnebres)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de
participantes na realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 20 pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de
COVID-19 não deve exceder 10 pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e
cerimónias fúnebres, devem observar rigorosamente todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas
necessárias ao cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 21
(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. O funcionamento das instituições públicas e privadas deve observar as medidas
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É introduzido o horário excepcional para o funcionamento das instituições
públicas, que é das 8:00 horas às 14:00 horas, exceptuando as instituições de
ensino, nos termos do n.º 4 do artigo 15 do presente Decreto e outras cuja
natureza da sua actividade profissional não se adequa, na prossecução do
interesse público.
3. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem

privilegiar o uso de meios electrónicos.
4. O atendimento ao público nas instituições públicas dedicadas à emissão de
documentos deve ser feito utilizando a modalidade de pré-marcação.
5. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, para
além das previstas no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
c) arejamento das instalações.
6. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que,
os gestores destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
7. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem
fazer-se presente nas instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade
patronal a qual emitirá orientações necessárias e aplicáveis.
8. Para além de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado, pelo
menos 30% dos funcionários das instituições públicas e privadas devem
privilegiar-se do regime de tele-trabalho, sem prejuízo do da rotatividade.
9. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se
confunde com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que
assegurem a continuação do trabalho em casa, havendo condições.
10. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do
trabalho em domicílio.
11. A medida prevista no n.º 8 do presente artigo não abrange os funcionários e
agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança.
ARTIGO 22
(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o Ministério da Saúde
(MISAU), a Polícia da República de Moçambique (PRM), a Inspecção Nacional de
Actividades Económicas (INAE), as inspecções sectoriais e as Polícias Municipais
devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e combate à pandemia
da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas pelas autoridades
sanitárias.

ARTIGO 23
(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente
suspensos, presencialmente os seguintes actos relativos aos funcionários e
agentes do Estado:
a) cadastro electrónico;
b) prova de vida (biométrica).
ARTIGO 24
(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras, devem ser
providos em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores
destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.

ARTIGO 25
(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e as
17:00 horas.
2. Mediante recomendação das autoridades sanitárias competentes, os mercados
podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas observam o horário de
funcionamento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 26
(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais,
agrícolas, pesqueiras e de construção mantém o seu funcionamento normal,
devendo garantir a aplicação de medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.
ARTIGO 27
(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. O Ministério que superintende a área dos transportes deve definir o limite
máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos, públicos ou privados,
nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo, de acordo com a
lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o
uso de máscara, no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros,
observa o horário normal de funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o
recolher obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.
7. O Ministério que superintende a área dos Transportes, em conjugação de
esforços com os Municípios, deve ainda garantir a desinfeção dos terminais, sendo
que a desinfeção dos passageiros e dos autocarros é obrigatória e é da
responsabilidade destes e dos proprietários dos autocarros.

ARTIGO 28
(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças
e sanitárias devem reforçar as medidas de controlo dos transportadores e
motoristas que entrem no país no âmbito do comércio transfronteiriço, impondo
que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a acções de despiste, incluindo
medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no n.º 1 do presente artigo, considera-se aplicável o
disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.
ARTIGO 29
(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação
social públicos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram
informação pública sobre a evolução da pandemia no país e, devendo reservar
espaço na sua grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados devem assegurar a
disseminação das medidas para o combate e contenção da propagação da
pandemia da COVID-19 previstas no presente Decreto.
ARTIGO 30
(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos
estabelecimentos penitenciários realizam-se em observância das medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É permitida a visita de uma pessoa por mês, por cada recluso.
ARTIGO 31
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo
Governo no âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.

ARTIGO 32
(Dever de Colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades
públicas e privadas têm o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou
instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e
saúde pública, na pronta satisfação de solicitações, que
justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a
concretização das medidas previstas no presente Decreto.
ARTIGO 33
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.

ARTIGO 34
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes
devem implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação
cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia da COVID-19, nomeadamente
através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios
considerados adequados.

ARTIGO 35
(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres
avaliar sistematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de
aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao Governo para tomada de medidas
necessárias.
ARTIGO 36
(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime
de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo
de 10 dias, o juiz ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à
razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa.
ARTIGO 37
(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da
actividade económica, em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes
termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica.
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3
meses, em função da gravidade da infracção;
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das
transgressões previstas no número anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é
instaurado o competente processo no Tribunal Judicial da área de ocorrência da
infracção.
ARTIGO 38
(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias e entra em vigor a partir das 0:00
horas do dia 16 de Agosto de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 10 de Agosto de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
________________________

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública,
aprovadas pelo Decreto n.º 56/2021, de 13 de Agosto, ao abrigo do disposto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de Agosto, o Conselho de
Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho,
decretados no artigo 1 do Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 3
(Âmbito da Aplicação)

O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 4
(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as
seguintes:
a) uso de máscaras;
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse;
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.
ARTIGO 5
(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias
consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos
confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) mesmo que ostentem o cartão de vacinação, apresentar um comprovativo de
teste de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR) com resultado negativo ao
SARS-COV-2, realizado no país de origem nas últimas 72 horas antes da partida,
ficando isentos de regime de quarentena;
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada

no país seja positivo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-COV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o
internamento;
b ) isolamento institucional o u internamento em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o
internamento definido pelas autoridades competentes;
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do n.º 2 do presente artigo dá lugar ao
confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos
preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 7 dias, contados a partir da
data de colheita da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou
estrangeira que necessitam de entradas múltiplas no país num curto espaço de
tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não
apresentem o teste PCR para SARS COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de
quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 5 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da
COVID-19 ao entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é
autorizado pelo Ministro que superintende a área da Saúde.
ARTIGO 6
(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos
hospitalares, para uma pessoa por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 7
(Alargamento da Escala de Despiste e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 8
(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela
COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 60 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias,
designadamente, os imuno-comprometidos, os doentes renais, os hipertensos, os
diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória
crónica e os doentes oncológicos;
c) as gestantes, com gravidez de risco e as que prestam as suas actividades em
locais considerados de alto risco de contaminação, desde que tal esteja
devidamente comprovado pelas autoridades sanitárias.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência da Situação de Calamidade Pública, têm prioridade na
dispensa da actividade laboral presencial.

ARTIGO 9
(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas,
nos espaços públicos, nos mercados, nos estabelecimentos industriais, comerciais,
centros comerciais e de prestação de serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos
de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material, com a
finalidade de cobrir o nariz e a boca, nos termos recomendados pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no n.º 1 do presente artigo, quando se trate de casos
relativos a prática de actividade física ou contra-indicação médica de uso de
máscara devidamente comprovada.
ARTIGO 10
(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia da COVID-19, incluindo
os abrangidos pelo artigo 8 do presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a
materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 11
(Validade dos Documentos Oficiais)
1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais, por via da prémarcação:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de Condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos
temporários;
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, com a excepção das alíneas c) e
d), quando caducados, são considerados válidos por um período de 30 dias,
contados a partir da entrada em vigor do presente Decreto.
ARTIGO 12
(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. Mantém-se válidos os acordos de supressão de vistos entre o Estado
moçambicano e outros Estados, em regime de reciprocidade.
2. Mantém-se suspensa a contagem de tempo no território nacional relativamente
aos técnicos estrangeiros não residentes que prestam serviços nos projectos
estruturantes do Estado, evitando-se, deste modo, afixação de residência para
efeitos fiscais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo, negócio, trabalho e de fronteira
para fins turísticos, assim como, excepcionalmente, pode ser concedido visto de
entrada no território nacional por razões de interesse do Estado e questões
humanitárias, sem prejuízo da observância das medidas de prevenção e combate
à pandemia da COVID-19.

ARTIGO 13
(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza;
vii. Ressano Garcia, Ponta de Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província do Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane;
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo,na Cidade de Maputo;
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação
prévia com os países fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a
zona portuária, para operações estritamente necessárias de carga e descarga dos
seus navios, sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
4. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número
anterior, devendo os tripulantes e passageiros observar todas as medidas do
protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19 em vigor no País e nos termos
do presente Decreto.
5. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da
propagação da pandemia da COVID-19.
ARTIGO 14
(Autorização de Voos)
Mantém-se, em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros
para determinados países.

ARTIGO 15
(Aulas)
1. É autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de Ensino Primário,
Secundário, Técnico Profissional, Formação de Professores, Formação Profissional
e Ensino Superior, em todo o território nacional.
2. Mantém-se suspenso o ensino pré-escolar em todo o território nacional.
3. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de

cumprir com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades
competentes, algumas instituições de ensino ou regiões do País, podem
interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior, com
a devida autorização do órgão de tutela a nível central, nomeadamente, Ministério
ou Secretaria de Estado, em articulação com o sector da Saúde.
4. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo
emitido pelas autoridades sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no
País.
ARTIGO 16
(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais, Diversão e
Equiparados)
1. Mantém-se a autorização para a reabertura de museus, galerias e similares, não
devendo estes exceder 20% da capacidade máxima do local, em observância do
protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. É interdita a utilização das piscinas públicas, com a excepção das dos
estabelecimentos hoteleiros para uso exclusivo dos hóspedes e que não devem
exceder 20% da sua capacidade máxima.
3. Mantém-se encerrados:
a) as discotecas;
b) as salas de jogos;
c) os ginásios da classe de pequena dimensão e outros locais públicos e privados
para a prática de exercícios físicos, excepto para atender às questões
terapêuticas, devidamente comprovadas;
d) os bares.
4. É interdito o uso de teatros, cinemas, assim como os espectáculos organizados
nos centros culturais, auditórios e similares.
5. É interdita a frequência à praia como local de recreação para banhistas,
mantendo-se a autorização para passear e praticar actividades físicas nos espaços
definidos para pedestres, como passeios e calçadões, sem aglomeração.
6. São interditos, em todo o território nacional, todos os eventos sociais privados,
independentemente do local da sua realização por um período de 30 dias.
7. Exceptua-se do número anterior, a realização de casamentos, que podem
continuar a decorrer com a observância rigorosa das medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19, restringindo-se ao máximo de 20 pessoas, no
acto da assinatura, sendo interditas as respectivas celebrações festivas.
8. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições
desportivas de escalões inferiores e seniores amadores.
9. São suspensos os treinos das equipas de alta competição e de formação dos
campeonatos provinciais.
10. Mantém-se autorizada a prática dos treinos das selecções e equipes nacionais,
com compromissos internacionais, sob supervisão estrita da Comissão de
Controlo e Monitoria das Medidas de Contenção da Propagação da COVID-19 no
Desporto.
11. Mantém-se autorizada para a retoma do campeonato nacional de futebol,
denominado Moçambola, mantendo-se interdita a presença de público, com
observância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias
12. A retoma das competições é condicionada a realização de testes regulares de
COVID-19, sendo que, os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao
regime previsto no artigo 5 do presente Decreto.
13. Com a criação da Comissão de Monitoria da COVID-19 no Desporto, na
Secretaria de Estado do Desporto, ficam obrigados os responsáveis de todas as
modalidades em competição a reportar a esta entidade toda a informação relativa
à incidência de casos de COVID-19 nas suas respectivas instituições.
14. É autorizada a abertura dos ginásios das Classes Polivalentes e de Grande
Dimensão, com uma lotação que não deve exceder 25% da sua capacidade
máxima e os ginásios de Classe de Média Dimensão com uma lotação que não

