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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

CONSELHO DE MINISTROS 

 

Fundamentação 

Por  Decreto nº 53/2015, de 31 de Dezembro,  foi aprovado o regulamento que rege  as Agências 

de Viagens e Turismo e de Profissionais de Infomação Turística. 

Determina a alteração, fundamentalmente a descentralização das competências de licenciamento 

para os Governos de Província, a constatação de algumas imprecisões que tornam o quadro legal 

de investimento nas agências de viagens menos atractivo, por um lado e, por outro, a falta de 

mecanismos legais para limitar a emissão de licenças quando o mercado se revela saturado de 

novas abertura de Agências de Viagens.  

Assim,  constituem  pressupostos da  proposta da revisão do Decreto as seguintes: 

1. Adequação das competências de licenciamento das agências de viagens e turismo e 

profissionais de informação turística que passam do Órgão Central para os Governadores 

de Província no âmbito da descentralização bem como da delegação de competências. 

2. A necessidade de clarificar as actividades dos operadores turísticos; 

3. O incremento do valor de investimento, ajustando-se com a qualidade dos serviços que se 

pretende para o sector de viagens no País. 

4. A introdução do número limite de agências de viagens e turismo a serem abertas por 

cidade. 

5. A revisão dos requisitos do pedido de licenciamento, com a inclusão da obrigatoriedade de 

apresentação do quadro de pessoal enquadrado com as carreiras das agências de viagens, 

bem como aos respectivos requisitos, previstos no Qualificador de Ocupações de Hotelaria 

e Turismo, dos pareceres do Município e das instituições de sanidade e segurança contra 

incêndios e documento que comprova a atribuição de poderes ao representante legal. 

6. A necessidade de clarificar os requisitos do director da agência de viagens e turismo 

submetido no acto do pedido de vistoria. 
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7. A revisão dos requisitos da renovação da licença, com a inclusão da obrigatoriedade de 

apresentação do comprovativo de regularização das certidões de quitação das finanças, do 

INSS e INE garantido assim que as agencias de viagens e turismo cumpram com as suas 

obrigações fiscais, e a apresentação do certificado do gestor. 

8. A revisão dos requisitos da caducidade da licença, em caso da não prestação da informação 

estatística mensal através do RNAVT. 

9. A criação do Registo Nacional das Agências de Viagens e Turismo (RNAVT). 

10. Introdução na licença do número do cadastro no Registo Nacional de Agências de Viagens 

e Turismo (RNAVT). 

11. Introdução da obrigatoriedade da realização da vistoria no acto da renovação da licença. 

12. A revisão da caução das agências de viagens e turismo visto que se encontra desajustada 

com a realidade actual. 

13. Introdução da caução e seguro de responsabilidade civil para sucursais tendo em atenção 

que o licenciamento de sucursal implica a emissão de uma nova licença. 

14. Previsão no regulamento da obrigatoriedade de as agências de viagens e turismo 

cumprirem com os procedimentos relacionados aos pagamentos e recebimentos plasmados 

na legislação cambial em vigor no País. 

15. A introdução da entidade de tutela do sector do turismo como um dos beneficiários das 

taxas de licenciamento e das multas. 

16. A revisão do valor das taxas de licenciamento, das infrações e penalidades 

Deste modo, havendo necessidade de tornar o quadro legal mais atractivo e garantir maior controlo 

sobre a actividade, submete-se ao Conselho de Ministros a aprovação da presente proposta de 

alteração  do Decreto n.º 53/2015, de 31 de Dezembro, que aprova o Regulmento de Agências de 

Viagens e Turismo e de Profissionais de Infomação Turística.  

 

Maputo,  de  Março de 2020 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

Conselho de Ministros 

 

 

 

Decreto n.º     /2020 

de    

       

Havendo necessidade de introduzir alterações no Decreto n.º 53/ 2015, de 31 de Dezembro, que 

aprova o Regulamento das Agências de Viagem e Informação Turística, ao abrigo da alínea f) do 

n°1 do artigo 203 da Constituição da República de Moçambique, o Conselho de Ministros decreta: 

 

Artigo 1 

(Alterações)  

1. São alterados os seguintes artigos 4, 9, 23, 24, 26, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 46, 49, 57, 63, 72 e 77 

e anexos I, V e VI, que passam a ter o texto que segue. 

