REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DO INTERIOR

SERVIÇO NACIONAL DE MIGRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA

1. PERTO DE 240 MIL CRUZARAM AS FRONTEIRAS NACIONAIS
DURANTE A OPERAÇÃO ASANTI SANA
Desde o período em que foi oficialmente lançada a OperaçãoAsantiSana, a 13 de
Dezembro de 2021 a 04 de Janeiro de 2022, o Serviço Nacional de Migração
(SENAMI), registou aumento de fluxo de viajantes em todos os Postos de
Travessia Nacionais em funcionamento, na ordem 53% quando comparado com
igual período do ano anterior, ou seja, durante o período em análise, atravessaram
as fronteiras 238.972 viajantes, dos quais 143.678 entrados e 95.294 saídos,
contra 156.141do período similar da quadra festiva 2020/2021. Este fluxo de
cidadãos nacionaise estrangeiros, corresponde a 62% do movimento migratório
previsto para a quadra festiva - 2021/2022, (388.712viajantes).
Do total de entrados, 94.840 são nacionais e 48.980 estrangeiros e dos saídos,
48.020 são nacionais e 47.274 estrangeiros.

1.1.

Pico de entradas

O maior fluxo de viajantes a nível nacional, particularmente entrados, foi registado
a 24 de Dezembro de 2021, em que atravessaram 31.302 viajantes, dos quais
28.624 entrados e 2.678 saídos. Destes, 27.409 passaram através do Posto de
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Travessia de Ressano Garcia, correspondentes a 88% do movimento global, do
dia.
1.2.

Pico de saídas

Relativamente às saídas, o movimento registou-se de forma gradual, sendo que o
pico foi registado a 02 de Janeiro de 2022, com a passagem pelos Postos de
Travessia Nacionais, 12.920.
1.3.

Nacionalidades mais destacadas no movimento migratório durante o
período em análise

 Moçambicana – 142.718 ↔ (60%)
 Sul-africana – 50.188 ↔ (21%)
 Malawiana – 18.761 ↔ (9%)

1.4.

Postos de Travessia que mais registaram movimento migratório durante
o período em análise

 Ressano Garcia, (Província de Maputo) – 160.942 ↔ (68%)
 Mavalane (Cidade de Maputo) – 10.126 ↔ (5%)
 Zobué (Tete) – 9.963 ↔ (4%)

2. POSTO DE TRAVESSIA DE RESSANO GARCIA
O Posto de Travessia de Ressano Garcia, na Província de Maputo, é o que
apresentou maiorfluxo migratório a nível nacional e, nos dias já decorridos da
Operação Asanti Sana, passaram por este Posto 160.942 viajantes, o que
corresponde a 68% do movimento migratório registado em todos os Postos de
Travessia a nível Nacional, neste período.
Para flexibilizar o atendimento de viajantes neste Posto de Travessia foram
tomadas as seguintes medidas:
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 Extensão do horário de funcionamento deste Posto de Travessia;
 Reforço em meios humanos;
 Alocação de mais equipamento para o despacho migratório de viajantes;
 Abertura de mais locais para o atendimento de viajantes (km 7 e canal
pedestre).

3. AUMENTA A PROCURA DE PASSAPORTES

Ainda no período em análise, O SENAMI recebeu, através das Direcções
Provinciais de Migração, Embaixadas e Consulados da República de Moçambique,
13.389pedidos depassaportes,contra 7.564da quadra festiva – 2020/2021, o que
representa aumento em 77%.
Destes pedidos, 13.389(97%)foram submetidos nas Direcções Provinciais de
Migração e 109 (3%) nas Embaixadas e Consulados da República de Moçambique;
sendo que, 6.944(53%)são de requerentes que solicitaram passaporte pela primeira
vez, 5.663(51%) correspondem a renovações e782por substituição.
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.
A marcação através do portal pode ser feita todos os dias da semana a qualquer
hora e a resposta é imediata, ao passo que a marcação por chamada telefónica e a
presencial estão apenas disponíveis nos dias úteis, nas horas normais de
expediente.
3.1. Províncias que registaram mais pedidos de passaportes
 Cidade de Maputo – 4.671 ↔ 35%
 Província de Maputo – 3.303 ↔ 25%
 Província de Gaza – 2.157 ↔ 17%
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3.2. Taxas para emissão de passaporte
N/O
1
2
3

Taxa em Mts
Expresso
Urgente
Normal

7.200,00
2.775,00
2.400,00

Tempo de espera
24 horas
07 dias
15dias

4. CIDADÃOS RECUSADOS A ENTRADA, REEMBARCADOS E
REPATRIADOS
No período em referência, a nível nacional relativamente as recusas, reembarque e
repatriados o país registou o seguinte:
4.1. Recusas de Entrada e posterior Reembarque
Foi recusada a entrada no território nacional, um total de 137 cidadãos, por
desconhecimento do local de hospedagem, falta de visto e por portar passaporte
com validade inferior a (06) seis meses,

com destaque para as seguintes

nacionalidades:
 Nigeriana - 19
 Indiana – 15
 Espanhola 07 .

4.1 Repatriados
No período em análise foram repatriados um total de 168 cidadãos por
permanencia ilegal, nomeadamente::
 Malawiana 123;
 e paquistanesa 32;
 Nigerianos 12.
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4. APELOS
Para que a passagem pelos Postos de Travessia continuetranquila, segura e ordeira,
o SENAMI apela a todos os cidadãos que pretendam entrar ou sair do País para
que:
1. Aos viajantes à observância das medidas de prevenção da Covid-19 e serem
portadores do teste da Covid-19 com resultado negativo, para evitarem
embaraços nos Postos de Travessia;
2. Sigam as orientações ou indicações das equipas de trabalho posicionadas
nos Postos de Travessia;
3. Efectuem o movimento migratório sempre que atravessarem o Posto de
Travessia;
4. Evitem intermediários nos Postos de Travessia, devendo dirigir-se
pessoalmente ao membro do SENAMI no balcão de atendimento para
efectuar o movimento migratório.

Maputo, 06 de Janeiro de 2022
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