deve exceder 10% da sua capacidade máxima.
15. É autorizada a abertura dos casinos devendo observar o protocolo sanitário
emitido pelas autoridades sanitárias.
16. Mantém-se autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf, pesca
desportiva, de ténis, mergulho, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo,
atletismo, golfe, patinagem, tiro, vela e canoagem, nas modalidades individuais,
devendo apresentar os respectivos planos de regularização das competições, face
à COVID-19.
17. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da
legislação específica.
18. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9:00 horas às 18:00
horas, de Segunda-feira a Sábado, e das 9:00 horas às 17:00 horas, aos Domingos,
feriados e dias de tolerância de ponto, sendo que os demais estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços é das 9:00 horas às 18:00 horas, mantendo
encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
19. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número
anterior deve obedecer o horário aplicado aos bottle stores.
20. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a
adoptar o horário das 9:00 horas às 13:00 horas, permanecendo encerrados aos
Domingos, feriados e nos dias de tolerância de ponto, sendo proibido o consumo
de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao domicílio, depois do
fecho.
21. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio
devem funcionar em estrita observância das medidas de prevenção e combate à
pandemia da COVID-19, sendo permitida a sua abertura a partir das 6:00 horas e
encerramento às 20:00 horas.
22. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a definição da
capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da
instituição, sendo que os gestores destes estabelecimentos são responsáveis pelo
seu cumprimento.
23. Nos estabelecimentos de restauração, a lotação máxima por mesa não deve
ultrapassar o limite de 4 pessoas, devendo observar o distanciamento mínimo de
1,5 metros.
24. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6:00
horas às 17:00 horas, continuando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
25. São canceladas todas as licenças de porta aberta e emissão de licenças de
horários especiais e suspensa a atribuição de novas licenças das mesmas.
26. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo
tipo de bebidas alcoólicas.
27. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de
conveniência, passa a ser das 6:00 horas às 19:00 horas.

ARTIGO 17
(Recolher Obrigatório)
1. O horário do recolher obrigatório passa a vigorar das 22:00 horas às 4:00 horas,
na Cidade de Maputo, nas capitais provinciais, cidades, vilas e autarquias, de todo
o território nacional, durante 30 dias.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite
interrupção, na prossecução do interesse público;
b) as deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
c) outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou
necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.

ARTIGO 18
(Cultos, Conferências e Celebrações Religiosas)
São encerrados os locais de cultos, conferências e celebrações religiosas, por 30
dias, em todo o território nacional.
ARTIGO 19
(Reuniões ou Eventos do Estado)
1. São autorizadas reuniões em instituições públicas e privadas no máximo de 25 e
50 pessoas em espaços fechados e abertos, respectivamente, não excedendo
20% da capacidade do local, em observância rigorosa das medidas de prevenção
da COVID-19.
2. As reuniões ou eventos do Estado deverão ocorrer, desde que devidamente
justificados e o número de participantes não deve exceder a 80 pessoas, em
observância rigorosa das medidas de prevenção da COVID-19.
ARTIGO 20
(Cerimónias Fúnebres)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de
participantes na realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 20 pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de
COVID-19 não deve exceder 10 pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e
cerimónias fúnebres, devem observar rigorosamente todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas
necessárias ao cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 21
(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. O funcionamento das instituições públicas e privadas deve observar as medidas
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É retomado o horário normal para o funcionamento das instituições públicas,
que é das 7:30 horas às 15:30 horas.
3. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem
privilegiar o uso de meios electrónicos.
4. O atendimento ao público nas instituições públicas dedicadas à emissão de
documentos deve ser feito utilizando a modalidade de pré-marcação.
5. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, para
além das previstas no artigo 4 do presente
Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
c) arejamento das instalações.
6. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que,
os gestores destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
7. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem
fazer-se presente nas instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade
patronal a qual emitirá orientações necessárias e aplicáveis.
8. Para além de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado, pelo
menos 30% dos funcionários das instituições públicas e privadas devem
privilegiar-se o regime de tele-trabalho.
9. A redução de pessoal, para efeitos do regime de tele-trabalho, não se confunde

com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que assegurem a
continuação do trabalho em casa, havendo condições.
10. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do
trabalho em domicílio.
11. A medida prevista no n.º 8 do presente artigo não abrange os funcionários e
agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança e nem os
funcionários responsáveis para zelar pelo cumprimento do presente decreto.
ARTIGO 22
(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o Ministério da Saúde
(MISAU), a Polícia da República de Moçambique (PRM), a Inspecção Nacional de
Actividades Económicas (INAE), as inspecções sectoriais e as Polícias Municipais
devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e combate à pandemia
da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas pelas autoridades
sanitárias.
ARTIGO 23
(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente
suspensos, presencialmente os seguintes actos relativos aos funcionários e
agentes do Estado:
a) cadastro electrónico;
b) prova de vida (biométrica).
ARTIGO 24
(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras, devem ser
providos em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores
destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
ARTIGO 25
(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e as
17:00horas.
2. Mediante recomendação das autoridades sanitárias competentes, os mercados
podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas e industriais observam o
horário de funcionamento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 26
(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais,
agrícolas, pesqueiras e de construção mantém o seu funcionamento normal,

devendo garantir a aplicação de medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.

ARTIGO 27
(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. O Ministério que superintende a área dos transportes deve definir o limite
máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos, públicos ou privados,
nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo, de acordo com a
lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o
uso de máscara, no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros,
observa o horário normal de funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o
recolher obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.
7. O Ministério que superintende a área dos transportes, em conjugação de
esforços com os Municípios, deve ainda garantir a desinfeção dos terminais, sendo
que a desinfeção dos passageiros e dos autocarros é obrigatória e é da
responsabilidade destes e dos proprietários dos autocarros.
ARTIGO 28
(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças
e sanitárias devem reforçar as medidas de controlo dos transportadores e
motoristas que entrem no país no âmbito do comércio transfronteiriço, impondo
que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a acções de despiste, incluindo
medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no n.º 1 do presente artigo, considera-se aplicável o
disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.
ARTIGO 29
(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação
social públicos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram
informação pública sobre a evolução da pandemia no país e, devendo reservar
espaço na sua grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados devem assegurar a
disseminação das medidas para o combate e contenção da propagação da
pandemia da COVID-19 previstas no presente Decreto.
ARTIGO 30
(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)

1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos
estabelecimentos penitenciários realizam-se em observância das medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É permitida a visita de uma pessoa por mês, por cada recluso.
ARTIGO 31
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo
Governo no âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 32
(Dever de Colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades
públicas e privadas têm o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou
instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e
saúde pública, na pronta satisfação de solicitações, que justificadamente lhes
sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas
previstas no presente Decreto.
ARTIGO 33
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 34
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes
devem implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação
cívico-sanitária dos cidadãos sobre à pandemia da COVID-19, nomeadamente
através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios
considerados adequados.
ARTIGO 35
(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres
avaliar sistematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de
aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao Governo para tomada de medidas
necessárias.
ARTIGO 36
(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime
de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo
de 10 dias, o juíz ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à
razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa.

ARTIGO 37
(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da
actividade económica, em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes
termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica.
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3
meses, em função da gravidade da infracção;
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das
transgressões previstas no número anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é
instaurado o competente processo no Tribunal Judicial da área de ocorrência da
infracção.
ARTIGO 38
(Norma Revogatória)
É revogado o Decreto n.º 56/2021, de 13 de Agosto.
ARTIGO 39
(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias e entra em vigor a partir das 0:00
horas do dia 28 de Agosto de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 26 de Agosto de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
________________________

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública,
aprovadas pelo Decreto n.º 62/2021, de 27 de Agosto, ao abrigo do disposto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de Agosto, o Conselho de
Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho,
decretados no artigo 1 do Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.

ARTIGO 3
(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 4
(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as
seguintes:
a) uso de máscaras;
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse;
e
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.
ARTIGO 5
(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias
consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos
confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) mesmo que ostentem o cartão de vacinação, apresentar um comprovativo de
teste de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR) com resultado negativo ao
SARS-COV-2, realizado no país de origem nas últimas 72 horas antes da partida,
ficando isentos de regime de quarentena;
e
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada
no país seja positivo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-COV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o
internamento;
b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o
internamento definido pelas autoridades competentes;
e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do n.º 2 do presente artigo dá lugar ao
confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos
preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 7 dias, contados a partir da
data de colheita da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou
estrangeira que necessitam de entradas múltiplas no país num curto espaço de
tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não
apresentem o teste PCR para SARS COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de
quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 5 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da
COVID-19 ao entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é
autorizado pelo Ministro que superintende a área da Saúde.

ARTIGO 6
(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. Nos estabelecimentos hospitalares é permitida a visita de duas pessoas por dia
por cada doente internado.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 7
(Alargamento da Escala de Despiste e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 8
(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela
COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 60 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente, os imuno-comprometidos, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores
de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos;
e
c) as gestantes, com gravidez de risco e as que prestam as suas actividades em
locais considerados de alto de risco de contaminação, desde que tal esteja
devidamente comprovado pelas autoridades sanitárias.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência da Situação de Calamidade Pública têm prioridade na
dispensa da actividade laboral presencial.
ARTIGO 9
(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas,
nos espaços públicos, nos mercados, nos estabelecimentos industriais, comerciais,
centros comerciais e de prestação de serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos
de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material, com a
finalidade de cobrir o nariz e a boca, nos termos recomendados pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no n.º 1 do presente artigo, quando se trate de casos
relativos a prática de actividade física ou contra-indicação médica de uso de
máscara devidamente comprovada.
ARTIGO 10
(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia da COVID-19, incluindo

os abrangidos pelo artigo 8 do presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a
materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 11
(Validade dos Documentos Oficiais)
1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais, por via da prémarcação:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de Condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos
temporários;
e
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, com a excepção das alíneas c) e
d), quando caducados, são considerados durante a vigência do presente Decreto.
ARTIGO 12
(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. Mantém-se válidos os acordos de supressão de vistos entre o Estado
moçambicano e outros Estados, em regime de reciprocidade.
2. Mantém-se suspensa a contagem de tempo no território nacional relativamente
aos técnicos estrangeiros não residentes que prestam serviços nos projectos
estruturantes do Estado, evitando-se, deste modo, afixação de residência para
efeitos fiscais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo, negócio, trabalho e de fronteira
para fins turísticos, assim como, excepcionalmente, pode ser concedido visto de
entrada no território nacional por razões de interesse do Estado e questões
humanitárias, sem prejuízo da observância das medidas de prevenção e combate
à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 13
(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. Mantém-se encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza;
e
vii. Ressano Garcia, Ponta de Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província do Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane;
e

ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo;
e
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação
prévia com os países fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a
zona portuária, para operações estritamente necessárias de carga e descarga dos
seus navios, sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
4. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número
anterior, devendo os tripulantes e passageiros observar todas as medidas do
protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19 em vigor no País e nos termos
do presente Decreto.
5. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da
propagação da pandemia da COVID-19.