2. É introduzido o artigo  4-A e 62-A. 

 

Artigo 4 

(Exercício da actividade) 

1. A instalação, alteração, ampliação, mudança de localização, funcionamento e encerramento 

definitivo da actividade de agência de viagens e turismo bem como a suspensão da sua 

actividade, e de profissionais de informação turística, carece de autorização do Governador de 

Província, nos termos do presente regulamento. 

2. ...................................................................................................................................................... 
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Artigo 4-A 

 (Número de Agências de Viagens e Turismo por Cidade) 

 

1. Constituem cidades elegíveis a abertura de agências de viagens e sucursais as seguintes: 

a) Cidade de classe A, com um máximo de 200 licenças incluindo as sucursais. 

b) Cidades de classe B, com um máximo de 50 licenças incluindo as sucursais. 

c) Cidades de classe C, com um máximo de 25 licenças incluindo as sucursais. 

d) Cidades de classe D, com um máximo de 10 licenças incluindo as sucursais. 

2. A autorização para abertura das agências de viagens e sucursais fica dependente a cota prevista 

no número 1 do presente artigo. 

 

Artigo 9 

(Actividade dos Operadores Turísticos) 

1. Quando a actividade de agenciamento for de organização e concepção de pacotes turísticos 

considera-se esta como sendo actividade exclusiva dos operadores turísticas. 

2. Os pacotes turísticos podem ser vendidos directamente aos consumidores pelos operadores 

turísticos, ou através das agências retalhistas. 

 

Artigo 23 

(Competência)  

A autorização para instalação, ampliação, mudança de localização, encerramento da agência de 

viagens e turismo bem como a suspensão da sua actividade, é da competência do Governador de 

Província. 
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Artigo 24 

(Delegação de Competências) 

O Governador de Província ao nível da sua área de jurisdição, pode delegar no Director Provincial 

que superintende a área do turismo a competência referida no artigo anterior. 

 

Artigo 26 

(Pedido de licenciamento) 

1. O pedido de licenciamento deve ser formulado em requerimento reconhecido dirigido ao 

Governador de Província que superintende a área do turismo, mencionando: 

a) ........................................................................................................................................... 

b) .............................................................................................................................................. 

c) .............................................................................................................................................. 

d) Valor de investimento, no mínimo de 500.000,00 MT; e 

e) .............................................................................................................................................. 

2. Ao requerimento deve-se juntar: 

a) ............................................................................................................................................... 

b) .............................................................................................................................................. 

c) .............................................................................................................................................. 

d) .............................................................................................................................................. 

e) .............................................................................................................................................. 

f) ..............................................................................................................................................  

g) .............................................................................................................................................. 
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h) .............................................................................................................................................. 

i) Quadro de pessoal dos trabalhadores, indicando o nome, a área de formação, carreira e conteúdo 

de trabalho, o qual deve estar enquadrado com as carreiras das agências de viagens, bem como aos 

respectivos requisitos, previstos no Qualificador de Ocupações de Hotelaria e Turismo. 

j) Pareceres do Município, e das instituições com competências em matérias de sanidade e 

segurança contra incêndios, da área onde se pretende instalarem a agência de viagens e turismo 

k) Procuração ou Acta da Assembleia que atribui poderes ao representante legal; 

 

Artigo 29 

(Pedido de vistoria) 

1. ……………………………………………………………………………………….......... 

2. Ao requerimento do pedido de vistoria, deve-se juntar os seguintes documentos: 

a) Documento comprovativo da habilitação literária do director proposto, autenticado, com 

formação no nível técnico profissional ou superior em turismo ou ainda da experiência profissional 

de pelo menos três (3) anos em actividades do sector do turismo, devidamente comprovado e 

Currículo vitae. 

b) Comprovativo do pagamento da Caução no valor de 500.000,00 Mt, tratando-se de operador 

turístico ou agência de viagens e 300.000,00 MT para cada sucursal, com validade mínima de um 

ano, nos termos do artigo 46 do presente regulamento; 

c) Seguro de responsabilidade civil no valor de 300.000,00 MT, para as agências de viagens e 

turismo e 200.000,00 MT para cada sucursal, com validade mínima de um ano, nos termos do 

artigo 49 do presente regulamento. 

3. ……………………………………………………………………………………….......... 
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Artigo 30 

(Realização da vistoria)  

1. ……………………………………………………………………………………….......... 

