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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)

SUMÁRIO
Conselho de Ministros:
Decreto n.º 76/2021:

Revê 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.

São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia
FC%18+&CUUGIWKPVGU
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)

Resolução n.º 49/2021:

4CVKſECQ#EQTFQFG%TÃFKVQ/1<EGNGDTCFQGPVTGQ)QXGTPQ
FC 4GRÕDNKEC FG /QÁCODKSWG G Q 'ZKO $CPM FC %QTGKC
PQFKCFG/CKQFGGO/CRWVQPQOQPVCPVGFG75&
88.705.000,00 (oitenta e oito milhões e setecentos e cinco
OKN&ÎNCTGU#OGTKECPQU SWGUGFGUVKPCCQſPCPEKCOGPVQ
FQ5KUVGOCFG+PHQTOCÁºQFG)GUVºQFG5GIWTCPÁC2ÕDNKEC

CONSELHO DE MINISTROS
Decreto n.º 76/2021
de 24 de Setembro

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,
Q%QPUGNJQFG/KPKUVTQUFGETGVC
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.

 'UVºQ UWLGKVQU CQ TGIKOG FG SWCTGPVGPC FQOKEKNK¶TKC
obrigatória de 14 dias consecutivos todas as pessoas que tenham
VKFQEQPVCEVQFKTGEVQEQOECUQUEQPſTOCFQUFC%18+&
6QFQUQURCUUCIGKTQUSWGGUVGLCOCEJGICTCQRCÈUFGXGO
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
PCUÕNVKOCUJQTCUCPVGUFCRCTVKFCſECPFQKUGPVQU
de regime de quarentena; e
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando
Q VGUVG TGCNK\CFQ ´ GPVTCFC PQ RCÈU UGLC RQUKVKXQ
segundo as normas das autoridades sanitárias.
1UFQGPVGUEQOKPHGEÁºQRGNQ5#45%18GUVºQUWLGKVQU
CQUGIWKPVGTGIKOG
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem
ETKVÃTKQUOÃFKEQURCTCQKPVGTPCOGPVQ
b) isolamento institucional ou internamento em estabeNGEKOGPVQFGUCÕFGCRTQRTKCFQRCTCſPUVGTCRÄWVKEQU
UG VKXGTGO ETKVÃTKQU OÃFKEQU RCTC Q KPVGTPCOGPVQ
FGſPKFQRGNCUCWVQTKFCFGUEQORGVGPVGUG
c) QU ETKVÃTKQU RCTC C CNVC FQ KUQNCOGPVQ FQOKEKNKCT UºQ
FGſPKFQU RGNQ /KPKUVÃTKQ SWG UWRGTKPVGPFG C ¶TGC
da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do n.º 2 do presente
CTVKIQF¶NWICTCQEQPſPCOGPVQGOFQOKEÈNKQQWGUVCDGNGEKOGPVQ
CFGSWCFQEQOQDLGEVKXQURTGXGPVKXQU
#XCNKFCFGFQVGUVGFG2%4RCTC5#45%18ÃFGFKCU
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
HCÁCOWOCXKCIGOFGEWTVCFWTCÁºQCQGZVGTKQT
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1UEKFCFºQUPCEKQPCKUSWGGUVGLCOCTGITGUUCTFGXKCIGO
e que não apresentem o teste PCR para SARS COV-2 válido,
ſECOUWLGKVQUCQTGIKOGFGSWCTGPVGPCQWUWLGKVCOUGCQVGUVG
´UGZRGPUCURTÎRTKCU
7. As crianças dos 0 aos 5 anos de idade ficam isentas
de apresentar o teste da COVID-19 ao entrar no território nacional.
1WUQFGVGEPQNQIKCUCNVGTPCVKXCUCQVGUVGFG2%4RCTCſPU
FGXKCIGOÃCWVQTK\CFQRGNQ/KPKUVTQSWGUWRGTKPVGPFGC¶TGC
da Saúde.
ARTIGO 6
(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)

 0QU GUVCDGNGEKOGPVQU JQURKVCNCTGU Ã RGTOKVKFC C XKUKVC
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)

