
														 	

 

	

Federação Moçambicana de Futebol 
Agostinho Neto Nº 957 – Caixa postal 1467 

Telef. (+258) 21 300366 – Fax. (+258) 21 300367 
Site: www.fmf.co.mz – Email: fmfbol@fmf.co.mz 

MAPUTO-MOÇAMBIQUE 

 
 

cc. Secretaria de Estado dos Desportos 

	

 
COMUNICADO OFICIAL Nº 27/FMF/D/2020 

 
Assunto: COVID-19 “Corona Vírus” – Competições de Futebol em Moçambique – Medidas a adoptar 
 
Na sequência da comunicação à Nação feita por S. Excia Sr. Filipe Jacinto NYUSI, 
Presidente da República de Moçambique, no dia 14 de Março de 2020, relacionada com 
o assunto em epigrafe, a Direcção Executiva da Federação Moçambicana de Futebol 
(FMF) comunica a todas às Associações Provinciais de Futebol, seus clubes filiados, a Liga 
Moçambicana de Futebol, os atletas, os órgãos de comunicação e demais interessados, 
ter decidido pela adopção das seguintes medidas, a vigorarem a partir do dia 15 de Março 
de 2020 e por tempo indeterminado: 
 

§ Proibição de organização de jogos de Futebol 11, Futsal e Futebol de Praia de 
carácter amador e/ou profissional com aglomeração acima de 300 pessoas. 
(Limite Máximo Total de 300 pessoas); 

 
§ Proibição para as equipas e clubes de participar em Torneios e/ou jogos de 

Futebol 11, Futsal e Futebol de praia em território estrangeiro, sem autorização 
prévia da FMF e das autoridades nacionais de saúde pública; 
 

§ Proibição de aperto de mão entre atletas e oficiais, antes do início dos jogos de 
Futebol 11, Futsal e Futebol de praia. 
 

§ O incumprimento destas medidas serão puníveis por lei vigente na República de 
Moçambique e disciplinarmente pelos regulamentos da Federação 
Moçambicana de Futebol 

 
Esta decisão da FMF enquadra-se na preocupação do Governo de ver toda a população a 
seguir medidas eficazes de higiene na prevenção e combate contra a pandemia COVID-19 
“Corona Vírus”, que se propaga um pouco por todo o mundo. Refira-se que a FMF 
continuará a monitorar a situação junto das autoridades, que poderão rever, ampliar ou 
reduzir as medidas ora implementadas, seguindo sempre às instruções do Ministério da 
Saúde (MISAU) e do Governo. 

 
Maputo, aos 15 de Março de 2020 

 
FEDERAÇÃO MOÇAMBICANA DE FUTEBOL 
 
Presidente 

 
Feizal Sidat 
 

	


