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COVID-19.

c)  O governo manteve a suspensão 
das aulas dos ensinos primário ao 
superior;

d)  Foi instituída a proibição de rea-
lização de eventos públicos e 
privados, como cultos religiosos, 
actividades culturais, recreati-
vas, desportivas, políticas, asso-
ciativas, turísticas e de qualquer 
outra índole. Ficam foram desta 
lista as questões inadiáveis do 
Estado ou sociais, como funerais, 
onde a sua realização é condicio-
nada á verificação das medidas 
de prevenção emanadas do Mi-
nistério da Saúde;

e)  Limitação da circulação interna 
de pessoas em qualquer parte do 
território nacional, desde que, se 
verifique o aumento exponencial 
de casos de contaminação; 

f)  Imposição de confinamento de 
pessoas em domicílio ou estabe-
lecimento adequado, com objec-
tivos preventivos, em casos de 
incumprimento das medidas im-

MOÇAMBIQUE - COVID 19
Depois de detectados os primeiros casos de infectados 
pelo COVID-19 em Moçambique, para evitar a propagação 
da doença no território nacional, foi decretado a 01 de Abril 
do corrente ano o estado de emergência em todo território 
nacional. 

O estado de emergência nacional foi decretado pelo De-
creto Presidencial n.º 11/2020, de 30 de Março, cuja ractifi-
cação foi feita pela Assembleia da República através da Lei 
n.º 1/2020, de 31 de Março.

O Estado de Emergência foi decre-
tado com duração de 30 dias, com 
início às 0 horas do passado dia 01 
de Abril de 2020 e término às 24 ho-
ras do dia 30 de Abril de 2020. 

Este período poderá ser alterado 
em função da evolução ou não dos 
casos de infecção e propagação da 
doença no território nacional e, por 
tabela, no mundo.

O Decreto Presidencial que decre-
tou o Estado de Emergência veio 
limitar, temporariamente, os direi-
tos, liberdades e garantias funda-
mentais, entre outros, destacamos 
os que abaixo seguem:

a)  Suspensão da emissão de vistos 
de entrada e cancelamento dos 
vistos já emitidos;

b)  Reforço das medidas de quaren-
tena 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 direc-
to com casos confirmados de 
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postas na alínea b) do n.º 1 do pre-
sente artigo; 

g)  Imposição de internamento de 
pessoas em estabelecimento de 
saúde com fins terapéuticos; 

h)  Limitação de entrada e a saída 
de pessoas, do território moçam-
bicano, através do encerramento 
parcial das suas fronteiras, ex-
ceptuando assuntos de interes-
ses do Estado, apoio humanitá-
rio, saúde e transporte de carga;  

i)  Encerramento de estabelecimen-
tos comerciais de diversão e equi-
parados, ou reduzir a sua activida-
de e laboração; 

j)  Adoptação de medidas de políti-
ca fiscal e monetária sustentáveis, 
para apoiar o sector privado a en-
frentar o impacto económico da 
pandemia; 

k)  Adopção de estratégias de comu-
nicação para intensificação de 
medidas de educação das comu-
nidades e veiculação de mensa-
gens de prevenção à pandemia, 
incluindo em línguas nacionais; 

l)  Introdução de rotatividade laboral 
ou outras modalidades em fun-
ção das especificidades da área 
de trabalho, assegurando, contu-
do, mecanismos de controlo da 
efectividade. 

Com a vigência do estado de emer-
gência, o Governo manteve em 
funcionamento serviços essenciais 
e actividades públicas e privadas 
com destaque para:

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 deteriorá-
veis;

e) correios e telecomunicações;

f)  controle do espaço aéreo e me-
teorológico;

g) serviços de salubridade; 

h) bombeiros;

i) segurança privada; 

O artigo 3º do da Lei 1/2020, de 31 
de Março, que ractificou o Decre-
to Presidencial, diferiu ao Conse-
lho de Ministros a regulamentação 
das medidas supra tomadas pelo 
Presidente da República e, ao abri-
go dessa competência delegada o 
Conselho de Ministros, por Decre-
to n.º 12/202,de 02 de Abril, regu-
lamentou e aprovou as medidas 
de execução administrativa para a 
prevenção e contenção da propa-
gação da pandemia do COVID-19, a 
serem aplicadas em todo o territó-
rio nacional nos seguintes termos:

Visitas hospitalares

Reduzidas a máximo de duas pes-
soas para doentes de outras patolo-
gias e proibida a visita de doentes 
com COVID-19.