 'UVºQ UWLGKVQU ´ RTQVGEÁºQ GURGEKCN QU EKFCFºQU GO TKUEQ
FGEQPV¶IKQRGNC%18+&PQOGCFCOGPVG
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
TGPCKU QU JKRGTVGPUQU QU FKCDÃVKEQU QU FQGPVGU
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
FG TKUEQ FG EQPVCOKPCÁºQ FGUFG SWG VCN GUVGLC
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
QWQWVTQOCVGTKCNEQOCſPCNKFCFGFGEQDTKTQPCTK\GCDQEC
PQU VGTOQU TGEQOGPFCFQU RGNQ /KPKUVÃTKQ SWG UWRGTKPVGPFG
a área da Saúde.
'ZEGRVWCOUGFQFKURQUVQPQPFQRTGUGPVGCTVKIQSWCPFQ
se trate de casos relativos a prática de actividade física ou contraKPFKECÁºQOÃFKECFGWUQFGO¶UECTCFGXKFCOGPVGEQORTQXCFC

ARTIGO 10
(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)

FGVGTOKPCFCCTGSWKUKÁºQEKXKNFGOÃFKEQUGPHGTOGKTQU
e outro pessoal de saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
'ZEGRVWCOUGFQFKURQUVQPQPÕOGTQCPVGTKQTQUOÃFKEQU
enfermeiros e outro pessoal de saúde particularmente vulneráveis
à pandemia da COVID-19, incluindo os abrangidos pelo artigo 8
do presente Decreto.
%QORGVGCQ/KPKUVÃTKQSWGUWRGTKPVGPFGC¶TGCFC5CÕFG
criar condições para a materialização das medidas previstas
no presente artigo.
ARTIGO 11
(Validade dos Documentos Oſciais)

/CPVÃOUGCGOKUUºQFQUUGIWKPVGUFQEWOGPVQUQſEKCKU
RQTXKCFCRTÃOCTECÁºQ
a) $KNJGVGFG+FGPVKFCFG
b) Carta de Condução;
c) Passaporte;
d) &QEWOGPVQFG+FGPVKſECÁºQG4GUKFÄPEKCRCTC'UVTCP
geiros e vistos temporários; e
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, com
CGZEGRÁºQFCUCNÈPGCUc) e d), quando caducados, são considerados
durante a vigência do presente Decreto.
ARTIGO 12
(Vistos e Acordos da sua Supressão)

 /CPVÃOUG X¶NKFQU QU CEQTFQU FG UWRTGUUºQ FG XKUVQU
GPVTG Q 'UVCFQ OQÁCODKECPQ G QWVTQU 'UVCFQU GO TGIKOG
de reciprocidade.
 /CPVÃOUG UWURGPUC C EQPVCIGO FG VGORQ PQ VGTTKVÎTKQ
PCEKQPCNTGNCVKXCOGPVGCQUVÃEPKEQUGUVTCPIGKTQUPºQTGUKFGPVGU
SWG RTGUVCO UGTXKÁQU PQU RTQLGEVQU GUVTWVWTCPVGU FQ 'UVCFQ
GXKVCPFQUG FGUVG OQFQ CſZCÁºQ FG TGUKFÄPEKC RCTC GHGKVQU
ſUECKU
/CPVÃOUGCGOKUUºQFGXKUVQUFGVWTKUOQPGIÎEKQVTCDCNJQ
GFGHTQPVGKTCRCTCſPUVWTÈUVKEQUCUUKOEQOQGZEGREKQPCNOGPVG
pode ser concedido visto de entrada no território nacional por
TC\ÐGU FG KPVGTGUUG FQ 'UVCFQ G SWGUVÐGU JWOCPKV¶TKCU UGO
RTGLWÈ\Q FC QDUGTX¸PEKC FCU OGFKFCU FG RTGXGPÁºQ G EQODCVG
à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 13
(Encerramento dos Postos de Travessia)

