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1. Introdução 

Existe um episódio clássico do antigo programa americano "I Love Lucy", no qual Lucy e sua melhor amiga 
Ethel trabalham numa linha de montagem, embrulhando rebuçados. A produção avança com os rebuçados 
a se acumularem, e a medida que elas vão se aproximando, Lucy and Ethel se esforçam cada vez mais para 
acompanhar o ritmo de produção, acabando por comer os doces e colocando-os em suas roupas para 
dar a percepção de que estão a aguentar com a pressão. Mas nesse esforço malsucedido, Lucy diz: "Acho 
que estamos a combater num jogo perdido ".  E é assim que o país irá se encontrar se a lei se limitar ao 
status quo e não se antecipar a diferentes cenários futuros; o legislador deveria tomar em consideração 
uma perspectiva de longo prazo, se possível de gerações. Isto tornaria muito mais fácil ajustes às 
circunstancias em vez de continuas revisões de legislação. Esta é a oportunidade para a inclusão desta 
perspectiva de longo prazo é esta. 

As actuais regulamentações portuárias de Moçambique têm raízes no Regulamento 18630 de 1965, dois 
anos antes da chegada da conteinerização ao comércio transoceânico, seguido de contentores 
refrigerados (frigoríficos) no final da década de 1970. Guindastes de pórtico, sistemas informatizados de 
operação de terminais, sistemas de marcação de entrada e de reserva de embarcações, privatização, novos 
arranjos institucionais sectoriais e protocolos de segurança e agora terminais totalmente automatizados 
chegaram ao sector portuário global distanciando 55 anos entre o Regulamento 18630 e a presente 
proposta de Lei Portuária. Portanto, esta é a oportunidade para Moçambique avançar e estar na linha da 
frente na modernização da legislação portuária. 

Como se explica a seguir, a proposta de Lei passa no teste de “linguagem simples” uma vez que esclarece 
o que pretende alcançar e reflecte legibilidade, simplicidade e concisão. Mas onde apresenta essas 
características, peca na especificidade. A proposta de Lei visa, em parte, centralizar muitas funções, criando 
um regulador do sector portuário: ARSPM. 

No presente relatório apresenta-se o resultado de uma avaliação onde se identificou 28 funções 
“normalmente” desempenhadas no sector portuário com base na experiência global. Identifica-se as 
entidades as quais essas funções estão atribuídas. Das 28 funções normalmente realizadas, 26 deles 
parecem ter sido apropriadamente atribuídos, mas há nove funções que são coatribuídas a duas ou mais 
entidades e quatro atribuídas ao "Governo". É aqui que a especificidade é necessária, pois o limite de 
responsabilidade para funções nas quais várias entidades são designadas não é claro, e não se sabe ao ler 
a lei quem é "Governo". Sem esta especificidade, pode-se esperar batalhas entre agências. Além disso, a 
avaliação verificou duas funções não atribuídas a nenhuma instituição: a definição de taxas portuárias, 
presumivelmente para o ARSPM, e manutenção de áreas portuários de uso comum. 

A lei visa, em parte, promover e salvaguardar a concorrência e permite que a ARSPM encerre contratos 
de concessão e licenças por condenação de comportamento anti concorrencial. Todavia, Moçambique 
quadro legal sobre a concorrência ainda não está a ser implementado desde a sua aprovação em 2013, 
então pode-se questionar como uma condenação pode acontecer sem a lei subjacente. Moçambique pode 
esperar salvaguardar a concorrência estabelecendo tarifas, mas, por razões como explicado a seguir, essa 
é uma tarefa complexa, pois o regulador nunca entenderia um terminal com estrutura de custos do 
operador. Isso pode ser atenuado, em parte, permitindo que operadores com potencial ofereçam para 
uma concessão com base em tarifas baixas, que se tornaria a tarifa regulada no momento do prêmio de 
concessão. Qualquer que seja a abordagem de regulamentação económica usada, ela exige que o ARSPM 
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definia cuidadosamente, ao pormenor, os itens tarifários regulamentados, a fim de evitar ambiguidade na 
interpretação das tarifas. 

Como o ARSPM é responsável por garantir a eficiência portuária, a proposta de Lei Portuária não autoriza 
o ARSPM a impor um sistema de monitoria de desempenho portuário. O presente documento fornece 
orientações sobre o que esses indicadores podem incluir, limitando-os a sete; os dados para calculá-los 
são geralmente disponíveis no operador do terminal. Como na prescrição de níveis tarifários, o regulador 
precisa exercer diligência na definição precisa de como os indicadores são calculados para evitar dar ao 
governo ou ao operador espaço de manobra nos seus relatórios de desempenho. 