ARTIGO 14
(Autorização de Voos)
Mantém-se, em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros
para determinados países.

ARTIGO 15
(Aulas)
1. Mantém-se autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de Ensino
Primário, Secundário, Técnico Profissional, Formação de Professores, Formação
Profissional e Ensino Superior, em todo o território nacional.
2. É autorizada a retoma do ensino pré-escolar em todo o território nacional em
observância rigorosa do protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19.
3. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de
cumprir com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades
competentes, algumas instituições de ensino ou regiões do País, podem
interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior, com
a devida autorização do órgão de tutela a nível central, nomeadamente, Ministério
ou Secretária de Estado, em articulação com o sector da Saúde.
4. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo
emitido pelas autoridades sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no
País.
ARTIGO 16
(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais, de Diversão e
Equiparados)
1. É autorizada a abertura de museus, galerias e similares, não devendo estes
exceder 40% da capacidade máxima do local, em observância do protocolo
emitido pelas autoridades sanitárias.
2. É autorizada a abertura das piscinas públicas, não devendo exceder a lotação
de 20% da sua capacidade máxima em observância rigorosa do protocolo
sanitário para a prevenção da COVID-19.

3. Mantém-se encerrados:
a) as discotecas;
e
b) os bares.
4. É autorizada a abertura dos teatros, cinemas, salas de jogo, centros culturais,
auditórios e similares, não devendo exceder 30% da sua capacidade máxima, em
observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
5. É autorizada a frequência às praias, das 06:00 horas às 17:00 horas, como local
de recreação para banhistas, sendo interdita a venda ou consumo de bebidas
alcoólicas, realização de jogos recreativos e os aglomerados, em observância
rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
6. É autorizada a realização de eventos sociais privados, cujo número de
participantes não deve exceder 30 e 50 pessoas em locais fechados e abertos,
respectivamente, não devendo exceder a lotação de 30% da capacidade máxima
do local, em observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da
COVID-19.
7. Mantém-se interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições
desportivas de escalões inferiores e séniores amadores.
8. É autorizada a retoma dos treinos das equipas de alta competição e de
formação dos campeonatos provinciais, mediante o cumprimento rigoroso do
protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19.
9. Mantém-se autorizada a prática dos treinos das selecções e equipes nacionais,
com compromissos internacionais, sob supervisão estrita da Comissão de
Controlo e Monitoria das Medidas de Contenção da Propagação da COVID-19 no
Desporto.
10. Mantém-se autorizada a retoma do campeonato nacional de futebol,
denominado “Moçambola”, com observância do protocolo sanitário emitido pelas
autoridades sanitárias.
11. É autorizada a presença de espectadores nos jogos dos campeonatos nacionais
de todas as modalidades, não devendo exceder a lotação de 25% da capacidade
máxima do local, com observância do protocolo sanitário emitido pelas
autoridades sanitárias.
12. A retoma das competições é condicionada à realização de testes regulares de
COVID-19, sendo que, os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao
regime previsto no artigo 5 do presente Decreto.
13. Com a criação da Comissão de Monitoria da COVID-19 no Desporto, na
Secretaria de Estado do Desporto, ficam obrigados os responsáveis de todas as
modalidades em competição a reportar a esta entidade toda a informação relativa
à incidência de casos de COVID-19 nas suas respectivas instituições.
14. Mantém-se autorizada a abertura dos ginásios das Classes Polivalentes e de
Grande Dimensão, com uma lotação que não deve exceder 30% da sua
capacidade máxima e os ginásios de Classe de Média Dimensão com uma lotação
que não deve exceder 20% da sua capacidade máxima.
15. É autorizada a abertura dos ginásios de pequena dimensão, não devendo
exceder 20% da sua lotação máxima em observância rigorosa do protocolo
sanitário para prevenção da COVID-19.
16. Mantém-se autorizada a abertura dos casinos, devendo-se observar o
protocolo sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
17. Mantém-se autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf, pesca
desportiva, de ténis, mergulho, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo,
atletismo, golfe, patinagem, tiro, vela e canoagem, nas modalidades individuais,
devendo apresentar os respectivos planos de regularização das competições, face
à COVID-19.
18. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da
legislação específica.
19. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9:00 horas às 18:00
horas, de Segunda-feira a Sábado, e das 9:00 horas às 17:00 horas, aos Domingos,
feriados e dias de tolerância de ponto, sendo que os demais estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços é das 9:00 horas às 18:00 horas, mantendo

encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
20. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número
anterior deve obedecer o horário aplicado aos bottle stores.
21. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a
adoptar o horário das 9:00 horas às 15:00 horas, permanecendo encerrados aos
Domingos, feriados e nos dias de tolerância de ponto, sendo proibidos o consumo
de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao domicílio depois do
fecho.
22. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio
devem funcionar em estrita observância às medidas de prevenção e combate à
pandemia da COVID-19, sendo permitida a sua abertura a partir das 6:00 horas e
encerramento às 21:00 horas.
23. Nos estabelecimentos comerciais, de restauração e nas piscinas públicas, é
obrigatória a definição da capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais
bem visíveis da instituição, sendo que os gestores destes estabelecimentos são
responsáveis pelo seu cumprimento.
24. Nos estabelecimentos de restauração, a lotação máxima por mesa não deve
ultrapassar o limite de 4 pessoas, devendo observar o distanciamento mínimo de
1,5 metros.
25. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6:00
horas às 18:00 horas, continuando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
26. Mantém-se canceladas todas as licenças de porta aberta e emissão de licenças
de horários especiais e suspensa a atribuição de novas licenças das mesmas.
27. Mantém-se suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda
de todo tipo de bebidas alcoólicas.
28. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de
conveniência, passa a ser das 6:00 horas às 19:00 horas.

ARTIGO 17
(Recolher Obrigatório)
1. Mantém-se o horário do recolher obrigatório e passa a ser das 23:00 horas às
4:00 horas, na Cidade de Maputo, nas capitais provinciais, cidades, vilas e
autarquias, de todo o território nacional.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite
interrupção, na prossecução do interesse público;
b) as deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
e
c) outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou
necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.
ARTIGO 18
(Cultos, Conferências e Celebrações Religiosas)
É autorizada a abertura dos locais de cultos, conferências e celebrações religiosas,
em todo o território nacional, cujo número de participantes não deve exceder 50
e 100 pessoas em locais fechados e abertos, respectivamente, não excedendo a
lotação de 30% da capacidade máxima do local, em observância rigorosa do
protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
ARTIGO 19
(Reuniões ou Eventos do Estado)
1. Mantém-se autorizada a realização de reuniões em instituições públicas e
privadas no máximo de 50 e 100 pessoas em espaços fechados e abertos,

respectivamente, não excedendo 30% da capacidade do local, em observância
rigorosa das medidas de prevenção da COVID-19.
2. As reuniões ou eventos do Estado deverão ocorrer, desde que devidamente
justificados e o número de participantes não deve exceder a 100 pessoas, em
observância rigorosa das medidas de prevenção da COVID-19.
3. Excepcionalmente, em situações devidamente fundamentadas e após prévia
avaliação pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, poderá
ser autorizada a realização de reuniões ou eventos do Estado, com um número de
participantes não superior a 300 pessoas.
ARTIGO 20
(Cerimónias Fúnebres)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de
participantes na realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 20 pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de
COVID-19 não deve exceder 10 pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e
cerimónias fúnebres, devem observar rigorosamente todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas
necessárias ao cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 21
(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. O funcionamento das instituições públicas e privadas deve observar as medidas
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem
privilegiar o uso de meios electrónicos.
3. O atendimento ao público nas instituições públicas dedicadas à emissão de
documentos deve ser feito utilizando a modalidade de pré-marcação.
4. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19,
para além das previstas no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
e
c) arejamento das instalações.
5. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que,
os gestores destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
6. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem
fazer-se presente nas instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade
patronal a qual emitirá orientações necessárias e aplicáveis.
7. Para além de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado, pelo
menos 30% dos funcionários das instituições públicas e privadas devem
privilegiar-se do regime de tele-trabalho.
8. A redução de pessoal, para efeitos do regime de tele-trabalho, não se confunde
com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que assegurem a
continuação do trabalho em casa, havendo condições.
9. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do
trabalho em domicílio.
10. A medida prevista no n.º 8 do presente artigo não abrange os funcionários e
agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança e nem os
funcionários responsáveis para zelar pelo cumprimento do presente Decreto.
ARTIGO 22

(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o Ministério da Saúde
(MISAU), a Polícia da República de Moçambique (PRM), a Inspecção Nacional de
Actividades Económicas (INAE), as inspecções sectoriais e as Polícias Municipais
devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e combate à pandemia
da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas pelas autoridades
sanitárias.
ARTIGO 23
(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, mantém-se suspensa a
realização presencial dos seguintes actos relativos aos funcionários e agentes do
Estado:
a) cadastro electrónico;
e
b) prova de vida (biométrica).
ARTIGO 24
(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras, devem ser
providos em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores
destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
ARTIGO 25
(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e às
17:00 horas.
2. Mediante recomendação das autoridades sanitárias competentes, os mercados
podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas e industriais observam o
horário de funcionamento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 26
(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais,
agrícolas, pesqueiras e de construção mantém o seu funcionamento normal,
devendo garantir a aplicação de medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.
ARTIGO 27
(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. O Ministério que superintende a área dos transportes deve definir o limite
máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos, públicos ou privados,
nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo, de acordo com a

lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o
uso de máscara, no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros,
observa o horário normal de funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o
recolher obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.
7. O Ministério que superintende a área dos Transportes, em conjugação de
esforços com os Municípios, deve ainda garantir a desinfeção dos terminais, sendo
que a desinfeção dos passageiros e dos autocarros é obrigatória e é da
responsabilidade destes e dos proprietários dos autocarros.
ARTIGO 28
(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças
e sanitárias devem reforçar as medidas de controlo dos transportadores e
motoristas que entrem no país no âmbito do comércio transfronteiriço, impondo
que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a acções de despiste, incluindo
medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no n.º 1 do presente artigo, considera-se aplicável o
disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.
ARTIGO 29
(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação
social públicos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram
informação pública sobre a evolução da pandemia no país e, devendo reservar
espaço na sua grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados devem assegurar a
disseminação das medidas para o combate e contenção da propagação da
pandemia da COVID-19 previstas no presente Decreto.
ARTIGO 30
(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos
estabelecimentos penitenciários realizam-se em observância das medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É permitida a visita de duas pessoas por mês, por cada recluso.
ARTIGO 31
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo
Governo no âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.