 /CPVÃOUG GPEGTTCFQU VQFQU QU 2QUVQU FG 6TCXGUUKC
´GZEGRÁºQFQUUGIWKPVGU
a) 6GTTGUVTGU
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. /CPFKODC ++ %QPITGUUQ G 'PVTG.CIQU
na Província do Niassa;
iii. /GNQUCPC2TQXÈPEKCFC<CODÃ\KC
iv. %CUUCECVKUC %WEJCOCPQ <ÎDYÂ G %CNQOYÂ
na Província de Tete;
v. /CEJKRCPFCPC2TQXÈPEKCFG/CPKEC
vi. %JKEWCNCEWCNCPC2TQXÈPEKCFG)C\CG
vii. 4GUUCPQ )CTEKC 2QPVC FG 1WTQ G 0COCCEJC
PC2TQXÈPEKCFG/CRWVQ
b) #ÃTGQU
i. #GTQRQTVQU FG 2GODC G FG /QEÈODQC FC 2TCKC
na Província de Cabo Delgado;
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ii. Aeroporto de Lichinga, na Província do Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província
de Nampula;
iv. #GTQRQTVQFG3WGNKOCPGPC2TQXÈPEKCFC<CODÃ\KC
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. #GTQRQTVQFG%JKOQKQPC2TQXÈPEKCFG/CPKEC
vii. #GTQRQTVQFC$GKTCPC2TQXÈPEKCFG5QHCNC
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos,
na Província de Inhambane; e
ix. #GTQRQTVQ +PVGTPCEKQPCN FG /CRWVQ PC %KFCFG
FG/CRWVQ
c) 2QTVW¶TKQU
i. 2QTVQU FG 2GODC G FG /QEÈODQC FC 2TCKC
na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província
FC<CODÃ\KC
iv. 2QTVQFC$GKTCPC2TQXÈPEKCFG5QHCNC
v. 2QTVQFG/CRWVQPC%KFCFGFG/CRWVQG
vi. 2QTVQFC/CVQNCPC2TQXÈPEKCFG/CRWVQ
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos
FG EQQTFGPCÁºQ RTÃXKC EQO QU RCÈUGU HTQPVGKTKÁQU RCTC GXKVCT
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)

/CPVÃOUGGOTGIKOGFGTGEKRTQEKFCFGQUXQQUFGVTCPURQTVG
de passageiros para determinados países.
ARTIGO 15
(Aulas)

/CPVÃOUGCWVQTK\CFCCTGVQOCFCUCWNCURTGUGPEKCKUPCU
KPUVKVWKÁÐGUFG'PUKPQ2TKO¶TKQ5GEWPF¶TKQ6ÃEPKEQ2TQſUUKQPCN
(QTOCÁºQ FG 2TQHGUUQTGU (QTOCÁºQ 2TQHKUUKQPCN G 'PUKPQ
Superior, em todo o território nacional.
  CWVQTK\CFC C TGVQOC FQ GPUKPQ RTÃGUEQNCT GO VQFQ
Q VGTTKVÎTKQ PCEKQPCN GO QDUGTX¸PEKC TKIQTQUC FQ RTQVQEQNQ
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
FQ ÎTIºQ FG VWVGNC C PÈXGN EGPVTCN PQOGCFCOGPVG /KPKUVÃTKQ
QW5GETGV¶TKCFG'UVCFQGOCTVKEWNCÁºQEQOQUGEVQTFC5CÕFG
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.
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ARTIGO 16
(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais,
de Diversão e Equiparados)