A proposta de Lei também identifica itens essenciais (provisões) para contratos de concessão. Três 
omissões importantes são: força-maior (force majeure), indicadores de desempenho de terminais e 
resolução de disputas. Também identificamos onze outros itens que acreditamos serem essenciais, desde 
a duração do contrato e relatório do desempenho operacional aos direitos de auditoria do Governo e à 
mudança de propriedade do operador do terminal, notificação e aprovação. 

Esta análise da proposta de Lei é baseada numa tradução do Google da versão em português para o Inglês. 
Espera-se não se ter perdido a sutileza total do significado ou alcance da tradução. Além disso, o trabalho 
se baseou inteiramente na nossa compreensão do sector portuário, operações e regulamentação, mas 
não se beneficiou de entrevistas com a indústria, Governo e legisladores. Há muitas perguntas do tipo "o 
que você quer dizer com isso" ou "quem está fazendo o quê", mas esperamos que ainda o tenhamos 
entendido correctamente, tirando inferências da linguagem da lei e do que sabemos ser as melhores 
práticas. Como o escritor e humorista americano Mark Twain opinou: “a diferença entre a palavra quase 
certa e a palavra certa é realmente uma questão grande - é a diferença entre o insecto-relâmpago 
(vagalume) e o relâmpago." Mas espera-se que se tenha encontrado as palavras certas. 

2. Reforma institucional 

A tendência global de reforma portuária nos últimos 40 anos é reflexo de um quadro dinâmico nas 
mudanças políticas que tratam da governação do sector, financiamento ao desenvolvimento portuário, 
operações e gerenciamento, melhorias no desempenho portuário e regulamentação do sector. Antes dos 
anos 80, o envolvimento considerável de um Governo nos portos era a prática predominante uma vez 
que os lideres acreditavam que uma forte administração governamental e um papel operacional eram a 
chave para garantir sucesso económico.  

Portanto, muitos portos foram administrados por agências governamentais encarregadas de 
desenvolvimento, gerenciamento e operações. O Banco Mundial e outras instituições financeiras 
multilaterais, no entanto, promoveram o estabelecimento de autoridades portuárias para garantir sua 
independência e isolamento de influências burocráticas. Esperava-se, então, que as autoridades portuárias 
conseguissem auto-suficiência financeira e responsabilidade, criar mão-de-obra qualificada, proporcionar 
maior flexibilidade comercial e racionalizar investimentos de capital, práticas de precificação e decisões. 
Ao fazê-lo, as responsabilidades de planificação, gerenciamento, operação e regulamentação seriam 
atribuídas às autoridades portuárias. Efectivamente, as autoridades portuárias se tornariam “portos 
operacionais” onde funcionários da autoridade portuária pública seriam responsáveis pelas operações de 
movimentação de carga e embarcação. 
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O novo esquema de autoridade portuária, no entanto, superestimou a capacidade das autoridades 
portuárias de se tornarem imune a influências burocráticas. Como os portos eram considerados vacas de 
dinheiro (e geradores de moeda estrangeira), os governos pretendiam capturar as receitas das autoridades 
portuárias, privando-as capacidade de investir nas melhorias necessárias. E, sendo os portos importante 
fonte de receita para a tesouraria nacional, também direcionariam-nos a aumentar suas tarifas. As 
autoridades portuárias também continuam susceptíveis ao patrocínio político. Os resultados foram altas 
tarifas, baixas eficiências, desrespeito burocrático às necessidades dos usuários do porto, níveis excessivos 
de força de trabalho e investimento insuficiente. Os ministérios de transporte e desenvolvimento também 
relutaram em abrir mão das suas históricas responsabilidades de planificação e desenvolvimento portuário, 
enquanto várias outras agências com laços sectoriais de longa data se esforçam para continuar exercendo 
seus controles.1 Assim, com o tempo, as autoridades evoluíram para as criaturas burocráticas que foram 
projetadas para as substituir. 