Protecção especial

É concedida prioridade e protec-
ção a cidadãos com idade supe-
rior ou igual a 60 anos, portadores 
de doenças consideradas de risco, 
as gestantes, tendo estas pessoas 
prioridade na dispensa das actvida-
des laborais.
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Suspensão de emissão 
de documentos e sua validade

A emissão de documentos de via-
gem, de identificação civil de pes-
soal e bens, títulos de propriedade, 
certidões comerciais, NUITS fica 
suspensa enquanto durar o estado 
de emergência, sendo que todos os 
documentos que caduquem den-
tro deste período serão considera-
dos válidos até odia 30 de Junho de 
2020. 
Enquanto vigorar o Estado de Emer-
gência, as licenças, autorizações ou 
outro tipo de actos administrativos 
mantêm-se válidos independen-
temente do decurso do respectivo 
prazo.

Entrada e saída de pessoas

Ficam encerados todos os pontos 
de travessia, aeroportos e portos 
com a excepção dos dispostos no 
artigo 12 do decreto do Conselho de 
Ministros.

Aglomerados

Os estabelecimentos de ensino, 
de todos os níveis, ficam encerra-
dos, ficam interditas as actividades 
culturais, recreativas e desportivas 
em lugares públicos, interdita a 
frequência de praias, piscinas, ce-
lebração de cultos religiosos ou de 
celebração, as cerimónias fúnebres 
ficam reduzidas a 20 pessoas, asse-
gurando o distanciamento social. 
No caso de funerais por morte pro-
vocada pela COVID, o número fica 
reduzido a 10 pessoas.

Instituições públicas e privadas/
transportes

Mantem o funcionamento das ins-
tituições públicas e privadas, de-

vendo obedecer as medidas de 
segurança para a prevenção do CO-
VID-19,incluindo a redução do efec-
tivo laboral a uma quantidade não 
superior a 1/3 com rotatividade das 
equipas desserviço quinzenalmen-
te.
O limite de 1/3 foi igualmente im-
posto aos transportes públicos e 
privados e ficaram interditos os ser-
viços de moto-taxi e bicicleta-taxi.

Créditos bancários

Durante a vigência do Estado de 
Emergência, ficam sem efeito as in-
terpelações, constituições em mora 
e execuções decorrentes do atra-
so do cumprimento de obrigações 
que não possam ser realizadas por 
decorrência da aplicação das medi-
das previstas no presente Decreto.

Regularização fiscal 

O pagamento de impostos sobre a 
importação de bens alimentares, 
medicamentos e outros bens es-
senciais fica sujeito ao regime de 
regularização à posterior.

Relações jurídico-laborais

Ficaram salvaguardadas com a 
proibição de cessação do contrato 
fundado na ausência do trabalha-
dor. Esta interdição não veda a ins-
tauração de processos disciplinares 
adequados. Esta medida estende-
-se aos inquilinos que não podem 
ser despejados durante o período 
de estado de emergência para fins 
habitacionais, sem prejuízo do pa-
gamento das rendas.

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 
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do COVID-19, as enunciadas no de-
creto residencial como a sua regu-
lamentação em decreto do Conse-
lho de Ministros.

O desrespeito às medidas de res-
trição nos casos previstos nos dois 
decretos, constitui crime de deso-

bediência, punível nos termos da lei 
penal.

Os tempos são muito difíceis, mas 
estamos seguros que conseguire-
mos ultrapassar todas estas dificul-
dades, com a colaboração e empe-
nho de todos.

Maputo, 05.04.2020