1. É autorizada a abertura de museus, galerias e similares,
PºQFGXGPFQGUVGUGZEGFGTFCECRCEKFCFGO¶ZKOCFQNQECN
GOQDUGTX¸PEKCFQRTQVQEQNQGOKVKFQRGNCUCWVQTKFCFGUUCPKV¶TKCU
2. É autorizada a abertura das piscinas públicas, não devendo
GZEGFGT C NQVCÁºQ FG  FC UWC ECRCEKFCFG O¶ZKOC GO
QDUGTX¸PEKC TKIQTQUC FQ RTQVQEQNQ UCPKV¶TKQ RCTC C RTGXGPÁºQ
da COVID-19.
/CPVÃOUGGPEGTTCFQU
a) as discotecas; e
b) os bares.
CWVQTK\CFCCCDGTVWTCFQUVGCVTQUEKPGOCUUCNCUFGLQIQ
EGPVTQU EWNVWTCKU CWFKVÎTKQU G UKOKNCTGU PºQ FGXGPFQ GZEGFGT
 FC UWC ECRCEKFCFG O¶ZKOC GO QDUGTX¸PEKC TKIQTQUC
do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
  CWVQTK\CFC C HTGSWÄPEKC ´U RTCKCU FCU  JQTCU
´UJQTCUEQOQNQECNFGTGETGCÁºQRCTCDCPJKUVCUUGPFQ
interdita a venda ou consumo de bebidas alcoólicas, realização
FGLQIQUTGETGCVKXQUGQUCINQOGTCFQUGOQDUGTX¸PEKCTKIQTQUC
do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
CWVQTK\CFCCTGCNK\CÁºQFGGXGPVQUUQEKCKURTKXCFQUEWLQ
PÕOGTQFGRCTVKEKRCPVGUPºQFGXGGZEGFGTGRGUUQCUGO
NQECKUHGEJCFQUGCDGTVQUTGURGEVKXCOGPVGPºQFGXGPFQGZEGFGT
CNQVCÁºQFGFCECRCEKFCFGO¶ZKOCFQNQECNGOQDUGTX¸PEKC
rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
 /CPVÃOUG KPVGTFKVC C TGCNK\CÁºQ FG LQIQU TGETGCVKXQU
de lazer e competições desportivas de escalões inferiores
GUÃPKQTGUCOCFQTGU
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.
/CPVÃOUGCWVQTK\CFCCRT¶VKECFQUVTGKPQUFCUUGNGEÁÐGU
e equipes nacionais, com compromissos internacionais, sob
UWRGTXKUºQ GUVTKVC FC %QOKUUºQ FG %QPVTQNQ G /QPKVQTKC FCU
/GFKFCUFG%QPVGPÁºQFC2TQRCICÁºQFC%18+&PQ&GURQTVQ
/CPVÃOUGCWVQTK\CFCCTGVQOCFQECORGQPCVQPCEKQPCN
FG HWVGDQN FGPQOKPCFQ ő/QÁCODQNCŒ EQO QDUGTX¸PEKC
do protocolo sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
  CWVQTK\CFC C RTGUGPÁC FG GURGEVCFQTGU PQU LQIQU
dos campeonatos nacionais de todas as modalidades, não devendo
GZEGFGTCNQVCÁºQFGFCECRCEKFCFGO¶ZKOCFQNQECNEQO
QDUGTX¸PEKC FQ RTQVQEQNQ UCPKV¶TKQ GOKVKFQ RGNCU CWVQTKFCFGU
sanitárias.
 # TGVQOC FCU EQORGVKÁÐGU Ã EQPFKEKQPCFC ´ TGCNK\CÁºQ
de testes regulares de COVID-19, sendo que, os atletas que
testarem positivo, serão submetidos ao regime previsto no artigo 5
do presente Decreto.
%QOCETKCÁºQFC%QOKUUºQFG/QPKVQTKCFC%18+&
PQ &GURQTVQ PC 5GETGVCTKC FG 'UVCFQ FQ &GURQTVQ HKECO
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.
/CPVÃOUGCWVQTK\CFCCCDGTVWTCFQUIKP¶UKQUFCU%NCUUGU
2QNKXCNGPVGUGFG)TCPFG&KOGPUºQEQOWOCNQVCÁºQSWGPºQ
FGXG GZEGFGT  FC UWC ECRCEKFCFG O¶ZKOC G QU IKP¶UKQU
FG%NCUUGFG/ÃFKC&KOGPUºQEQOWOCNQVCÁºQSWGPºQFGXG
GZEGFGTFCUWCECRCEKFCFGO¶ZKOC
15. É autorizada a abertura dos ginásios de pequena dimensão,
PºQFGXGPFQGZEGFGTFCUWCNQVCÁºQO¶ZKOCGOQDUGTX¸PEKC
rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
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/CPVÃOUGCWVQTK\CFCCCDGTVWTCFQUECUKPQUFGXGPFQ
-se observar o protocolo sanitário emitido pelas autoridades
sanitárias.
 /CPVÃOUG CWVQTK\CFC C TGVQOC FCU OQFCNKFCFGU
de surf, kite-surfRGUECFGURQTVKXCFGVÃPKUOGTIWNJQPCVCÁºQ
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,
PQUVGTOQUFCNGIKUNCÁºQGURGEÈſEC
19. O horário de funcionamento dos centros comerciais
Ã FCU  JQTCU ´U  JQTCU FG 5GIWPFCHGKTC C 5¶DCFQ
GFCUJQTCU´UJQTCUCQU&QOKPIQUHGTKCFQUGFKCU
FGVQNGT¸PEKCFGRQPVQUGPFQSWGQUFGOCKUGUVCDGNGEKOGPVQU
EQOGTEKCKUGFGRTGUVCÁºQFGUGTXKÁQUÃFCUJQTCU´U
horas, mantendo encerrados aos Domingos, feriados e dias
FGVQNGT¸PEKCFGRQPVQ
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
NQECNK\CÁºQ RCUUCO C CFQRVCT Q JQT¶TKQ FCU  JQTCU
´UJQTCURGTOCPGEGPFQGPEGTTCFQUCQU&QOKPIQUHGTKCFQU
GPQUFKCUFGVQNGT¸PEKCFGRQPVQUGPFQRTQKDKFQUQEQPUWOQ
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
CQFQOKEÈNKQFGXGOHWPEKQPCTGOGUVTKVCQDUGTX¸PEKC´UOGFKFCU
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, sendo
RGTOKVKFCCUWCCDGTVWTCCRCTVKTFCUJQTCUGGPEGTTCOGPVQ
´UJQTCU
23. Nos estabelecimentos comerciais, de restauração e nas
RKUEKPCURÕDNKECUÃQDTKICVÎTKCCFGſPKÁºQFCECRCEKFCFGO¶ZKOC
GUWCTGURGEVKXCCſZCÁºQGONQECKUDGOXKUÈXGKUFCKPUVKVWKÁºQ
sendo que os gestores destes estabelecimentos são responsáveis
pelo seu cumprimento.
0QUGUVCDGNGEKOGPVQUFGTGUVCWTCÁºQCNQVCÁºQO¶ZKOC
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
HWPEKQPCT FCU  JQTCU ´U  JQTCU EQPVKPWCPFQ XGFCFC
a venda de bebidas alcoólicas.
/CPVÃOUGECPEGNCFCUVQFCUCUNKEGPÁCUFGRQTVCCDGTVC
e emissão de licenças de horários especiais e suspensa a atribuição
de novas licenças das mesmas.
/CPVÃOUGUWURGPUCCGOKUUºQFGPQXCUNKEGPÁCUCQUbottle
stores e de venda de todo tipo de bebidas alcoólicas.
28. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias,
KPENWKPFQ NQLCU FG EQPXGPKÄPEKC RCUUC C UGT FCU  JQTCU
´UJQTCU
ARTIGO 17
(Recolher Obrigatório)