Mais uma vez, a pedido do Banco Mundial e de outras instituições financeiras multilaterais, é proposto um 
novo paradigma para a governação portuária. Esta envolveria a responsabilidade operacional e, às vezes, 
activos para o sector privado. As autoridades portuárias seriam responsáveis pela supervisão do 
desenvolvimento e manutenção de áreas de uso comum, bem como o desempenho de prestadores de 
serviços e sua adesão aos contratos de concessão. 2 Este novo modelo de governação “autoridade do 
senhorio” substituiria, portanto, o modelo de autoridade operacional. Devido a seus impactos positivos 
sobre o desempenho portuário, o Banco Mundial e o Banco Asiático de Desenvolvimento promoveram 
o modelo de proprietário como uma prática recomendada global. Hoje, o modelo de proprietário é 
reconhecido como forma mais predominante de administração portuária.3  

O Banco Mundial, ao promover a abordagem do modelo de senhorio, acabaria reconhecendo o risco de 
monopólios à medida que os países buscam cada vez mais a privatização como meio de melhorar 
desempenho. Com base na experiência de privatização dessa época, o Banco Mundial estabeleceu uma 
série de estratégias, com base na tese de doutoramento do autor desta avaliação, que podem ser usadas 
para induzir a competitividade4, e até sugeriu que a incorporação de um ambiente competitivo possa 

                                                

1 In 1988, for example, Argentina alone had six ministries and 18 state agencies involved in its port sector activities; see Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean, The Restructuring of Public Sector Enterprises, LC/G.  1691-P, Santiago, 
Chile, 1992, p. 25, citing Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Jornadas sobre puertos argentinos: problemática y soluciones, 
Buenos Aires, August, 1989.  

2 Os contractos de concessão normalmente incluem requisitos de investimento, obrigações de pagamento fixo e variável, padrões 
mínimos de desempenho e, conforme apropriado, tarifas máximas para uma cesta de serviços portuários. 

3 World Bank, Port Reform Toolkit, “Module 3: Alternative Port Management Structures and Ownership Models”, Washington, 
D.C., 2003, p. 18. O Banco Asiático de Desenvolvimento declara o seguinte: “A melhor estrutura institucional para promover 
o envolvimento do setor privado nas operações e investimentos portuários públicos é o porto do proprietário”, que “O 
modelo do proprietário é a melhor estrutura para promover a PSP (participação do setor privado), pois acomoda diferentes 
formas de parceria público-privada. . . ”E“ Best Practice apoia uma política de promoção do desenvolvimento de terminais 
privados de manuseio de carga e de competir por carga de terceiros ”. Veja Asian Development Bank, Developing Best Practices 
for Promoting Private Sector Investment in Infrastructure – Ports, Manila, Philippines, 2000, pp. ix, 15, and 62, respectively.  

4 O Kit de Ferramentas para Reforma Portuária do Banco Mundial apresenta uma estrutura de decisão composta de estratégias 
para uma variedade de condições portuárias e ambientes competitivos que promoveriam a concorrência. Kent, Paul E. and 
Richard Blankfeld, Port Reform Toolkit, “Module 6: Overseeing the Economic Public Interest in Ports”, 2007, p. 282.  Veja 
também Kent, Paul E., “Monitoring for Port Antitrust Behavior: An Operational Model and Future Challenges”, peer-reviewed 
paper presented at the annual conference of the International Association of Maritime Economics and Logistics, Panama, 2002. 
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começar por um masterplan5 onde (apesar de volumes suficientes) novas instalações possam ser 
introduzidas ou existentes os portos podem ser subdivididos para facilitar a concorrência intra-portuária6. 
E como o Banco Mundial aponta, “…claramente, a estratégia preferida [de aprimoramento da 
concorrência] é a que resulta em mais concorrência7.” De facto, hoje, a maioria dos principais portos de 
contentores do mundo tem alguma forma de participação do sector privado em operações dos terminais8, 
enquanto 93 dos 100 principais portos de contentores enfrentam concorrência intra-portuária9. 

De acordo com a proposta de Lei em apreço, os regulamentos portuários traçam suas raízes do 
Regulamento 18630 de 1965. A proposta indica que os regulamentos foram posteriormente emendados 
em 1970, em parte, para esclarecer as jurisdições de cada um dos portos, a autoridade de cada uma das 
administrações portuárias e os regulamentos que regem o licenciamento de construção e serviços dentro 
das áreas portuárias. Embora a proposta assinale que, nos anos 90, o programa de reabilitação económica 
de Moçambique liberalizaria os mercados portuários e permitiria a entrada do sector privado em 
actividades portuárias, parece que a liberalização ocorreu mais cedo, pois as restrições à participação do 
sector privado as licenças de transporte podem ter sido removidas em 198710. A lei de privatização 
estabeleceria mais tarde as regras básicas sobre as quais as PPPs poderiam ser perseguidas sob opções de 
contrato concessão, operação e gestão11; essas opções estão, no geral, de acordo com a experiência de 
privatização portuária a nível global. 

