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c) violação sexual de menores; 
d) rapto; 
e) tráfico de pessoas;
f)  posse, transporte e tráfico de ór-

gãos humanos; 
g)  tráfico de estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas, pre-
cursores 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.

Evidencie-se que estas medidas vi-
sam o cumprimento da al) e do ar-
tigo 3º do Decreto Presidencial n.º 
11/2020, de 30 de Março que Decreta 
o Estado de Emergência e que além 
disso se faz mister que os órgãos 
competentes do Estado hajam de 
modo articulado com vista a zelar 
pelo cumprimento do disposto do 
Decreto Presidencial.

Quiça a necessidade de articulação 
estabelecida possa ser um impulso 
a aplicação do art. 7º da Lei 24/2019 
de 24 de Dezembro (Código Penal) 
e que estabelece que “Devem ime-
diatamente ser restituídos à liber-

MEDIDAS EXCEPCIONAIS
Moçambique conta actualmente com vinte casos confir-
mados de COVID -19, sendo, no entanto, que dois dos casos 
diagnosticados tiveram uma recuperação completa.

Contudo, no âmbito e com vista na mitigação do alastra-
mento da pandemia, pelo país e ainda no âmbito do es-
tado de emergência nacional, decretado, foi recentemente 
aprovada a Lei nº. 2/2020, de 06 de Abril.

Esta lei visa mitigar a superlotação 
dos estabelecimentos penitenciá-
rios do País com vista a prevenção 
da propagação do novo coronavírus 
e ainda a contenção da pandemia 
no ambiente penitenciário e na so-
ciedade. Sendo assim e em conse-
quência de tal pretensão foi decre-
tada a amnistia e o perdão de penas 
até um ano de prisão. 

Não obstante o perdão de pena atri-
buída pela Lei ora aprovada, esse 
perdão bem como a amnistia estão 
condicionados ao facto do benefi-
ciário não cometer qualquer crime 
doloso dentro dos cinco anos sub-
sequentes à data da sua restituição 
à liberdade. Mais ainda, tal perdão 
não irá eximir aos beneficiados da 
responsabilidade civil que sobre 
si penda e que pode ser suscitada 
pelo ofendido, mediante simples 
requerimento a ser junto aos pro-
cessos já existentes. 

De referir porém, que esses “privi-
légios” (amnistia e o perdão de pe-
nas) não irão abranger os indiví-
duos cujas condenações tenham 
resultado dos seguintes crimes: 

a) homicídio voluntário; 
b) crimes hediondos;
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dade todos os detidos preventivos 
e condenados por factos que, por 
efeito da presente Lei, deixarem de 
constituir crime” uma vez que sua 
aplicação pode auxiliar no descon-
gestionamento das unidades pe-
nitenciarias e resultar numa maior 
protecção no que diz respeito ao 
COVID-19. 

Atente-se porem que o incumpri-
mento do Decreto Presidencial dá 
lugar a multa e a prisão com pena 
inferior a um ano e como resultado 
de tal decreto é aprovada a Lei que 
estabelece amnistia e perdão de 
penas até um ano de prisão, fazen-
do-se nesta questão mais do que 
necessária a articulação entre os ór-
gãos do Estado, para que não haja 
um choque frontal da legislação re-
centemente aprovada bem como a 
ineficácia dos efeitos desejados.

Ainda aliada a necessidade concre-
tização de medidas urgentes que 
visem prevenir a propagação da 
pandemia de COVID-19, foram alte-
rados alguns artigos do Decreto nº. 
12/2020 de 2 de Abril. Tais alterações 
constam do Decreto 14/2020 de 09 
de Abril.

Estas alterações irão reflectir-se no 
“abrandamento” de algumas res-
trições pontuais e imediatas, tendo 
em conta que Moçambique ainda 
se encontra no nível três e, portan-
to, ainda não foi decretado o encer-
ramento de todas actividades co-
merciais.

Tanto é assim, que uma das altera-
ções mais significantes no presen-
te decreto está relacionada com o 
efectivo laboral presencial que era 
de uma quantidade não superior a 
1/3 com rotatividade das equipes de 
serviço, de 15 em 15 dias.

Este limite não apresentava excep-
ções a regra, facto que o Decreto 
14/2020 vem alterar, ou seja desde 

que devidamente fundamentada a 
necessidade, as indústrias de pro-
dutos essenciais podem ser autori-
zadas a manter um efectivo laboral 
superior a 1/3, mantendo sempre o 
dever de observância das devidas 
medidas preventivas.

Consideram-se indústrias essências 
as seguintes: Indústrias de produ-
ção de bens alimentares e bebidas, 
de produtos de higiene e limpeza, 
indústria química, produtos essen-
ciais ao serviço de saúde e indús-
trias críticas para o funcionamento 
da economia, incluindo os serviços 
de apoio as indústrias essenciais.

Outra medida tomada pelo men-
cionado Decreto e de não menor 
importância está relacionada com 
a capacidade de transporte de pas-
sageiros em transporte colectivo, 
onde é possível verificar que o Esta-
do no exercício das suas competên-
cias tinha estabelecido um limite 
máximo de 1/3 de passageiros, em 
transportes colectivos, públicos ou 
privados, em relação à sua capaci-
dade e o actual Decreto estabelece 
que:

“É definido o limite máximo de pas-
sageiros a bordo em transportes 
colectivos, públicos e privados, nos 
moldes rodoviário, ferroviário, marí-
timo, fluvial e aéreo, de acordo com 
o número de assentos/lotação es-
tabelecido para cada tipo de trans-
porte.”

Mais ainda, estavam interditas as 
actividades de moto táxi e bicicle-
ta táxi, sendo que actualmente as 
mesmas foram liberadas para o seu 
livre exercício.

Evidentemente, estas actividades 
bem como as lotações em trans-
porte público deverão ser levadas a 
cabo sempre em obediência as re-
comendações das entidades sani-
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tárias, ou seja, o seu exercício está 
condicionado ao uso obrigatório de 
máscaras por todos, sem excepção, 
sob pena de em caso de incumpri-
mento, os proprietários das viaturas 
em causa, verem as mesmas serem 
apreendidas.

Adicionalmente as medidas aci-
ma, foi também autorizada a reali-
zação da feiras e exposições desde 

que as mesmas sejam de venda 
de insumos e produtos agrícolas. 
Foi também eliminado o nº. 5 do 
artigo 27º do Decreto n. 12/2020 de 
02 de Abril, tendo ainda sido feitos 
alguns aditamentos aos artigos 6º 
e 17º do Decreto já mencionado, 
consolidando a necessidade de 
uso de máscaras em todos locais 
públicos, áreas comuns e aglome-
rados.