/CPVÃOUGQJQT¶TKQFQTGEQNJGTQDTKICVÎTKQGRCUUCCUGT
FCUJQTCU´UJQTCUPC%KFCFGFG/CRWVQPCUECRKVCKU
provinciais, cidades, vilas e autarquias, de todo o território
nacional.
1TGEQNJGTQDTKICVÎTKQPºQCDTCPIG
a) QU VTCDCNJCFQTGU EWLC PCVWTG\C FC UWC CEVKXKFCFG
RTQſUUKQPCNPºQRGTOKVGKPVGTTWRÁºQPCRTQUUGEWÁºQ
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
FGXKFCOGPVGLWUVKſECFQU
ARTIGO 18
(Cultos, Conferências e Celebrações Religiosas)

É autorizada a abertura dos locais de cultos, conferências
G EGNGDTCÁÐGU TGNKIKQUCU GO VQFQ Q VGTTKVÎTKQ PCEKQPCN EWLQ
PÕOGTQ FG RCTVKEKRCPVGU PºQ FGXG GZEGFGT  G  RGUUQCU
GONQECKUHGEJCFQUGCDGTVQUTGURGEVKXCOGPVGPºQGZEGFGPFQ
CNQVCÁºQFGFCECRCEKFCFGO¶ZKOCFQNQECNGOQDUGTX¸PEKC
rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
ARTIGO 19
(Reuniões ou Eventos do Estado)

 /CPVÃOUG CWVQTK\CFC C TGCNK\CÁºQ FG TGWPKÐGU
GO KPUVKVWKÁÐGU RÕDNKECU G RTKXCFCU PQ O¶ZKOQ FG  G 
pessoas em espaços fechados e abertos, respectivamente, não
GZEGFGPFQFCECRCEKFCFGFQNQECNGOQDUGTX¸PEKCTKIQTQUC
das medidas de prevenção da COVID-19.
#UTGWPKÐGUQWGXGPVQUFQ'UVCFQFGXGTºQQEQTTGTFGUFG
SWG FGXKFCOGPVG LWUVKſECFQU G Q PÕOGTQ FG RCTVKEKRCPVGU PºQ
FGXGGZEGFGTCRGUUQCUGOQDUGTX¸PEKCTKIQTQUCFCUOGFKFCU
de prevenção da COVID-19.
'ZEGREKQPCNOGPVGGOUKVWCÁÐGUFGXKFCOGPVGHWPFCOGPVCFCU
G CRÎU RTÃXKC CXCNKCÁºQ RGNQ /KPKUVÃTKQ FC ,WUVKÁC #UUWPVQU
Constitucionais e Religiosos, poderá ser autorizada a realização de
TGWPKÐGUQWGXGPVQUFQ'UVCFQEQOWOPÕOGTQFGRCTVKEKRCPVGU
não superior a 300 pessoas.
ARTIGO 20
(Cerimónias Fúnebres)