A experiência global tem visto muitas mudanças no sector portuário desde o Regulamento 18630 de 1965. 
Além dos paradigmas de mudança nos modelos de governação portuária, houve uma espécie de revolução 
da privatização do porto em duas ondas, com a primeira onda na década de 1980 induzida pela privatização 
e na onda de privatização dos anos 90, incentivada pela experiência bem-sucedida de vários países da 
América Latina (por exemplo, Chile e Colômbia). De facto, a experiência da América Latina, em geral, 
estabeleceu o padrão para programas de concessão portuária em outros lugares. A experiência de 
Moçambique, em algum grau, reflete os aspectos da reforma da América Latina, como, por exemplo, os 
sectores fixos e abordagem de pagamento variável refletida na lei de privatização do país. 

Dada a natureza absoluta do Regulamento 18630 e decretos subsequentes relacionados, Moçambique 
propôs uma nova lei portuária que visa actualizar seu quadro institucional e regulatório. Moçambique 
agora pode beneficiar-se da experiência internacional acumulada desde o inicio da implementação do 
Regulamento 18630. Como parte do processo de modernização de sua lei do sector portuário, a CTA 
solicitou o apoio da USAID na revisão da proposta de Lei no contexto das melhores práticas globais e 
armadilhas relacionadas a serem evitadas. 

                                                

5 World Bank, Port Reform Toolkit, “Module 3: Alternative Port Management Structures and Ownership Models”, Washington, 
D.C., 2003, p. 20 

6 Ibid., p. 13 
7 Ibid., p. 12 
8 Benamara, Hassiba, Jan Hoffmann, and Vincent Valentine, “The maritime industry: key developments in seaborne trade, maritime 

business and markets”, International handbook of maritime economics, Kevin Cullinane, Editor, 2011, p. 43.   
9 Compiled by author based on rankings of container ports reported in Containerization Yearbook, 2018, Informa Publications. 
10 Operational Evaluation Department, “Mozambique Economic Rehabilitation Programmes I and II: Project Performance 

Evaluation Report”, African Development Bank, 8 October 1999, p. 17. 
11 Lei nº 15 de 10 Agosto 2011, Artigo 21 (1). 
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3. Importância da clareza na Lei 

Os especialistas na redação de legislação visam refletir a clareza, ou seja, que a legislação deve adoptar as 
características de legibilidade, simplicidade, especificidade e concisão. Ao refletir sobre a legislação 
comunitária, Martin Cutts, linguista e autor do Oxford Guide to Plain English, sugere que o direito europeu, 
embora desenvolvido como uma complexidade de influências, “... deve parecer a luz do produto de uma 
centena de mentes brilhantes, mesmo quando é o resultado de acordos noturnos e de bastidores.12, Como 
exemplo de violação de sua regra inglesa clara, Cutts a comparou a alguém que "Foi levado ao seu local 
de residência em estado de embriaguez13" a alguém que "foi carregado enquanto o guia de Cutts abordava 
"inglês simples", certamente suas regras de clareza se aplicam a "Linguagem simples". Aqueles que devem 
conhecer, obedecer, aplicar e aconselhar sobre a lei devem ser ajudados tanto quanto possível para 
entendê-lo. 

Conforme discutido abaixo, a proposta de Lei aborda a ampla gama de funções normalmente encontradas 
no sector portuário. A grande maioria das funções do sector portuário encontrou um enquadramento 
numa ou mais entidades. Portanto, a proposta de Lei é suficientemente abrangente no seu escopo. É legível 
e de fácil compreensão e, devido ao seu escopo de cobertura, é relativamente conciso. Também reflete a 
simplicidade, pois os objectivos a proposta de lei são bastante claros e os o idioma subsequente se alinha 
razoavelmente bem aos objectivos. A deficiência da proposta de lei, no entanto, é que perde a 
especificidade, pois falta orientação suficiente quanto aos papéis atribuídos às entidades. Isso é 
especialmente confuso em circunstâncias em que a mesma função pode ser atribuída a mais de uma 
entidade, pois a linha divisória entre "coordenação" e "implementação" fica embaçada. É possível que a 
clareza das atribuições seja trabalhada durante a elaboração dos regulamentos do processo. Contudo, 
sem especificidade, espera-se que surjam disputas jurisdicionais como entidades “jockey” para posições 
para assumir o papel principal em suas funções atribuídas – há uma grande diferença entre desempenhar 
o papel principal e ser participante.   

