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    É mantida a requisição civil de médicos, enfer-
meiros e outro pessoal de saúde, fora do Siste-
ma Nacional de Saúde, com excepção dos méd-
icos, enfermeiros e outro pessoal de saúde 
particularmente vulneráveis à pandemia COV-
ID-19. Aos cidadãos com mais de 65 anos e todos 
considerados de risco nos termos deste Decreto 
é concedida protecção especial.

   Os vistos de turismos são mantidos e, enquan-
to 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. É igualmente 
mantida a emissão de vistos de fronteira para 
fins turísticos, assim como, excepcionalmente 
pode ser concedido visto de entrada no terri-
tório nacional por razões de interesse do Estado 
e questões humanitárias. 

  Os tripulantes dos navios só podem desem-
barcar 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. Não se aplica esta medida aos navios 
cruzeiros de turismo.

Aulas e desporto

   As aulas presenciais estão suspensas em todos 
os estabelecimentos de ensino por 30 dias;

   Estão suspensos os treinos e competições das 
equipas que disputam a maior prova nacional 
de futebol, incluindo o futebol recreativo a todos 
níveis; 

  São mantidas na modalidade individual as 
competições de ténis, natação, automobilismo, 
motociclismo, ciclismo, patinagem, tiro, vela e 
canoagem.

Horários de funcionamento

 Os estabelecimentos comerciais de grande 
superfície abrem às 9hrs e fecham às 17hrs de 

segunda a sábado e aos domingos fecham às 16hrs. 

    Os restaurantes abrem as 6hrs e fecham as 20 
hrs. Por sua vez, os Bottle Store abrem às 9 e 
encerram às 13 horas e não devem abrir aos 
domingos.

    É proibido o consumo de bebidas alcoólicas 
no local de venda e, após o fecho, está interdito 
o serviço de entregas ao domicílio. Os estabe-
lecimentos comerciais, ainda que fechem às 
19hrs, devem vender bebidas alcoólicas obede-
cendo ao horário dos Bottle Store.

     As barracas de venda de produtos alimentar-
es funcionam das 6hrs às 17hrs e não devem 
vender bebidas alcoólicas.

Direitos e liberdade individuais

   Para a área Metropolitana do Grande Maputo, 
designadamente Cidades de Maputo e Matola, 
Distrito e Município de Boane e Distrito de Mar-
racuene, foi introduzido o recolher obrigatório 
por 30 dias, entre as 21hrs e 4Hrs.

   Excepção é concedida aos trabalhadores cuja 
natureza da actividade profissional não permita 
interrupção na persecução do interesse público.

    Locais de Culto, reuniões, e celebrações religio-
sas ficam encerrados por 30 dias em todo o país.

  É vedado o acesso às praias como local de 
recreação para banhistas, sem prejuízo do 
acesso aos espaços definidos para pedestres 
(passeios e calçadões), observando-se sempre o 
distanciamento.

    É interdita a realização de eventos públicos ou 
privados de caracter recreativo, estando por isso 
encerrados as discotecas, salas de jogo, casinos, 
teatros cinemas, auditórios, museus, galerias, 
centros culturais ou similares, ginásios, piscinas 
públicas, bares.

   São permitidos os actos de registo de casa-

mento com participação de 20 pessoas no 
máximo.

Conclusão

As medidas contidas no novo decreto limitam 
os direitos e liberdades do cidadão con-
stitucionalmente consagrados, o que levanta a 
necessidade de se averiguar a constitucionali-
dade do decreto, considerando que aquele tipo 
de medidas cabe num estado de emergência.

É igualmente questionada a exequibilidade do 
recolher obrigatório, tendo em mente que a 
maior parte dos trabalhadores de serviços de 

restauração são cidadãos que dependem de 
transportes públicos e têm as suas residências 
fora da cidade. Com a actual crise de transporte, 
agravada pela necessidade de redução de 
pessoas em transportes públicos para a 
prevenção da pandemia, está desta forma, 
oficialmente regulada a actuação arbitrária da 
polícia.

Actualmente o país tem um cumulativo de 
45.785 infecções, 480 mortes e 27814 recupera-
dos. Os tempos continuam muito difíceis, mas 
estamos seguros de que conseguiremos ultra-
passar todas estas dificuldades, com a colabo-
ração e empenho de todos.
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clients. Thus, within the scope of RSA-LP, clients can have access to a set of specialized and excellent 
legal services provided by competent and dedicated professionals who share the Portuguese 
Language in seven countries on three continents.
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