 'PSWCPVQ XKIQTCT C 5KVWCÁºQ FG %CNCOKFCFG 2ÕDNKEC
Q PÕOGTQ O¶ZKOQ FG RCTVKEKRCPVGU PC TGCNK\CÁºQ FG XGNÎTKQU
GEGTKOÎPKCUHÕPGDTGUÃFGRGUUQCU
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres
FGÎDKVQUFG%18+&PºQFGXGGZEGFGTRGUUQCU
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.
 1U IGUVQTGU FCU ECRGNCU NQECKU FG XGNÎTKQ G EGOKVÃTKQU
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
FGRTÃOCTECÁºQ
4. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia
FC%18+&RCTCCNÃOFCURTGXKUVCUPQCTVKIQFQRTGUGPVG
&GETGVQCUUGIWKPVGU
a) medição da temperatura corporal antes do início
FCLQTPCFCNCDQTCN
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções
recomendadas; e
c) CTGLCOGPVQFCUKPUVCNCÁÐGU
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 0QU NQECKU FG CVGPFKOGPVQ CQ RÕDNKEQ Ã QDTKICVÎTKC
C FGſPKÁºQ FC ECRCEKFCFG O¶ZKOC G UWC TGURGEVKXC CſZCÁºQ
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.
 2CTC CNÃO FG UG ICTCPVKT Q FKUVCPEKCOGPVQ KPVGTRGUUQCN
TGEQOGPFCFQRGNQOGPQUFQUHWPEKQP¶TKQUFCUKPUVKVWKÁÐGU
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
QU HWPEKQP¶TKQU G CIGPVGU FQ 'UVCFQ SWG QEWRCO ECTIQU
FGFKTGEÁºQEJGſCGEQPſCPÁCGPGOQUHWPEKQP¶TKQUTGURQPU¶XGKU
para zelar pelo cumprimento do presente Decreto.
ARTIGO 22
(Inspecções)

'PSWCPVQ XKIQTCT C 5KVWCÁºQ FG %CNCOKFCFG 2ÕDNKEC
Q /KPKUVÃTKQ FC 5CÕFG /+5#7  C 2QNÈEKC FC 4GRÕDNKEC
FG/QÁCODKSWG 24/ C+PURGEÁºQ0CEKQPCNFG#EVKXKFCFGU
'EQPÎOKECU +0#'  CU KPURGEÁÐGU UGEVQTKCKU G CU 2QNÈEKCU
/WPKEKRCKU FGXGO \GNCT RGNQ EWORTKOGPVQ FCU OGFKFCU
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)

'PSWCPVQXKIQTCTC5KVWCÁºQFG%CNCOKFCFG2ÕDNKECOCPVÃO
se suspensa a realização presencial dos seguintes actos relativos
CQUHWPEKQP¶TKQUGCIGPVGUFQ'UVCFQ
a) cadastro electrónico; e
b) RTQXCFGXKFC DKQOÃVTKEC 
ARTIGO 24
(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
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ARTIGO 26
(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)