A seguir, faz-se a revisão das responsabilidades funcionais da proposta de Lei. A revisão documentou as 
entidades atribuídas funções do sector portuário e fornece anotações (na forma de notas de rodapé) que 
identificam disposições específicas a proposta de Lei que tratam das funções e, em alguns casos, fornecem 
descrições das funções para maior clareza. Em seguida, abordamos detalhadamente o desempenho de 
certas funções, especialmente no que se refere à regulamentação econômica e da concorrência, 
indicadores de desempenho portuário, e itens essenciais nos contratos de concessão. Elas pretendem 
fornecer algumas considerações para revisão a proposta de Lei Portuária ou como orientação para a 
elaboração dos regulamentos associados a essa s funções complexas do sector portuário. 

 
 

                                                

12 Cutts, Martin, Clarifying Eurolaw, How European Community directives could be written more clearly so that citizens of 
Member States, including lawyers, would understand them better, prepared for the European Law Conference, Stockholm, 
June 2001. 

13Ibid, p. ix, citing Cambridge University professor Arthur Quiller-Couch 
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4. Quadro Institucional Proposto 

A referência anterior ao sector portuário da Argentina foi feita em relação aos 6 ministérios e 18 estados, 
agências envolvidas em suas actividades no sector portuário. Pretendia-se chamar a atenção para o 
extenso e amplo alcance do Governo nos assuntos do sector portuário; isso não quer dizer que os 
governos devem abster-se de ter várias agências envolvidas no sector portuário. Chile, que tem uma boa 
reputação em relação ao desempenho do porto, particularmente nos comércios altamente competitivos 
de contentores de San Antonio e Valparaíso, possui 5 ministérios que pesam sobre política portuária, 
planificação e desenvolvimento, e regulamento, incluindo os Ministérios de 1) Desenvolvimento Logístico 
dos Transportes e Comunicações, 2) Obras Públicas, 3) Defesa, 4) Finanças e 5) Activos Nacionais, de 
acordo com relatório OCDE.14  O Tribunal de Concorrência do Chile também está envolvido nas 
questões antitruste.15  Além disso, as dez autoridades portuárias públicas do Chile, todas criadas como 
modelos de proprietários, também são estabelecidas como empresas públicas (empresas estatais) e, 
portanto, ficam sob a supervisão de Organização de Empresas Públicas. A diferença entre o Chile "agora" 
e a Argentina "então" é que o sector portuário funciona bem sob a abordagem de múltiplas entidades no 
Chile, mas não executou bem sob os acordos de governação de várias entidades na Argentina. A lei de 
reforma portuária do Chile definiu com precisão os papéis de cada uma das entidades de forma que 
houvesse clareza em relação à jurisdição e papel funcional. 

Enquanto outro objectivo em Moçambique é de centralizar o controle dos portos num órgão regulador, 
não é totalmente centralizado uma vez que a lei atribui responsabilidades a várias agências, enquanto 
outras são atribuídos ao “Governo”. O artigo 6, por exemplo, indica que o “Governo” é responsável por 
definir a autoridade, composição, organização e responsabilidades funcionais da ARSPM. Artigo 12 atribui 
responsabilidade política e estratégica do sector portuário ao Ministério de Tutela Sectorial, embora com 
contribuições do ARSPM. Além disso, o Ministério também deve enviar propostas ao “Governo” onde 
novos portos são criados fora do porto existente são feitas jurisdições ou modificações nas jurisdições 
portuárias existentes (artigo 17 (1)). Mas o governo também possui responsabilidades do sector portuário 
fora das esferas desses ministérios. A proposta de Lei indica que "Governo" irá: 

 Aprovar a política tarifária da ARSPM (art. 2 (6)); 
 Definir funções, composição e poderes da ARSPM (art. 6 (3)); 
 autorizar o ARSPM a oferecer oportunidades para o sector privado fornecer portos serviços (nº 

4 do art. 7º); 
 Autorizar o ARSPM a celebrar contratos de uso terminal e a emissão de licenças (art. 8(1)(j)); 
 Autorizar a renovação, revisão ou rescisão de contratos e licenças de concessão (art. 8(1)(m)); 
 Aprovar a criação de novos portos ou alterações às jurisdições portuárias (territoriais) 

existentes, e assim por diante. 
                                                

14 Chauliac, Perrine and Olaf Merk, Ports Policy Review of Chile: Case-Specific Policy Analysis, OECD/International Transport Forum, 
2016, pp. 15-16. 