ARTIGO 32
(Dever de Colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades
públicas e privadas têm o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou
instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e
saúde pública, na pronta satisfação de solicitações, que justificadamente lhes
sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas
previstas no presente Decreto.
ARTIGO 33
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 34
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes
devem implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação
cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia da COVID-19, nomeadamente
através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios
considerados adequados.

ARTIGO 35
(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres
avaliar sistematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de
aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao Governo para tomada de medidas
necessárias.
ARTIGO 36
(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime
de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo
de 10 dias, o juiz ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à
razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa.
ARTIGO 37
(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da
actividade económica, em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes
termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica;

b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3
meses, em função da gravidade da infracção;
e
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das
transgressões previstas no número anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é
instaurado o competente processo no Tribunal Judicial da área de ocorrência da
infracção.
ARTIGO 38
(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias e entra em vigor a partir das 0:00
horas do dia 25 de Setembro de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 21 de Setembro de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
________________________

Havendo necessidade de se rever o Decreto n.º 76/2021, de 24 de Setembro, que
aprova as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19,
enquanto durar a Situação de Calamidade Pública, devido ao incumprimento do
protocolo sanitário para prevenção da COVID-19 nas praias, ao abrigo do disposto
na alínea a) do n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de Agosto, o Conselho
de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Alteração)
É alterado o n.º 5 do artigo 16, que passa a ter a seguinte redacção:
“5. Mantém-se autorizada a frequência às praias, das 06:00 horas às 17:00 horas,
como local de recreação para banhistas, sendo interdita a venda ou consumo de
bebidas alcoólicas, realização de jogos recreativos e os aglomerados, em
observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.”
ARTIGO 2
(Aditamento)
São aditados ao artigo 16, os números 5A e 5B, com a seguinte redacção:
“5A. Exceptuam-se do número anterior as seguintes praias:
a) Costa do Sol e KaTembe, na Cidade de Maputo;
b) Ponta do Ouro e Macaneta, na Província de Maputo;
c) Bilene e Xai-Xai, na Província de Gaza;
d) Tofo, Barra e Guinjata, na Província de Inhambane;
e) Estoril, Macúti e Ponta Gêa, na Cidade da Beira;
f) Zalala, na cidade de Quelimane;
g) Fernão Veloso e Chocas-Mar, na Província de Nampula;
h) Wimbe, Maringanha, Sagal e Inos, na Cidade de Pemba;
e
i) Praia de Chuanga – Metangula, na Província do Niassa.
5B. Durante a vigência do presente Decreto, os Municípios e Governos Locais
devem:
a) adoptar providências pertinentes visando o cumprimento integral do
Regulamento de Gestão e Ordenamento da Zona Costeira
e das Praias, aprovado pelo Decreto n.º 97/2020, de 4 de Outubro, e do Diploma
Ministerial n.º 56/2021, de 9 de Julho;
b) aprovar Posturas de Protecção, Gestão e Utilização das Praias;
c) estabelecer planos de acção específicos para a implementação das medidas de
prevenção da propagação da COVID-19 nas praias;
d) controlar os aglomerados de pessoas e a venda e consumo de bebidas
alcoólicas nas praias;
e) formar equipas multissectoriais de monitoria e fiscalização das praias.”
ARTIGO 3
(Vigência e Entrada em vigor)
O presente Decreto tem a vigência de 15 dias e entra em vigor na data da sua
publicação.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 6 de Outubro de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
________________________

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública,
aprovadas pelo Decreto n.º 76/2021, de 24 de Setembro, ao abrigo do disposto na
alínea a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de Agosto, o
Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho,
decretados no artigo 1 do Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para a contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 3
(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 4
(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as
seguintes:
a) uso de máscaras;
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse;
e
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.
ARTIGO 5
(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias
consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos
confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) mesmo que ostentem o cartão de vacinação, apresentar um comprovativo de
teste de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR) com resultado negativo ao
SARSCoV-2, realizado no país de origem nas últimas 72 horas antes da partida,
ficando isentos de regime de quarentena;
e
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada

no país seja positivo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o
internamento;
b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o
internamento definido pelas autoridades competentes;
e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao
confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos
preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 7 dias, contados a partir da
data de colheita da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou
estrangeira que necessitam de entradas múltiplas no país num curto espaço de
tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não
apresentem o teste PCR para SARS COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de
quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade, desde que não apresentem sintomas,
ficam isentas de apresentar o teste da COVID-19 ao entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é
autorizado pelo Ministro que superintende a área da Saúde.
ARTIGO 6
(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. Nos estabelecimentos hospitalares é permitida a visita de duas pessoas por dia
por cada doente internado.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 7
(Alargamento da Escala de Despiste e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 8
(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela
COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 60 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente, os imuno-comprometidos, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores
de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos;
e
c) as gestantes, com gravidez de risco e as que prestam as suas actividades em
locais considerados de alto risco de contaminação, desde que tal esteja
devidamente comprovado pelas autoridades sanitárias.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência da Situação de Calamidade Pública, têm prioridade na
dispensa da actividade laboral presencial.

ARTIGO 9
(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais
de aglomeração de pessoas, nos espaços públicos, nos mercados, nos
estabelecimentos industriais, comerciais, centros comerciais e de prestação de
serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos
de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material, com a
finalidade de cobrir o nariz e a boca, nos termos recomendados pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de
casos relativos a prática de actividade física ou contra-indicação médica de uso
de máscara devidamente comprovada.
ARTIGO 10
(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia da COVID-19, incluindo
os abrangidos pelo artigo 8 do presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a
materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 11
(Validade dos Documentos Oficiais)
1. É autorizada a emissão dos seguintes documentos oficiais, por via da prémarcação:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de Condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos
temporários;
e
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, com a excepção das alíneas a), c)
e d), quando caducados, são considerados válidos durante a vigência do presente
Decreto.

ARTIGO 12
(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. São válidos os acordos de supressão de vistos entre o Estado moçambicano e
outros Estados, em regime de reciprocidade.
2. É suspensa a contagem de tempo no território nacional relativamente aos
técnicos estrangeiros não residentes que prestam serviços nos projectos

estruturantes do Estado, evitando-se,
deste modo, afixação de residência para efeitos fiscais.
3. É autorizada a emissão de vistos de turismo, negócio, trabalho e de fronteira
para fins turísticos, assim como, excepcionalmente, pode ser concedido visto de
entrada no território nacional por razões de interesse do Estado e questões
humanitárias, sem prejuízo da observância das medidas de prevenção e combate
à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 13
(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè,
na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, Giriondo e Pafúri, na Província de Gaza;
vii. Ressano Garcia, Goba, Ponta de Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província de Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane;
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo;
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação
prévia com os países fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a
zona portuária, para operações estritamente necessárias de carga e descarga dos
seus navios, sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
4. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número
anterior, devendo os tripulantes e passageiros observar todas as medidas do
protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19 em vigor no País e nos termos
do presente Decreto.
5. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da
propagação da pandemia da COVID-19.
ARTIGO 14
(Autorização de Voos)
É introduzido o regime de reciprocidade, nos voos de transporte de passageiros
para determinados países.

ARTIGO 15
(Aulas)
1. É autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de Ensino PréEscolar, Primário, Secundário, Técnico Profissional, Formação de Professores,
Formação Profissional e Ensino Superior, em todo o território nacional.
2. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de
cumprir com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades
competentes, algumas instituições de ensino ou regiões do País, podem
interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior, com
a devida autorização do órgão de tutela a nível central, nomeadamente, Ministério
ou Secretária de Estado, em articulação com o sector da Saúde.
3. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo
emitido pelas autoridades sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no
País.
ARTIGO 16
(Eventos Públicos e Privados, Estabelecimentos Comerciais, de Diversão e
Equiparados)
1. É autorizada a abertura de museus, galerias e similares, em observância rigorosa
do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. É autorizada a abertura das piscinas públicas, não devendo exceder a lotação
de 50% da sua capacidade máxima em observância rigorosa do protocolo
sanitário para a prevenção da COVID-19.
3. São encerradas as discotecas.
4. É autorizada a abertura dos teatros, cinemas, salas de jogo, centros culturais,
auditórios e similares, para a realização das suas actividades incluindo
espectáculos musicais, não devendo exceder 40% da sua capacidade máxima, em
observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
5. É autorizada a frequência às praias, das 05:00 horas às 17:00 horas, como local
de recreação para banhistas, sendo interdita a venda ou consumo de bebidas
alcoólicas, realização de jogos recreativos e os aglomerados, em observância
rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
6. Exceptuam-se do número anterior, as seguintes praias:
a) Costa do Sol e KaTembe, na Cidade de Maputo;
b) Ponta d’Ouro e Macaneta, na Provincia de Maputo;
c) Bilene e Xai-Xai, na Província de Gaza;
d) Tofo, Barra e Guinjata, na Província de Inhambane;
e) Estoril, Macúti e Ponta Gêa, na Cidade da Beira;
f) Zalala, na Cidade de Quelimane;
g) Rio Révubuè, na Cidade de Tete;
h) Fernão Veloso e Chocas-Mar, na Província de Nampula;
i) Wimbe, Maringanha, Sagal e Inos, na Cidade de Pemba;
e
j) Chuanga – Metangula, na Província de Niassa.
7. É autorizada a realização de eventos sociais privados, cujo número de
participantes não deve exceder 50 e 100 pessoas em locais fechados e abertos,
respectivamente, não devendo exceder a lotação de 30% da capacidade máxima
do local, em observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da
COVID-19.
8. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições
desportivas de escalões inferiores e séniores amadores.
9. É autorizada a retoma dos treinos e competições das equipas de alta
competição e de formação dos campeonatos provinciais, mediante o
cumprimento rigoroso do protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19,
incluindo testagens obrigatórias.
10. É autorizada a prática dos treinos das selecções e equipes nacionais, com