'PSWCPVQ XKIQTCT C 5KVWCÁºQ FG %CNCOKFCFG 2ÕDNKEC
as entidades industriais, agrícolas, pesqueiras e de construção
OCPVÃO Q UGW HWPEKQPCOGPVQ PQTOCN FGXGPFQ ICTCPVKT
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/KPKUVÃTKQSWGUWRGTKPVGPFGC¶TGCFQUVTCPURQTVGUFGXG
FGſPKTQNKOKVGO¶ZKOQFGRCUUCIGKTQUCDQTFQGOVTCPURQTVGU
colectivos, públicos ou privados, nos moldes rodoviário,
HGTTQXK¶TKQOCTÈVKOQƀWXKCNGCÃTGQFGCEQTFQEQOCNQVCÁºQ
do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos
QUQEWRCPVGUÃQDTKICVÎTKQQWUQFGO¶UECTCFGRTQVGEÁºQEQO
CſPCNKFCFGFGEQDTKTQPCTK\GCDQECEQPHQTOGTGEQOGPFCFQ
pelas autoridades sanitárias.
 # RTGUVCÁºQ FG UGTXKÁQU FG OQVQV¶ZK G DKEKENGVCV¶ZK
Ã QDUGTXCFC OGFKCPVG Q WUQ FG O¶UECTC PQ NKOKVG O¶ZKOQ
da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados
de passageiros, observa o horário normal de funcionamento,
GZEGRVQPCU¶TGCUGOSWGXKIQTCQTGEQNJGTQDTKICVÎTKQ
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem
garantir as condições de higiene e segurança sanitária.
1/KPKUVÃTKQSWGUWRGTKPVGPFGC¶TGCFQUVTCPURQTVGUFGXG
praticar os actos necessários e adequados para garantir os serviços
de transporte de pessoas e bens essenciais, por via dos transportes
VGTTGUVTGU OCTÈVKOQU G CÃTGQU CUUKO EQOQ C OCPWVGPÁºQ
e funcionamento das infra-estruturas essenciais.
 1 /KPKUVÃTKQ SWG UWRGTKPVGPFG C ¶TGC FQU 6TCPURQTVGU
GO EQPLWICÁºQ FG GUHQTÁQU EQO QU /WPKEÈRKQU FGXG CKPFC
garantir a desinfeção dos terminais, sendo que a desinfeção dos
RCUUCIGKTQUGFQUCWVQECTTQUÃQDTKICVÎTKCGÃFCTGURQPUCDKNKFCFG
destes e dos proprietários dos autocarros.
ARTIGO 28
(Transporte Transfronteiriço)

ARTIGO 25

 'PSWCPVQ XKIQTCT C 5KVWCÁºQ FG %CNCOKFCFG 2ÕDNKEC
as autoridades fronteiriças e sanitárias devem reforçar as medidas
de controlo dos transportadores e motoristas que entrem no país
PQ¸ODKVQFQEQOÃTEKQVTCPUHTQPVGKTKÁQKORQPFQSWGQUOGUOQU
WUGOO¶UECTCUGUGLCOUWLGKVQUCCEÁÐGUFGFGURKUVGKPENWKPFQ
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.

(Mercados e Feiras)

ARTIGO 29

 1U UGTXKÁQU FCU KPUVKVWKÁÐGU FG ETÃFKVQ G UQEKGFCFGU
ſPCPEGKTCU FGXGO UGT RTQXKFQU GO QDUGTX¸PEKC FCU OGFKFCU
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
 0QU NQECKU RTGXKUVQU PQ PÕOGTQ CPVGTKQT Ã QDTKICVÎTKC
C FGſPKÁºQ FC ECRCEKFCFG O¶ZKOC G UWC TGURGEVKXC CſZCÁºQ
em locais bem visíveis, sendo que, os gestores destas instituições
são responsáveis pelo seu cumprimento.

1. Os mercados funcionam no período compreendido entre
CUJQTCUG´UJQTCU
 /GFKCPVG TGEQOGPFCÁºQ FCU CWVQTKFCFGU UCPKV¶TKCU
competentes, os mercados podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando
EQPFKÁÐGURCTCCQDUGTX¸PEKCFCUOGFKFCUFGRTGXGPÁºQGEQODCVG
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.

(Órgãos de Comunicação Social)

 'PSWCPVQ XKIQTCT C 5KVWCÁºQ FG %CNCOKFCFG 2ÕDNKEC
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.
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ARTIGO 30
(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)

 'PSWCPVQ XKIQTCT C 5KVWCÁºQ FG %CNCOKFCFG 2ÕDNKEC
as visitas aos estabelecimentos penitenciários realizam-se
GOQDUGTX¸PEKCFCUOGFKFCUFGRTGXGPÁºQGEQODCVG´RCPFGOKC
da COVID-19.
2. É permitida a visita de duas pessoas por mês, por cada
recluso.
ARTIGO 31
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)

1U 5GTXKÁQU FG &GHGUC %KXKN RCTVKEKRCO PC GZGEWÁºQ
FCUOGFKFCUGOCPCFCURGNQ)QXGTPQPQ¸ODKVQFCFGENCTCÁºQ
da Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 32
(Dever de Colaboração)

'PSWCPVQ XKIQTCT C 5KVWCÁºQ FG %CNCOKFCFG 2ÕDNKEC
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
LWUVKſECFCOGPVGNJGUUGLCOHGKVCURGNCUGPVKFCFGUEQORGVGPVGU
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.