2. A vistoria é realizada por uma brigada que integra 

a) …………………………  

b) ………………………… 

c) …………………………  

3. …………………………  

4. Compete a entidade licenciadora do processo ao nível provincial a realização da vistoria no 

prazo de dez (10) dias úteis após o pedido. 

5. ………………………………………………………………………………………......... 

 

Artigo 33 

(Licença, sua validade e renovação) 

1. A comprovação da autorização para abertura e exercício da actividade de agência de viagens e 

turismo é feita através da emissão da licença pelo responsável da entidade licenciadora, e deve 

constar para além do número da licença, o número do cadastro no Registo Nacional das Agências 

de Viagens e Turismo conforme o artigo 38, do presente regulamento, de acordo com o modelo 

constante do Anexo I. 

2. ................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................. 

4. ................................................................................................................................. 

5. A renovação da licença é feita mediante requerimento dirigido à entidade licenciadora, estando 

a caução e o seguro regularizados, devendo-se ainda juntar: 
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a) O original da licença anterior; 

b) Documento comprovativo da regularização da prestação da declaração mensal no Registo 

Nacional das Agências de Viagens e Turismo, conforme o artigo 39 do presente regulamento; 

c) Certidão que ateste que a empresa não é devedora ao Estado de quaisquer contribuições, 

impostos ou outras importâncias ou que o pagamento das mesmas está formalmente assegurado; 

d) Certidão que ateste que a empresa têm a situação regularizada para com a segurança social;  

e) Certidão que ateste que a empresa têm a situação regularizada para com o Instituto Nacional de 

Estatísticas; e 

f) Documento de identificação do gestor, autenticada, acompanhado do curriculum vitae. 

6……………………………………………………………………………………………. 

7. A renovação da licença nos termos do nº 5 do presente artigo fica condicionada a realização e 

aprovação da vistoria. 

8. O envio da licença ao requerente deve ser acompanhada do comprovativo do cadastro no 

Registo Nacional das Agências de Viagens e Turismo, a que se refere o artigo 38. 

 

Artigo 34 

(Caducidade) 

1. A licença caduca quando: 

a) ……………………………………………………………………………………….......... 

b) ……………………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………………………………. 

d) A não prestação da declaração mensal no Registo Nacional das Agências de Viagens e Turismo, 

a que se refere o artigo 39 do presente regulamento por um período igual ou superior a 60 dias sem 

a devida justificação junto à entidade licenciadora; 
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2. ……………………………………………………………………………………………. 

 

SECÇÃO IV 

(Registo e estatística) 

Artigo 38 

(Registo) 

1. É criado o Registo Nacional das Agências de Viagens e Turismo, abreviadamente designado por 

RNAVT e se integra na plataforma do Registo Nacional do Turismo. 

2. O órgão central do aparelho do estado que tutela o sector do turismo disponibiliza no seu sitio 

na internet o Registo Nacional das Agências de Viagens e Turismo (RNAVT), disponível para 

consulta pública, do qual constem todos elementos relativos a sua actividade e sua caracterização 

jurídica económica, bem como as edificações relevantes ocorridas na vida da empresa e, ainda, 

quaisquer outros elementos que o Ministério que superintende a área do turismo julgue dever 

constar. 

3. ………………………… 

a) ……………………………… 

b) …………………………… 

c) …………………………… 

d) …………………………… 

4. Deve a entidade competente para o licenciamento das actividades das agências de viagens e 

turismo observar o seguinte: 

a) Registar todos os novos projectos no Registo Nacional das Agências de Viagens e Turismo, no 

prazo de cinco (5) dias úteis após a aprovação do projecto executivo e após a emissão da licença; 
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b) Fazer o acompanhamento do cadastro e do envio da informação estatística mensal no Registo 

Nacional das Agências de Viagens e Turismo das agências de viagens e turismo já em 

funcionamento nos termos deste regulamento. 

c) Comunicar ao órgão central do aparelho do estado que tutela o sector do turismo qualquer 

alteração que se verificar sobre o funcionamento das agências de viagens e turismo. 

d) Manter actualizado o Registo Nacional das Agências de Viagens e Turismo. 

5. O número do cadastro no Registo Nacional das Agências de Viagens e Turismo deve constar da 

licença das agências de viagens e turismo. 