15 Como é o caso na Austrália, México, Portugal, Espanha, Colômbia e Alemanha, entre outros. A Lei de Portos do Chile 
determina especificamente o envolvimento do Tribunal da Concorrência para salvaguardar a concorrência no setor portuário. 
O Artigo 21 da Lei declara que a Lei de Concorrência do Chile, que estabeleceu o Tribunal da Concorrência, se aplica às 
autoridades portuárias estabelecidas como empresas estatais. O Artigo 22 da Lei indica que o uso de instalações de atracação 
deve ser feito de maneira não discriminatória, enquanto o Artigo 31 determina que entre as funções das empresas estatais é 
promover a concorrência e garantir um comportamento de não discriminação entre os usuários do porto. O Artigo 51 exige 
regulamentação na concepção de licitações, de modo que as propostas facilitem a criação de um ambiente competitivo e 
garantam a equidade entre as concessionárias portuárias. Veja OECD, Competition in Ports and Port Services, Directorate for 
Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, 19 December 2011, pp. 110-111. 
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Portanto, a lei deixa vaga a precisão de qual organização governamental tem essas responsabilidades, 
embora em alguns países presume-se que seja o escritório do Primeiro-ministro, o escritório do 
Presidente ou Conselho de Ministros. Como orientação para as entidades que precisam se reportar, 
busque aprovação ou coordenar com o “Governo”, a proposta de Lei deve especificar qual entidade do 
"Governo" é pretendido por lei. 

5. Avaliação Funcional da Proposta de Lei 

Como sabemos pela experiência da Argentina, a legislação precisa delinear claramente a responsabilidades 
entre as agências envolvidas no sector portuário. Não o fazer pode levar a disputas jurisdicionais, uma vez 
que as agências se esforçam para apresentar reivindicações sobre determinadas funções ou tentam 
preservar os papéis que tinham antes das reformas legislativas. Outras armadilhas na legislação incluem 
lacunas funcionais, nas quais as funções do sector portuário não são atribuídas ou atribuições que 
funcionam para várias entidades sem definir os limites para a função de cada entidade. Além disso, funções 
simplesmente atribuídas ao “Governo” acrescenta confusão, embora também possa sugerir que o os 
redatores da legislação ainda não conseguiram classificar as atribuições do Governo e podem 
simplesmente esperar a proposta de lei prosseguir com a deliberação legislativa. 

Para determinar se todas as funções relevantes são identificadas e claramente designadas, realizamos uma 
avaliação funcional da proposta de Lei para avaliar o nível da cobertura relativa as funções portuárias. 
normalmente realizadas com base na própria pesquisa do autor16 e na experiência da consultoria e prática 
internacional.17 

A primeira coluna da tabela 1 identifica o conjunto de funções tipicamente conduzidas no sector portuário. 
Essas funções são apresentadas em quatro categorias, nomeadamente: 1) planificação e engenharia; 2) 
operações portuárias e terminais; 3) administração portuária pública; e 4) regulamentação. A primeira 
linha da tabela identifica seis entidades, entre as quais o operador de terminal ou concessionária, ao qual 
as funções estão actualmente atribuídas ou são atribuídas pela presente proposta de Lei. O “Governo” é 
incluído como uma entidade porque, como indicado anteriormente, a proposta de Lei designa 
especificamente algumas responsabilidades ao Governo, entidades específicas ou em adição a outras 
entidades. 

                                                

16 Veja, por exemplo, R. O. Goss, Comparative study of seaport management and administration, London : Government Economic 
Service, Dept. of Industry, Trade and Prices & Consumer Protection, 1979; World Bank, Port Reform Toolkit, Module 3: 
Alternative Management Structures and Ownership Models, 2007, pp. 7389; and Brooks, M. R. and K. Cullinane, Devolution, 
Port Governance and Port Performance, edited by M. R. Brooks and K. Cullinane (London: Elsevier), pp. 631-660.   

