REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DO INTERIOR

SERVIÇO NACIONAL DE MIGRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA

1. AUMENTAM PEDIDOS DE PASSAPORTES
Na semana finda (03 a 09 de Abril), o Serviço Nacional de Migração registou aumento de
pedidos de passaportes na ordem de 32% em relação à semana anterior. Neste período foram
recebidos em todas Direcções Provinciais de Migração, Embaixadas e Consulados da
República de Moçambique, 2.046 pedidos de passaportes contra 1.553 da semana anterior
(27 de Março a 02 de Abril).
De referir que no período similar do ano 2020, período em que a emissão regular de
passaportes e demais documentos de viagem e de residência para estrangeiros se encontrava
suspensa como corolário da decretação do Estado de Emergência, foram emitidos a nível
nacional e a título excepcional, 03 passaportes.
A nível das Embaixadas e Consulados da República de Moçambique, o passaporte pode ser
solicitado em Nova Deli (India), Washington (E.U.A), Lisboa (Portugal), Berlim (Alemanha),
Joanesburgo (África do Sul), Blantyre (Malawi), Harare (Zimbabwe), Addis Abeba (Etiópia)
e Nairobi (Quénia).
A nível nacional, a solicitação de passaporte, DIRE e prorrogação de vistos é feita por
marcação através do endereço sigav.senami.gov.mz, por chamada telefónica grátis para o
número 90243 ou presencialmente na Direcção Provincial de Migração.
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A marcação através do portal pode ser feita todos os dias da semana, 24 horas por dia e a
resposta é imediata, ao passo que a marcação por chamada telefónica e a presencial só podem
ser feitas nos dias úteis e nas horas normais de expediente.
1.1. Províncias que registaram mais pedidos de passaportes no período em análise
 Cidade de Maputo – 879 ↔ 43%;
 Província de Maputo – 401 ↔ 19%;
 Província de Gaza – 284 ↔ 14%.
1.2. Taxas para emissão de passaporte
N/O
1
2
3

Taxas
Expresso
Urgente
Normal

Valor a Pagar em Mts
7.200,00
2.775,00
2.400,00

Tempo de Espera
24 horas
07 dias
15dias

2. REPATRIADOS 46 CIDADÃOS ESTRANGEIROS
Ainda no mesmo período, em resultado da realização de acções de fiscalização com vista a
aferir a legalidade da entrada e permanência de cidadãos estrangeiros no país, o SENAMI
interpelou a nível nacional 70 cidadãos estrangeiros com situação migratória irregular, dos
quais 46 foram repatriados para os países de procedência, 23 aguardam repatriamento e 01
regularizou a sua situação migratória.
No período similar do ano transacto não foi registado repatriamento de cidadãos estrangeiros
e na semana finda foram repatriados 79, o que corresponde a uma redução em 42%.
A imigração clandestina foi a causa de repatriamento durante o período em análise.

2.1. Nacionalidades repatriadas durante a semana em análise
 Malawiana (33) ↔ (72%);
 Etíope (08) ↔ (17%); e
 Zimbabweana (05) ↔ (11%).
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2.2. Postos de Travessia que registaram acções de repatriamento no período em análise
N/O
01
02
03

POSTOS DE TRAVESSIA
Zobué (Tete)
Calomué (Tete)
Machipanda (Manica)

TOTAL
33
08
05

72%
17%
11%

3. APELOS
O SENAMI apela:
1. À colaboração de todos na denúncia de locais com indícios de albergarem
imigrantes supostamente em situação irregular.
2. A todos os cidadãos nacionais e estrangeiros para se absterem de recorrer a
intermediários na solicitação de documentos migratórios, devendo efectuar o
agendamento através do endereço sigav.senami.gov.mz ou chamada telefónica
grátis para o número 90243.

Maputo, 15 de Abril de 2020
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