3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga
XQNWPVCTKCOGPVGPQRTC\QFGFKCUQLWK\QTFGPCQEWORTKOGPVQ
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
VTCPUITGUUºQRWPÈXGNPQUUGIWKPVGUVGTOQU
a) OWNVCUCFGVGTOKPCTEQODCUGPCNGIKUNCÁºQGURGEÈſEC
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,
C+0#'
 2CTC QU ECUQU FG TGKPEKFÄPEKC RCTC CNÃO FQ RTGXKUVQ
PQ PÕOGTQ CPVGTKQT Ã KPUVCWTCFQ Q EQORGVGPVG RTQEGUUQ
PQ6TKDWPCN,WFKEKCNFC¶TGCFGQEQTTÄPEKCFCKPHTCEÁºQ
ARTIGO 38
(Vigência e Entrada em Vigor)

O presente Decreto tem vigência de 30 dias e entra em vigor
CRCTVKTFCUJQTCUFQFKCFG5GVGODTQFG
Aprovado RGNQ%QPUGNJQFG/KPKUVTQUCQUFG5GVGODTQ
de 2021.
Publique-se.
12TKOGKTQ/KPKUVTQCarlos Agostinho do Rosário.

ARTIGO 34
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)

'PSWCPVQXKIQTCTC5KVWCÁºQFG%CNCOKFCFG2ÕDNKECQUÎTIºQU
competentes devem implementar medidas adicionais com vista
à sensibilização e à educação cívico-sanitária dos cidadãos sobre
C RCPFGOKC FC %18+& PQOGCFCOGPVG CVTCXÃU FQU OGKQU
de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios
considerados adequados.
ARTIGO 35
(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)

%QORGVG ´ 'PVKFCFG FG %QQTFGPCÁºQ FG )GUVºQ G 4GFWÁºQ
do Risco de Desastres avaliar sistematicamente e conforme
QUECUQUCUKVWCÁºQFQUUWDUKUVGOCUFGCXKUQRTÃXKQGFGCNGTVC
FGXGPFQPQVKſECTCQ)QXGTPQRCTCVQOCFCFGOGFKFCUPGEGUU¶TKCU
ARTIGO 36
(Desobediência)

1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto
ÃEQPUKFGTCFQETKOGFGFGUQDGFKÄPEKCGRWPKFQEQORGPCFG
a 15 dias de prisão.
#RGPCÃUGORTGUWDUVKVWÈFCRQTOWNVCEQTTGURQPFGPVG

Resolução n.º 49/2021
de 24 de Setembro

Havendo necessidade de dar cumprimento às formalidades
RTGXKUVCU PQ #EQTFQ FG %TÃFKVQ EGNGDTCFQ GPVTG Q )QXGTPQ
FC4GRÕDNKECFG/QÁCODKSWGGQ'ZKO$CPMFC%QTGKCCQCDTKIQ
do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 203 da Constituição
FC4GRÕDNKECFG/QÁCODKSWGQ%QPUGNJQFG/KPKUVTQUFGVGTOKPC
PKEQ  TCVKHKECFQ Q #EQTFQ FG %TÃFKVQ /1< 
EGNGDTCFQGPVTGQ)QXGTPQFC4GRÕDNKECFG/QÁCODKSWG
GQ'ZKO$CPMFC%QTGKCPQFKCFG/CKQFG
GO /CRWVQ PQ OQPVCPVG FG 75& 
(oitenta e oito milhões setecentos e cinco mil Dólares
#OGTKECPQU SWGUGFGUVKPCCQſPCPEKCOGPVQFQ5KUVGOC
FG+PHQTOCÁºQFG)GUVºQFG5GIWTCPÁC2ÕDNKEC
#RTQXCFCRGNQ%QPUGNJQFG/KPKUVTQUCQUFG5GVGODTQ
de 2021.
Publique-se.
12TKOGKTQ/KPKUVTQCarlos Agostinho do Rosário.
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