compromissos internacionais, sob supervisão estrita da Comissão de Controlo e
Monitoria das Medidas de Contenção da Propagação da COVID-19 no Desporto.
11. É autorizada a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado
“Moçambola”, com observância do protocolo sanitário emitido pelas autoridades
sanitárias.
12. É autorizada a presença de espectadores nos jogos dos campeonatos
nacionais de todas as modalidades, não devendo exceder a lotação de 25% da
capacidade máxima do local, com observância do protocolo sanitário emitido
pelas autoridades sanitárias.
13. A retoma das competições é condicionada à realização de testes regulares de
COVID-19, sendo que, os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao
regime previsto no artigo 5 do presente Decreto.
14. Com a criação da Comissão de Monitoria da COVID-19 no Desporto, na
Secretaria de Estado do Desporto, ficam obrigados os responsáveis de todas as
modalidades em competição a reportar a esta entidade toda a informação relativa
à incidência de casos de COVID-19 nas suas respectivas instituições.
15. É autorizada a abertura dos ginásios das Classes Polivalentes e de Grande
Dimensão, com uma lotação que não deve exceder 50% da sua capacidade
máxima e os ginásios de Classe de Média Dimensão com uma lotação que não
deve exceder 30% da sua capacidade máxima.
16. É autorizada a abertura dos ginásios de pequena dimensão, não devendo
exceder 20% da sua lotação máxima em observância rigorosa do protocolo
sanitário para prevenção da COVID-19.
17. É autorizada a abertura dos casinos, devendo-se observar o protocolo
sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
18. É autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf, pesca desportiva, de
ténis, mergulho, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, golfe,
patinagem, tiro, vela e canoagem, nas modalidades individuais, devendo
apresentar os respectivos planos de regularização das competições, face à
COVID-19.
19. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da
legislação específica.
20. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9:00 horas às 20:00
horas, de Segunda-feira a Sábado, e das 9:00 horas às 18:00 horas, aos Domingos,
feriados e dias de tolerância de ponto, sendo que os demais estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços é das 8:00 horas às 18:00 horas, mantendose encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
21. A venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos referidos no número
anterior deve obedecer o horário do seu funcionamento.
22. O horário de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a grosso,
armazenistas, talhos e ferragens é das 7 horas às 17 horas, de Segunda-feira a
Sábado mantendo-se encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de
ponto.
23. Os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a adoptar o
horário das 9:00 horas às 18:00 horas, de Segunda-feira a Sábado permanecendo
encerrados aos Domingos, feriados e nos dias de tolerância de ponto, sendo
proibidos o consumo de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao
domicílio.
24. A distribuição e comercialização de produtos alcoólicos pelos distribuidores
oficiais obedece ao horário normal de funcionamento, que é das 7:00 horas às
20:00horas, de Segunda a Sábado e das 7:00 horas às 13:00 horas aos Domingos,
feriados e dias de tolerância de ponto.
25. É autorizada a abertura dos bares, desde que tenham áreas devidamente
ventiladas, devendo funcionar das 9:00 horas às 21:00 horas, não excedendo 20%
da sua capacidade máxima no interior e 50% no exterior, em observância rigorosa
do protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19.
26. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio
devem funcionar em estrita observância às medidas de prevenção e combate à
pandemia da COVID-19, sendo permitida a sua abertura a partir das 6:00 horas e

encerramento às 21:00 horas.
27. Nos estabelecimentos de restauração, a lotação máxima não deve exceder o
limite de 4 e 6 pessoas, por mesa, no interior e exterior, respectivamente,
devendo observar-se o distanciamento mínimo de 1,5 metros e observância
rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
28. Nos estabelecimentos comerciais, de restauração e nas piscinas públicas, é
obrigatória a definição da capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais
bem visíveis da instituição, sendo que os gestores destes estabelecimentos são
responsáveis pelo seu cumprimento.
29. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar no seu
horário normal, de acordo com as regras estabelecidas para esta actividade,
continuando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
30. São canceladas todas as licenças de porta aberta e emissão de licenças de
horários especiais e suspensa a atribuição de novas licenças das mesmas.
31. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo
tipo de bebidas alcoólicas.
32. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de
conveniência e estação de serviços, passa a ser das 05:00 horas às 20:00 horas.
ARTIGO 17
(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e às
17:00horas.
2. Mediante recomendação das autoridades sanitárias competentes, os mercados
podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas e industriais observam o
horário de funcionamento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 18
(Recolher Obrigatório)
1. É introduzido o horário do recolher obrigatório das 00:00 horas às 4:00 horas,
na Cidade de Maputo, nas capitais provinciais, cidades, vilas e autarquias, de todo
o território nacional.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite
interrupção, na prossecução do interesse público;
b) as deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
e
c) outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou
necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.
ARTIGO 19
(Cultos, Conferências e Celebrações Religiosas)
É autorizada a abertura dos locais de cultos, conferências e celebrações religiosas,
em todo o território nacional, cujo número de participantes não deve exceder 100
e 250 pessoas em locais fechados e abertos, respectivamente, não excedendo a
lotação de 50% da capacidade máxima do local, em observância rigorosa do
protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.

ARTIGO 20
(Reuniões ou Eventos do Estado)
1. É autorizada a realização de reuniões em instituições públicas e privadas e
eventos do Estado, com um máximo de 100 e 250 pessoas em espaços fechados
e abertos, respectivamente, não excedendo 50% da capacidade do local, em
observância rigorosa das medidas de prevenção da COVID-19.
2. Excepcionalmente, em situações devidamente fundamentadas e após prévia
avaliação pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, poderá
ser autorizada a realização de reuniões ou eventos do Estado, com um número de
participantes não superior a 400 pessoas.
ARTIGO 21
(Cerimónias Fúnebres)
1. Na realização de velórios e cerimónias fúnebres, o número máximo de
participantes não deve exceder 50 pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de
COVID-19 não deve exceder 10 pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e
cerimónias fúnebres, devem observar rigorosamente todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas
necessárias ao cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 22
(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. O funcionamento das instituições públicas e privadas deve observar as medidas
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem
privilegiar o uso de meios electrónicos.
3. O atendimento ao público nas instituições públicas dedicadas à emissão de
documentos deve ser feito utilizando a modalidade de pré-marcação.
4. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19,
para além das previstas no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
e
c) arejamento das instalações.
5. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que,
os gestores destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
6. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem
fazer-se presente nas instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade
patronal a qual emitirá orientações necessárias e aplicáveis.
7. É autorizada a retoma do funcionamento normal das instituições públicas e
privadas, com a observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da
COVID-19.
ARTIGO 23
(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o Ministério da Saúde
(MISAU), a Polícia da República de Moçambique (PRM), a Inspecção Nacional de
Actividades Económicas (INAE), as inspecções sectoriais e as Polícias Municipais
devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e combate à pandemia

da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas pelas autoridades
sanitárias.
ARTIGO 24
(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, mantém-se suspensa a
realização presencial dos seguintes actos relativos aos funcionários e agentes do
Estado:
a) cadastro electrónico;
e
b) prova de vida (biométrica).
ARTIGO 25
(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras, devem ser
providos em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores
destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
ARTIGO 26
(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais,
agrícolas, pesqueiras e de construção mantêm o seu funcionamento normal,
devendo garantir a aplicação de medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.
ARTIGO 27
(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. O Ministério que superintende a área dos transportes deve definir o limite
máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos, públicos ou privados,
nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo, de acordo com a
lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o
uso de máscara, no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros,
observa o horário normal de funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o
recolher obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.
7. O Ministério que superintende a área dos Transportes, em conjugação de
esforços com os Municípios, deve ainda garantir a desinfeção dos terminais, sendo
que a desinfeção dos passageiros e dos autocarros é obrigatória e é da
responsabilidade destes e dos proprietários dos autocarros.

ARTIGO 28
(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças
e sanitárias devem reforçar as medidas de controlo dos transportadores e
motoristas que entrem no país no âmbito do comércio transfronteiriço, impondo
que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a acções de despiste, incluindo
medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no número1 do presente artigo, considera-se aplicável
o disposto nos números 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.
ARTIGO 29
(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação
social públicos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram
informação pública sobre a evolução da pandemia no país e, devendo reservar
espaço na sua grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados devem assegurar a
disseminação das medidas para o combate e contenção da propagação da
pandemia da COVID-19 previstas no presente Decreto.
ARTIGO 30
(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos
estabelecimentos penitenciários realizam-se em observância das medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É permitida a visita de quatro pessoas por mês, por cada recluso.
ARTIGO 31
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo
Governo no âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 32
(Dever de Colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades
públicas e privadas têm o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou
instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e
saúde pública, na pronta satisfação de solicitações, que justificadamente lhes
sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas
previstas no presente Decreto.

ARTIGO 33
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.

ARTIGO 34
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes
devem implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação
cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia da COVID-19, nomeadamente
através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios
considerados adequados.
ARTIGO 35
(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres
avaliar sistematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de
aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao Governo para tomada de medidas
necessárias.
ARTIGO 36
(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime
de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo
de 10 dias, o juiz ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à
razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa.
ARTIGO 37
(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da
actividade económica, em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes
termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica;
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3
meses, em função da gravidade da infracção;
e
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das
transgressões previstas no número anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é
instaurado o competente processo no Tribunal Judicial da área de ocorrência da
infracção.

ARTIGO 38
(Entrada em Vigor e Vigência)
O presente Decreto entra em vigor às 0:00 horas do dia 25 de Outubro de 2021 e
vigora até o dia 20 de Dezembro de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 20 de Outubro de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

CONSELHO DE MINISTROS
______________________________

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública,
aprovadas pelo Decreto n.º 86/2021, de 25 de Outubro, ao abrigo do disposto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de Agosto, o Conselho de
Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho,
decretados no artigo 1 do Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da
pandemia da COVID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 3
(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e
instituições públicas e privadas, no território nacional.
ARTIGO 4
(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as
seguintes:
a) uso de máscaras;
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse;
e
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.
ARTIGO 5
(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias
consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos
confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) mesmo que ostentem o cartão de vacinação, apresentar um comprovativo de
teste de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR) com resultado negativo ao
SARS-CoV-2, realizado no país de origem nas últimas 72 horas antes da partida,
ficando isentos de regime de quarentena;
e
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada
no país seja positivo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:

a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o
internamento;
b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde
apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o
internamento definido pelas autoridades competentes;
e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao
confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos
preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 7 dias, contados a partir da
data de colheita da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou
estrangeira que necessitam de entradas múltiplas no país num curto espaço de
tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não
apresentem o teste PCR para SARS COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de
quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade, desde que não apresentem sintomas,
ficam isentas de apresentar o teste da COVID-19 ao entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é
autorizado pelo Ministro que superintende a área da Saúde.
ARTIGO 6
(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. Nos estabelecimentos hospitalares é permitida a visita de uma pessoa por dia
por cada doente internado.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
ARTIGO 7
(Alargamento da Escala de Despiste e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar
condições necessárias para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e
realização de testes.
ARTIGO 8
(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela
COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 60 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente, os imuno-comprometidos, os doentes
renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores
de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos;
e
c) as gestantes, com gravidez de risco e as que prestam as suas actividades em
locais considerados de alto risco de contaminação, desde que tal esteja
devidamente comprovado pelas autoridades sanitárias.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores
de vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no
período de vigência da Situação de Calamidade Pública, têm prioridade na
dispensa da actividade laboral presencial.