17 See Paul E. Kent and Anatoly Hochstein, “Strategies for Improving Port System Performance: Worldwide Experience” in 
Privatizing Transportation Systems, edited by Simon Hakim, Paul Seidenstat, and Gary W. Bowman, (London: Praeger), 1996, pp. 
143-161; P. E. Kent and A. Hochstein, “Port reform and privatization in conditions of limited competition: the experience in 
Colombia, Costa Rica, and Nicaragua”, Maritime Policy and Management, 25 (4), pp. 313-333.  
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Tabela 1. Responsabilidade funcional do sector portuário, conforme previsto na proposta de lei18 

Função ARSPM 

Ministério 
de 
Transport
es e 
Comunica
ções 

Ministério 
da 
Economia 
e Finanças 

Ministério 
dos 
Transport
es e 
Comunica
ções 
(Tutela) 

INAMAR 
(Instituto 
Nacional da 
Marinha) 

Concession
ária/ 
Operadora 
de 
Terminal 

“Gover
no” 

Outros 
(identific
ar) 

1. Planeamento e 
engenharia / 

      
 

 

1.1 Planeamento-director 
portuário a nível local 

P19     P 
 

 

1.2 Planeamento Nacional do 
Desenvolvimento Portuário20 

   P   P  

1.3 Gestão de Manutenção 
Portuária 

 P    P 
 

 

                                                

18 Observe que a proposta de Lei designa o envolvimento de mais de uma agência no desempenho de algumas funções. Com base em nossa leitura da proposta de Lei, designa-se 
atribuições funcionais na tabela como "P" para responsabilidade primária e "S" para responsabilidade secundária. Em alguns casos, pode haver mais de uma entidade com a 
designação de "P" ou "S". 

19 Article 23(4) authorizes ARSPM to prepare plans for each port. 
20 O Planeamento Nacional de Desenvolvimento Portuário, na proposta de Lei, envolve a designação de áreas fora das jurisdições territoriais portuárias existentes, bem como a 

revisão das jurisdições territoriais existentes para fins de desenvolvimento portuário. O Artigo 17 (1) de proposta de Lei concede ao Ministério de Proteção Setorial a autoridade 
para propor a alteração de jurisdições portuárias existentes ou a criação de novas fora das jurisdições portuárias existentes, para consideração do governo.        
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Função ARSPM 

Ministério 
de 
Transport
es e 
Comunica
ções 

Ministério 
da 
Economia 
e Finanças 

Ministério 
dos 
Transport
es e 
Comunica
ções 
(Tutela) 

INAMAR 
(Instituto 
Nacional da 
Marinha) 

Concession
ária/ 
Operadora 
de 
Terminal 

“Gover
no” 

Outros 
(identific
ar) 

1.4 (Pública) Supervisão de 
Construção Portuária21 

P      
 

 

1.5 Manutenção Diária (áreas 
de uso comum) 22 

      
 

 

1.6 Manutenção Diária (áreas 
concessionadas ou 
arrendadas) 

     P 
 

 

2. Operações 
Portuárias e de 
Terminais 

      
 

 

2.1 Auxílio à Navegação 
(dentro do porto) 

P     P23 
 

 

                                                

21 O Artigo 8 (c) especifica que o ARSPM supervisionará a construção de edifícios ou outras instalações e a execução de quaisquer obras em terrenos portuários. 
22 Os operadores de terminais têm responsabilidades de manutenção de instalações e infraestrutura em suas áreas de concessão, mas a proposta Lei não atribui responsabilidade 

de manutenção para áreas de uso comum. Essas áreas são utilizadas por terceiros fora dos portões dos terminais concessionados. Por exemplo, pode haver um portão comum 
que permita a entrada para acessar as portas do operador do terminal. Estacionamento público fora dos terminais e vias internas de tráfego também podem ser áreas de uso 
comum. 

23 O operador que tem essa responsabilidade depende das obrigações do contrato de concessão. O Artigo 32 indica a possibilidade de que a segurança da navegação (em referência 
a sinalização, luzes de navegação e bóias) possa ser concedida como um serviço portuário individual e, presumivelmente, possa ser incluída em uma concessão de operador de 
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Função ARSPM 

Ministério 
de 
Transport
es e 
Comunica
ções 

Ministério 
da 
Economia 
e Finanças 

Ministério 
dos 
Transport
es e 
Comunica
ções 
(Tutela) 

INAMAR 
(Instituto 
Nacional da 
Marinha) 

Concession
ária/ 
Operadora 
de 
Terminal 

“Gover
no” 

Outros 
(identific
ar) 

2.2 Auxílio à Navegação (canal 
de acesso a porto) 

P     P24 
 

 

2.3 Pilotagem P        

2.4 Rebocar P        

2.5 Terminal de Segurança e 
Proteção (perímetro e Áreas 
de uso Comum) 

P      
 

 

2.6 Segurança da Navegação 
(ex: ISPS, IMO) 

    P  
 

 

2.7 Atribuição da Âncora P        

2.8 Tratamento de Carga / 
Manuseamento 

     P 
 

 

                                                

terminal, pois o Artigo 32 (c) identifica isso como um elemento essencial de um contrato de concessão. O Artigo 44 identifica especificamente a segurança da navegação como 
um serviço portuário. 