 

Artigo 39 

(Estatísticas) 

1. Sem prejuízo das competências do Instituto Nacional de Estatísticas e das prescrições relativas 

ao controle dos clientes, as agências de viagens e turismo devem prestar a declaração mensal no 

Registo Nacional das Agências de Viagens e Turismo, referente ao movimento do número de 

turistas nacionais e estrangeiros, caracterizados por nacionalidade, País de origem, Países 

visitados, receitas, número de passagens emitidas, número de pacotes vendidos e número de 

excursões e roteiros organizados, entre outra informação que se julgar pertinente para o sector. 

2. ........................................................................................................................................................ 

  

Artigo 46 

(Caução) 

1. O exercício das actividades previstas no presente Regulamento está sujeito a prestação de 

caução a favor da entidade licenciadora, no valor mínimo de 500.000,00 Mt, seja operador 

turístico ou agência de viagens, e mínimo de 300.000,00 MT para cada sucursal, com validade não 

inferior a um ano.  

2. ........................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................................ 
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4. ........................................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................................ 

6. ........................................................................................................................................................ 

7. ........................................................................................................................................................ 

 

Artigo 49 

(Seguro) 

1.............................................. 

2. A cobertura do seguro não pode ser inferior a 300.000,00 MT (trezentos mil meticais), para as 

agências de viagens e turismo e mínimo de 200.000,00 MT para cada sucursal, com validade não 

inferior a um ano. 

3. ........................................  

4. ............................................  

5. ............................................. 

 

SECÇÃO II 

(Exercício da actividade dos Profissionais de Informação Turística) 

Artigo 57 

(Pedido) 

1. Para além dos requisitos constantes do artigo 55, o pedido para o exercício da actividade de 

profissional de informação turística, deve ser feito mediante requerimento dirigido ao Governador 

de Província, juntando os seguintes documentos: 

a) ……………………………………………………………………………………….......... 

b) ……………………………………………………………………………………….......... 

c) ……………………………………………………………………………………….......... 
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d) ……………………………………………………………………………………….......... 

2. ……………………………………………………………………………………….......... 

 

CAPITULO V 

Artigo 62-A 

 

(Pagamentos  dos serviços prestados pelas agências de viagens e turismo) 

1. Os pagamentos resultantes dos serviços prestadas pelas agências de viagens e turismo 

nacionais, podem ser em numerário, deposito bancário  e ou  transferência bancária.  

2. Todos os recebimentos resultantes dos serviços prestadas pelas agências de viagens e turismo 

nacionais, por residentes e não residentes, ainda que por intermédio de seus representantes no 

exterior, devem ocorrer através de contas domiciliadas em bancos a operar na República de 

Moçambique.  

3. Todos os pagamentos e recebimentos a que se referem os números anteriores devem ser feitos 

em observância  da legislação cambial em vigor no País.  

 

Artigo 63 

 

(Destino das taxas de licenciamento) 

1. De acordo com a legislação aplicável, os valores das taxas estabelecidas no presente 

regulamento, tem o seguinte destino: 

a) 15% para o fundo de melhorias dos serviços de licenciamento; 

b) 15% para os intervenientes no processo de vistoria da entidade licenciadora; 

c) 10% para a entidade de tutela do sector do turismo; e 

d) 60% para o orçamento do Estado. 

2. ………………………………………………………………………………………................. 
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3. ………………………………………………………………………………………................. 

 

Artigo 72 

 

(Destino das multas) 

1. Os valores das multas estabelecidas no presente regulamento, tem o seguinte destino: 

a) 20% para o fundo de melhorias dos serviços de licenciamento; 

b) 20% para o órgão de fiscalização; 

c) 20% para a entidade de tutela do sector do turismo; e 

d) 40% para o orçamento do Estado. 

2. ………………………………………………………………………………………................. 

3. ………………………………………………………………………………………................. 

 

Artigo 77 

(Destino das multas) 

Sem prejuízo das penalidades previstas no presente Regulamento e no Anexo VI, a violação das 

demais normas, está sujeita ao pagamento de multa, no valor de 10 a 20 salários mínimos. 

 

Artigo 2 

As presentes alterações entram em vigor na data da sua publicação. 

 

Aprovado pelo Conselho de Ministros,      de                           de 2020 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário. 