ARTIGO 9
(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas,
nos espaços públicos, nos mercados, nos estabelecimentos industriais, comerciais,
centros comerciais e de prestação de serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos
de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material, com a
finalidade de cobrir o nariz e a boca, nos termos recomendados pelo Ministério
que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de
casos relativos a prática de actividade física ou contra-indicação médica de uso
de máscara devidamente comprovada.
ARTIGO 10
(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de
saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro
pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19, incluindo os
abrangidos pelo artigo 8 do presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a
materialização das medidas previstas no presente artigo.
ARTIGO 11
(Validade dos Documentos Oficiais)
1. É autorizada a emissão dos seguintes documentos oficiais, por via da prémarcação:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de Condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos
temporários;
e
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, com a excepção das alíneas a), c)
e d), quando caducados, são considerados válidos durante a vigência do presente
Decreto.
ARTIGO 12
(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. São válidos os acordos de supressão de vistos entre o Estado moçambicano e
outros Estados, em regime de reciprocidade.
2. É suspensa a contagem de tempo no território nacional relativamente aos
técnicos estrangeiros não residentes que prestam serviços nos projectos
estruturantes do Estado, evitando-se, deste modo, afixação de residência para
efeitos fiscais.
3. É autorizada a emissão de vistos de turismo, negócio, trabalho e de fronteira
para fins turísticos, assim como, excepcionalmente, pode ser concedido visto de
entrada no território nacional por razões de interesse do Estado e questões
humanitárias, sem prejuízo da observância das medidas de prevenção e combate
à pandemia da COVID-19.

ARTIGO 13
(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, Giriondo e Pafúri, na Província de Gaza;
e
vii. Ressano Garcia, Goba, Ponta de Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província de Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane;
e
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo;
e
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação
prévia com os países fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a
zona portuária, para operações estritamente necessárias de carga e descarga dos
seus navios, sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
4. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número
anterior, devendo os tripulantes e passageiros observar todas as medidas do
protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19 em vigor no País e nos termos
do presente Decreto.
5. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da
propagação da pandemia da COVID-19.
ARTIGO 14
(Autorização de Vôos)
É introduzido o regime de reciprocidade, os vôos de transporte de passageiros
para determinados países.
ARTIGO 15
(Aulas)
1. É autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de Ensino PréEscolar, Primário, Secundário, Técnico Profissional, Formação de Professores,
Formação Profissional e Ensino Superior, em todo o território nacional.
2. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de
cumprir com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades
competentes, algumas instituições de ensino ou regiões do País, podem

interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior, com
a devida autorização do órgão de tutela a nível central, nomeadamente, Ministério
ou Secretária de Estado, em articulação com o sector da Saúde.
3. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo
emitido pelas autoridades sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no
País.
ARTIGO 16
(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais, de Diversão e
Equiparados)
1. É autorizada a abertura de museus, galerias e similares, em observância rigorosa
do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. É autorizada a abertura das piscinas públicas, não devendo exceder a lotação
de 50% da sua capacidade máxima em observância rigorosa do protocolo
sanitário para a prevenção da COVID-19.
3. São encerradas as discotecas.
4. É autorizada a abertura dos teatros, cinemas, salas de jogo, centros culturais,
auditórios e similares, para a realização das suas actividades incluindo
espectáculos musicais, não devendo exceder 40% da sua capacidade máxima, em
observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
5. É autorizada a frequência às praias, das 05:00 horas às 17:00 horas, como local
de recreação para banhistas, sendo interdita a venda ou consumo de bebidas
alcoólicas, realização de jogos recreativos e os aglomerados, em observância
rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
6. Exceptuam-se do número anterior, as seguintes praias:
a) Costa do Sol e KaTembe, na Cidade de Maputo;
b) Ponta d’Ouro e Macaneta, na Província de Maputo;
c) Bilene e Xai-Xai, na Província de Gaza;
d) Tofo, Barra e Guinjata, na Província de Inhambane;
e) Estoril, Macúti e Ponta Gêa, na Cidade da Beira;
f) Zalala, na Cidade de Quelimane;
g) Rio Révubuè, na Cidade de Tete;
h) Fernão Veloso e Chocas-Mar, na Província de Nampula;
i) Wimbe, Maringanha, Sagal e Inos, na Cidade de Pemba;
e
j) Chuanga – Metangula, na Província de Niassa.
7. É autorizada a realização de eventos sociais privados, cujo número de
participantes não deve exceder 50 e 100 pessoas em locais fechados e abertos,
respectivamente, não devendo exceder a lotação de 30% da capacidade máxima
do local, em observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da
COVID-19.
8. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições
desportivas de escalões inferiores e séniores amadores.
9. É autorizada a retoma dos treinos e competições das equipas de alta
competição e de formação dos campeonatos provinciais, mediante o
cumprimento rigoroso do protocolo sanitário para a prevenção da COVID -19,
incluindo testagens obrigatórias.
10. É autorizada a prática dos treinos das selecções e equipes nacionais, com
compromissos internacionais, sob supervisão estrita da Comissão de Controlo e
Monitoria das Medidas de Contenção da Propagação da COVID-19 no Desporto.
11. É autorizada a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado
“Moçambola”, com observância do protocolo sanitário emitido pelas autoridades
sanitárias.
12. É autorizada a presença de espectadores nos jogos dos campeonatos
nacionais de todas as modalidades, não devendo exceder a lotação de 25% da
capacidade máxima do local, com observância do protocolo sanitário emitido
pelas autoridades sanitárias.
13. A retoma das competições é condicionada à realização de testes regulares de

COVID-19, sendo que, os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao
regime previsto no artigo 5 do presente Decreto.
14. Com a criação da Comissão de Monitoria da COVID-19 no Desporto, na
Secretaria de Estado do Desporto, ficam obrigados os responsáveis de todas as
modalidades em competição a reportar a esta entidade toda a informação relativa
à incidência de casos de COVID-19 nas suas respectivas instituições.
15. É autorizada a abertura dos ginásios das Classes Polivalentes e de Grande
Dimensão, com uma lotação que não deve exceder 50% da sua capacidade
máxima e os ginásios de Classe de Média Dimensão com uma lotação que não
deve exceder 30% da sua capacidade máxima.
16. É autorizada a abertura dos ginásios de pequena dimensão, não devendo
exceder 20% da sua lotação máxima em observância rigorosa do protocolo
sanitário para prevenção da COVID-19.
17. É autorizada a abertura dos casinos, devendo-se observar o protocolo
sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
18. É autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf, pesca desportiva,
ténis, mergulho, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, golfe,
patinagem, tiro, vela e canoagem, nas modalidades individuais, devendo
apresentar os respectivos planos de regularização das competições, face à
COVID-19.
19. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da
legislação específica.
20. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9:00 horas às 20:00
horas, de Segunda-feira a Sábado, e das 9:00 horas às 18:00 horas, aos Domingos,
feriados e dias de tolerância de ponto, sendo que os demais estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços é das 8:00 horas às 18:00 horas, mantendo
encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
21. A venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos referidos no número
anterior deve obedecer o horário do seu funcionamento.
22. O horário de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a grosso,
armazenistas, talhos e ferragens é das 7:00 horas às 17:00 horas, de Segunda-feira
a Sábado mantendo-se encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de
ponto.
23. Os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a adoptar o
horário das 9:00 horas às 18:00 horas, de Segunda-feira a Sábado permanecendo
encerrados aos Domingos, feriados e nos dias de tolerância de ponto, sendo
proibidos o consumo de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao
domicílio.
24. A distribuição e comercialização de produtos alcoólicos pelos distribuidores
oficiais obedece ao horário normal de funcionamento, que é das 7:00 horas às
20:00 horas, de Segunda a Sábado e das 7:00 horas às 13:00 horas aos
Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
25. É autorizada a abertura dos bares, desde que tenham áreas devidamente
ventiladas, devendo funcionar das 9:00 horas às 21:00 horas, não excedendo 20%
da sua capacidade máxima no interior e 50% no exterior, em observância rigorosa
do protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19.
26. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio
devem funcionar em estrita observância às medidas de prevenção e combate à
pandemia da COVID-19, sendo permitida a sua abertura a partir das 6:00 horas e
encerramento às 21:00 horas.
27. Nos estabelecimentos de restauração, a lotação máxima não deve exceder o
limite de 4 e 6 pessoas, por mesa, no interior e exterior, respectivamente,
devendo observar-se o distanciamento mínimo de 1,5 metros e observância
rigorosa do protocolo
sanitário para prevenção da COVID-19.
28. Nos estabelecimentos comerciais, de restauração e nas piscinas públicas, é
obrigatória a definição da capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais
bem visíveis da instituição, sendo que os gestores destes estabelecimentos são
responsáveis pelo seu cumprimento.

29. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar no seu
horário normal, de acordo com as regras estabelecidas para esta actividade,
continuando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
30. São canceladas todas as licenças de porta aberta e emissão de licenças de
horários especiais e suspensa a atribuição de novas licenças das mesmas.
31. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo
tipo de bebidas alcoólicas.
32. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de
conveniência e estação de serviços, passa a ser das 05:00 horas às 20:00 horas.
ARTIGO 17
(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre às 6:00 horas e às
17:00 horas.
2. Mediante recomendação das autoridades sanitárias competentes, os mercados
podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas e industriais observam o
horário de funcionamento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 18
(Recolher Obrigatório)
1. É introduzido o horário do recolher obrigatório das 00:00 horas às 4:00 horas,
na Cidade de Maputo, nas capitais provinciais, cidades, vilas e autarquias, de todo
o território nacional.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite
interrupção, na prossecução do interesse público;
b) as deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
e
c) outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou
necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.
3. Excepcionalmente, é suspenso o recolher obrigatório das 00:00 horas às 4:00
horas do dia 25 de Dezembro de 2021 e das 00:00 horas às 4 horas do dia 1 de
Janeiro de 2022.
ARTIGO 19
(Cultos, Conferências e Celebrações Religiosas)
É autorizada a abertura dos locais de cultos, conferências e celebrações religiosas,
em todo o território nacional, cujo número de participantes não deve exceder 100
e 250 pessoas em locais fechados e abertos, respectivamente, não excedendo a
lotação de 50% da capacidade máxima do local, em observância
rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
ARTIGO 20
(Reuniões ou Eventos do Estado)
1. É autorizada a realização de reuniões em instituições públicas e privadas e
eventos do Estado, com um máximo de 100 e 250 pessoas em espaços fechados
e abertos, respectivamente, não excedendo 50% da capacidade do local, em
observância rigorosa das medidas de prevenção da COVID-19.
2. Excepcionalmente, em situações devidamente fundamentadas e após prévia
avaliação pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, poderá

ser autorizada a realização de reuniões ou eventos do Estado, com um número de
participantes não superior a 400 pessoas.
ARTIGO 21
(Cerimónias Fúnebres)
1. Na realização de velórios e cerimónias fúnebres, o número máximo de
participantes não deve exceder 50 pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de
COVID-19 não deve exceder 10 pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e
cerimónias fúnebres, devem observar rigorosamente todas as medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas
necessárias ao cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 22
(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. No seu funcionamento, as instituições públicas e privadas devem observar
rigorosamente as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem
privilegiar o uso de meios electrónicos.
3. O atendimento ao público nas instituições públicas dedicadas à emissão de
documentos deve ser feito utilizando a modalidade de pré-marcação.
4. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19,
para além das previstas no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
e
c) arejamento das instalações.
5. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que,
os gestores destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
6. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem
fazer-se presente nas instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade
patronal a qual emitirá orientações necessárias e aplicáveis.
ARTIGO 23
(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o Ministério da Saúde
(MISAU), a Polícia da República de Moçambique (PRM), a Inspecção Nacional de
Actividades Económicas (INAE), as inspecções sectoriais e os Polícias Municipais
devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e combate à pandemia
da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas pelas autoridades
sanitárias.
ARTIGO 24
(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, mantém-se suspensa a
realização presencial dos seguintes actos relativos aos funcionários e agentes do
Estado:
a) cadastro electrónico;
e
b) prova de vida (biométrica).

ARTIGO 25
(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras, devem ser
providos em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a definição da capacidade
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores
destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
ARTIGO 26
(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais,
agrícolas, pesqueiras e de construção mantém o seu funcionamento normal,
devendo garantir a aplicação de medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.
ARTIGO 27
(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. O Ministério que superintende a área dos transportes deve definir o limite
máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos, públicos ou privados,
nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo, de acordo com a
lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é
obrigatório o uso de máscara de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a
boca, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o
uso de máscara, no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros,
observa o horário normal de funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o
recolher obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de
higiene e segurança sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e
bens essenciais, por via dos transportes terrestres, marítimos e aéreos, assim
como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.
7. O Ministério que superintende a área dos Transportes, em conjugação de
esforços com os Municípios, deve ainda garantir a desinfeção dos terminais, sendo
que a desinfeção dos passageiros e dos autocarros é obrigatória e é da
responsabilidade destes e do s proprietários dos autocarros.
ARTIGO 28
(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública,
as autoridades fronteiriças e sanitárias devem reforçar as medidas de controlo
dos transportadores e motoristas que entrem no país no âmbito do comércio
transfronteiriço, impondo que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a
acções de despiste, incluindo medição da temperatura e testagem, quando
aplicável.
2. Para efeitos do previsto no número 1 do presente artigo, considera-se aplicável
o disposto nos números 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.

ARTIGO 29
(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação
social públicos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram
informação pública sobre a evolução da pandemia no país e, devendo reservar
espaço na sua grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados devem assegurar a
disseminação das medidas para o combate e contenção da propagação da
pandemia da COVID-19 previstas no presente Decreto.
ARTIGO 30
(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)
São interditas as visitas aos reclusos nos estabelecimentos penitenciários, em
todo o território nacional.
ARTIGO 31
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo
Governo no âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 32
(Dever de Colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades
públicas e privadas têm o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou
instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e
saúde pública, na pronta satisfação de solicitações, que justificadamente lhes
sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas
previstas no presente Decreto.
ARTIGO 33
(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com
vista a assegurar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Decreto.
ARTIGO 34
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes
devem implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação
cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia da COVID-19, nomeadamente
através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios
considerados adequados.
ARTIGO 35
(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres
avaliar sistematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de
aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao Governo para tomada de medidas
necessárias.

ARTIGO 36
(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime
de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo
de 10 dias, o juiz ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à
razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa.
ARTIGO 37
(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da
actividade económica, em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes
termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica;
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3
meses, em função da gravidade da infracção;
e
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das
transgressões previstas no número anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é
instaurado o competente processo no Tribunal Judicial da área de ocorrência da
infracção.
ARTIGO 38
(Entrada em Vigor e Vigência)
O presente Decreto entra em vigor às 0:00 horas do dia 21 de Dezembro de 2021
e vigora até o dia 19 de Janeiro de 2022.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 14 de Dezembro de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
_____________________

Havendo necessidade de se definir as condições de transporte bem como o limite
máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos, públicos ou privados,
no âmbito das medidas para
contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto vigorar a
Situação de Calamidade Pública, ao abrigo do disposto nos números 1, 5, 6 do
artigo 27 do Decreto n.º 50/2021, de 16
de Julho, que revê as medidas para a contenção da propagação da pandemia da
COVID-19, o Ministro dos Transportes e Comunicações determina:
Artigo 1.
O transporte colectivo de passageiros deve respeitar a lotação máxima
legalmente fixada, observando as condições compatíveis do veículo e segurança
dos utentes.
Art. 2.
1. É obrigatória a limpeza permanente e diária, desinfecção e higienização dos
veículos por viagem, instalações e equipamentos utilizados pelos passageiros e
outros utilizadores, de acordo com as recomendações emanadas pelas
autoridades de saúde.
2. No transporte colectivo de passageiros é assegurada a presença de um
acompanhante, podendo ser designado de cobrador, a quem compete,
obrigatoriamente, medir a temperatura corporal e desinfectar as mãos dos
passageiros antes do embarque.
3. A tripulação não deve permitir o embarque do passageiro que não use máscara
de protecção.
4. A tripulação, em pleno exercício de actividade, em momento algum, deve
apresentar-se sem a respectiva máscara, devidamente colocada.
5. Nos portos e terminais é obrigatória a existência de uma equipa de rastreio da
COVID-19 nas portas de entrada, em estrita observância do Decreto n.º 50/2021
de 16 de Julho.
6. Os gestores dos portos e terminais devem garantir desinfecção de portos,
terminais, estações ou abrigos para o uso de passageiros, sob sua
responsabilidade ou gestão, e realizar de forma permanente campanhas de
sensibilização e acções relevantes no combate à pandemia da COVID - 19.
7. Compete às entidades referidas no número anterior, prover água e sabão ou
álcool em gel para que os utentes e passageiros possam lavar as mãos.
8. Nos terminais, portos, terminais, estações ou abrigos para o uso de passageiros
deve ser observado o distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros.
9. O Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, a Direcção Nacional de
Transportes e Segurança no Ministério dos Transportes e Comunicações, e os
Serviços Provinciais de Infraestruturas, em conjugação de esforços com entidades
públicas e privadas relevantes, devem proceder à devida articulação com os
proprietários ou operadores de transporte colectivo público e privado, para
garantir condições de higiene e segurança sanitária.
10. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, podem ser adoptadas
outras medidas adicionais de combate à pandemia da COVID -19.
Art. 3.

1. Para garantir os serviços essenciais de transporte, em função da demanda nas
zonas de origem e destino dos movimentos interzonais a Agência Metropolitana
de Transportes de Maputo, os
Conselhos Autárquicos e os Governos Distritais, devem, ouvido os operadores de
transporte colectivo de passageiros, definir formas de pleno atendimento dos
passageiros.
2. O operador obriga-se a proceder ao embarque de passageiros de forma
ordeira, observando a espera e fila dos passageiros, com distanciamento
interpessoal, mínimo de 2 metros.
3. Em caso de insuficiência das carreiras regulares para assegurar o tráfego, a
entidade licenciadora poderá definir o aumento de viagens da carreira ou
autorizar carreiras provisórias.
Art. 4.
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o Instituto Nacional de
Transportes Rodoviários, a Direcção Nacional de Transportes e Segurança no
Ministério dos Transportes e Comunicações, os Serviços Provinciais de
Infraestruturas e os Conselhos Autárquicos, em articulação com outras entidades
de fiscalização e inspecção, devem zelar pelo cumprimento das medidas de
prevenção e combate à pandemia da COVID-19, previstas neste diploma e outras
recomendadas
pelas autoridades sanitárias.
Art. 5.
As dúvidas surgidas na aplicação e interpretação do presente Diploma Ministerial
serão resolvidas mediante despacho do Ministro que superintende a área dos
Transportes e Comunicações.
Art. 6.
O presente Diploma Ministerial tem vigência de 30 dias, contados a partir do dia
17 de Julho de 2021.
Maputo, 16 de Julho de 2021. – O Ministro, Janfar Abdulai.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
_________________________________________

Havendo necessidade de se definir as condições de transporte bem como o limite
máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos, públicos ou privados,
no âmbito das medidas para contenção da propagação da pandemia da COVID19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, ao abrigo do disposto nos
números 1, 5, 6 do artigo 27 do Decreto n.º 62/2021, de 27 de Agosto, que revê as
medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, o Ministro
dos Transportes e Comunicações determina:
Artigo 1.
O transporte colectivo de passageiros deve respeitar a lotação máxima
legalmente fixada, observando as condições compatíveis do veículo e segurança
dos utentes.
Art. 2.
1. É obrigatória a limpeza permanente e diária, desinfecção e higienização dos
veículos por viagem, instalações e equipamentos utilizados pelos passageiros e
outros utilizadores, de acordo com as recomendações emanadas pelas
autoridades de saúde.
2. No transporte colectivo de passageiros é assegurada a presença de um
acompanhante, podendo ser designado de cobrador, a quem compete,
obrigatoriamente, medir a temperatura corporal e desinfectar as mãos dos
passageiros antes do embarque.
3. A tripulação não deve permitir o embarque do passageiro que não use máscara
de protecção.
4. A tripulação, em pleno exercício de actividade, em momento algum, deve
apresentar-se sem a respectiva máscara, devidamente colocada.
5. Nos portos e terminais é obrigatória a existência de uma equipa de rastreio da
COVID-19 nas portas de entrada, em estrita observância do Decreto n.º 62/2021,
de 27 de Agosto.
6. Os gestores dos portos e terminais devem garantir desinfecção de portos,
terminais, estacões ou abrigos para o uso de passageiros, sob sua
responsabilidade ou gestão, e realizar de forma permanente campanhas de
sensibilização e acções relevantes no combate à pandemia do COVID-19.
7. Compete às entidades referidas no número anterior, prover água e sabão para
que os utentes e passageiros possam lavar as mãos.
8. Nos terminais, portos, terminais, estações ou abrigos para o uso de passageiros
deve ser observado o distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros.
9. O Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, a Direcção Nacional de
Transportes e Segurança no Ministério dos Transportes e Comunicações, os
Serviços Provinciais de Infra-estruturas e as Direcções Provinciais dos Transportes
e Comunicações, em conjugação de esforços com entidades públicas e privadas
relevantes, devem proceder à devida articulação com os proprietários ou
operadores de transporte colectivo público e privado, para garantir condições de
higiene e segurança sanitária.
10. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, podem ser adoptadas
outras medidas adicionais de combate à pandemia do COVID-19.
Art. 3.
1. Para garantir os serviços essenciais de transporte, em função da demanda nas
zonas de origem e destino dos movimentos interzonais a Agência Metropolitana
de Transportes de Maputo, os Conselhos Autárquicos e os Governos Distritais,

devem, ouvido os operadores de transporte colectivo de passageiros, definir
formas de pleno atendimento dos passageiros.
2. O operador obriga-se a proceder ao embarque de passageiros de forma
ordeira, observando a espera e fila dos passageiros, com distanciamento
interpessoal, mínimo de 2 metros.
3. Em caso de insuficiência das carreiras regulares para assegurar o tráfego, a
entidade licenciadora poderá definir o aumento de viagens da carreira ou
autorizar carreiras provisórias.
Art. 4.
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o Instituto Nacional de
Transportes Rodoviários, a Direcção Nacional de Transportes e Segurança no
Ministério dos Transportes e Comunicações, os Serviços Provinciais de Infraestruturas, as Direcções Provinciais dos Transportes e Comunicações e os
Conselhos Autárquicos, em articulação com outras entidades de fiscalização e
inspecção, devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e combate
à pandemia da COVID-19, previstas neste diploma e outras recomendadas pelas
autoridades sanitárias.
Art. 5.
As dúvidas surgidas na aplicação e interpretação do presente Diploma Ministerial
serão resolvidas mediante despacho do Ministro que superintende a área dos
Transportes e Comunicações.
Art. 6.
O presente Diploma Ministerial tem vigência de 30 dias, contados a partir do dia
28 de Agosto de 2021.
Maputo, 28 de Agosto de 2021. — O Ministro, Janfar Abdulai.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
___________________________

Havendo necessidade de definir tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins
de entrada no território moçambicano, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 5
do Decreto n.º 86/2021, de 25 de Outubro, que revê as Medidas para a Contenção
da Propagação da Pandemia da COVID-19 no âmbito da
Situação de Calamidade Pública e ao abrigo do ponto iv, alíneas a) e b) do artigo
3 da Resolução n.º 4/2017, de 26 de Maio, que aprova o Estatuto Orgânico do
Ministério da Saúde e cria a respectiva Estrutura Orgânica, o Ministro da Saúde
determina:
Artigo 1.
É aprovado o presente Diploma Ministerial que define as condições para o uso de
Testes de Diagnóstico Rápidos baseados em Antigénio (TDR Ag) para SARS
COV-2 nos pontos de entrada para o território moçambicano, enquanto vigorar a
Situação de Calamidade Pública.
Art. 2.
O presente Diploma Ministerial entra em vigor na data da sua publicação.
Maputo, aos 22 de Novembro de 2021. – O Ministro da Saúde, Armindo Daniel
Tiago.
_____________________
Condições para o uso de Testes de Diagnóstico Rápidos baseados em Antigénio
(TDR Ag)
para SARS COV-2
Com a excepção do acréscimo do uso TDR Ag para SARS COV-2 como
tecnologia alternativa ao teste de PCR nos pontos de entrada para o território
moçambicano, mantêm-se todas as restantes medidas que constam do artigo 5
do Decreto n.º 86/2021, de 25 de Outubro, referentes a quarentena e isolamento.
ARTIGO 1
(Local de testagem)
Para efeitos de entrada no território nacional, apenas são aceites e válidos os
laudos de TDR Ag para SARS COV-2 realizados nos pontos de entrada.
ARTIGO 2
(Autorização de provedores nos pontos de entrada)
Compete ao Ministério que superintende a área de Saúde avaliar a conformidade
e autorizar provedores de testes de TDR Ag para SARS COV-2 aos viajantes ao
nível dos pontos de entrada para o território nacional.
ARTIGO 3
(Verificação, notificação dos resultados e controlo de qualidade dos TDR Ag para
SARS COV-2)

Os procedimentos de verificação, notificação dos resultados e controlo de
qualidade de TDR Ag para o diagnóstico de SARSCOV- 2 para entrada no
território nacional, constam do Guião para a Implementação de Teste de
Diagnóstico Rápidos de Antigénio para o SARS COV-2 em Moçambique
actualmente em vigor,
versão 2.0 de 26 de Agosto de 2021.
ARTIGO 4
(Critérios de ilegibilidade)
Constituem critérios de selecção para autorização de provedor de testagem
rápida da Covid -19 utilizando testes baseados em antigénio nos postos de
entrada para o território nacional as seguintes:
a) os testes devidamente aprovados pela Autoridade Nacional Reguladora dos
Medicamentos - ANARME;
b) Laudos contendo código de barras ou código QR para prevenir falsificações;
c) equipas devidamente constituídas por profissionais devidamente treinados em
número mínimo de 3, nomeadamente:
i. Técnico de Laboratório;
ii. Técnico de Medicina Preventiva;
e
iii. Técnico de Medicina;
d) espaço devidamente indicado para o exercício da actividade pela entidade
competente;
e) distanciamento de 100/m entre os postos de testagem;
f) certidão emitida pela entidade pública ou privada, comprovativa do registo ou
inscrição em actividade profissional compatível com objecto;
g) declaração comprovativa da equipa profissional e técnica disponível para
execução do objecto;
h) certidão de registo comercial ou documento equivalente;
e
i) parecer do Ministério do Interior relativamente a disponibilidade de espaço nos
postos de travessia.
ARTIGO 5
(Critérios de selecção)
Os critérios e procedimento de selecção serão com base as normas e
procedimentos do Estado estabelecidos no Decreto n.° 5/2016, de 8 de Março,
que aprova o Regulamento da Contratação de Empreitada de Obras Públicas e
Prestação de Serviços ao Estado.
ARTIGO 6
(Casos omissos)
As dúvidas resultantes da aplicação do presente Diploma Ministerial são
submetidas a Lei n.º 12/2017, de 8 de Setembro, que aprova Lei de Medicamentos,
Vacinas e Outros Produtos Biológicos para o uso Humano.
ARTIGO 7
(Entrada em vigor)
O presente Diploma Ministerial entra em vigor na data da sua publicação.
CONSELHO DE MINISTROS
_______________________________

No seguimento do reforço das medidas de prevenção e resposta à pandemia da
COVID-19, surge a necessidade de actualizar e institucionalizar a Comissão TécnicoCientífica para Prevenção e Resposta à Pandemia da COVID-19.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 202, conjugado com a alínea f) do
n.º 1 do artigo 203 da Constituição da República, o Conselho de Ministros determina:
Artigo 1.
É actualizada a composição da Comissão Técnico- -Científica para Prevenção e
Resposta à Pandemia da COVID-19, órgão de consulta e assessoria técnica ao
Governo, que funciona no Ministério da Saúde.
Artigo 2.
A Comissão é composta por 20 (vinte) membros:
1. Armindo Tiago, Ministro da Saúde, que a preside;
2. Ilesh Jani, Director-Geral do Instituto Nacional de Saúde;
3. Leonardo Simão, ex-Ministro da Saúde;
4. Isabel Chissaque, Médica Intensivista, Hospital Central
de Maputo;
5. Albertino Damasceno, Cardiologista, Hospital Central
de Maputo;
6. Avertino Barreto, Epidemiologista;
7. António Emílio Leite Couto, Biólogo;
8. Teresa Cruz e Silva, Centro de Estudos Africanos, Universidade Eduardo
Mondlane;
9. Esperança Sevene, Médica Especialista em Farmacovigilância;
10. Elisabeth Nunes, Médica Hospitalar Principal, Pneumologista;
11. Casimiro Duarte, Jurista;
12. Luís Magaço Júnior, Economista;
13. Tomás Vieira Mário, Jornalista;
14. Ana Flávia Azinheira, Médica Veterinária;
15. Carla Braga, Docente da Universidade Eduardo Mondlane na Área de Ciências
Sociais;
16. Lúcia Chambal, Internista, Hospital Central de Maputo;
17. Marino Madavatane M. Marengue, Médico de Clínica Geral, Hospital Geral
Polana Caniço;
18. Catarina David, Internista, Instituto do Coração;
19. Momed Rafico, Internista, Hospital Privado de Maputo;
20. Fernando Zimba, Clínico Geral, Centro de Saúde Número 2, de Tete.
Artigo 3.
São tarefas da Comissão:
a) efectuar a análise situacional contínua da pandemia da COVID-19;
b) assegurar a assessoria científica e técnica coordenada ao Governo;
c) aconselhar o Governo na base científica das acções e medidas de saúde
pública e de comunicação social;
d) rever e desenvolver estratégias de prevenção, comunicação social e resposta a
nível nacional, provincial e distrital;
e) aconselhar sobre potenciais soluções técnicas e científicas para incrementar a
eficiência da prevenção e resposta;
f) propor os planos de acção para a mitigação da COVID-19 em Moçambique e
monitorar os progressos na sua implementação;
g) analisar os potenciais cenários de evolução da ameaça da epidemia e
aconselhar sobre as medidas de mitigação, em função das fases a nível nacional;
h) aconselhar sobre as acções de fortalecimento do sistema de saúde;

i) poderão ser atribuídas à Comissão outras tarefas em função de alteração das
circunstâncias.
Artigo 4.
Poderão ser convidados outros Especialistas de diferentes áreas a participar nas
reuniões, sempre que for necessário.
Artigo 5
1. A Comissão reúne-se regularmente sempre que convocada pelo Presidente da
Comissão.
2. Os membros da Comissão Técnico-Científica que não se encontrem no activo,
na Função Pública, têm direito a uma senha de presença, que será estabelecida
por Despacho Conjunto dos Ministros da Economia e Finanças e da Saúde.
3. A Comissão será apoiada por um Secretariado constituído por técnicos do
Ministério da Saúde.
Artigo 6.
A presente Resolução entra imediatamente em vigor.
Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 6 de Abril de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