24 Novamente, isso depende se é uma obrigação da concessionária sob seu contrato de concessão.    
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Função ARSPM 

Ministério 
de 
Transport
es e 
Comunica
ções 

Ministério 
da 
Economia 
e Finanças 

Ministério 
dos 
Transport
es e 
Comunica
ções 
(Tutela) 

INAMAR 
(Instituto 
Nacional da 
Marinha) 

Concession
ária/ 
Operadora 
de 
Terminal 

“Gover
no” 

Outros 
(identific
ar) 

3. Administração dos 
Portos 

      
 

 

3.1 Políticas e Estratégia do 
Sector Portuário25 S      

 

P 
 

3.2Definir as responsabilidades 
funcionais da ARSMP 

      P  

3.3 Concessão de Licenças / 
Licença Supervisão26 

P  S S   
 

 

3.4 Aquisições e adjudicação 
de concessões 

 P     
 

 

                                                

25 O Artigo 12 da proposta de Lei atribui a responsabilidade pela elaboração de políticas e estratégias portuárias para aprovação pelo governo, com a ARSPM e outras organizações 
públicas e privadas contribuindo com sugestões de políticas e estratégias.  

26 O Artigo 36 da proposta de Lei autoriza o ARSPM a conceder licenças e contratos de uso privado para uso de instalações portuárias públicas. O artigo 37 permite ainda que a 
ARSPM imponha taxas por licenças ou contratos de uso privado, mas as regras para sua concessão devem ser aprovadas pelo ministro dos Transportes e pelo ministro das 
Finanças.   
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Função ARSPM 

Ministério 
de 
Transport
es e 
Comunica
ções 

Ministério 
da 
Economia 
e Finanças 

Ministério 
dos 
Transport
es e 
Comunica
ções 
(Tutela) 

INAMAR 
(Instituto 
Nacional da 
Marinha) 

Concession
ária/ 
Operadora 
de 
Terminal 

“Gover
no” 

Outros 
(identific
ar) 

3.5 Concessão Supervisão P      P27  

3.6Monitoria de 
desempenho28 

P      
 

 

3.7 Colecta / Relatório de 
dados (ex: estatísticas de carga 
por tipo de carg 

P29      
 

 

4. Regulamento / 
Regulation 

      
 

 

                                                

27 A ARSPM tem responsabilidades de supervisão de concessão, mas o Artigo 7 (4) declara que o governo deve autorizar a ARSPM a oferecer oportunidades ao setor privado 
para fornecer serviços portuários. Além disso, o Artigo 8 (I) (j) estabelece que o governo deve autorizar a ARSPM a celebrar contratos e licenças de uso de terminais e o 
Artigo 8 (I) (m) afirma que o governo autorizará a renovação ou rescisão de contratos e licenças de concessão.   

28 O Artigo 7 (f) atribui à ARSPM a responsabilidade de avaliar o desempenho dos operadores portuários em relação aos objetivos estabelecidos na proposta de Lei Portuária. O 
Artigo 2 (1) identifica o aumento da eficácia e eficiência operacional como um dos objetivos da proposta de Lei Portuária. O Artigo 7 (g) também autoriza a ARSPM a propor 
medidas para aumentar a competitividade dos portos.   

29 O Artigo 7 (3) (d) atribui especificamente à ARSPM a responsabilidade de coletar e analisar informações estatísticas para apoiar suas decisões em questões de regulamentação 
econômica, mas não há nada na proposta de Lei que obriga as concessionárias a fornecer tais dados. Muitos dos dados necessários para a regulamentação econômica são de 
propriedade da concessionária; portanto, isso deve ser listado nos elementos essenciais do artigo 32 de um contrato de concessão. 
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Função ARSPM 

Ministério 
de 
Transport
es e 
Comunica
ções 

Ministério 
da 
Economia 
e Finanças 

Ministério 
dos 
Transport
es e 
Comunica
ções 
(Tutela) 

INAMAR 
(Instituto 
Nacional da 
Marinha) 

Concession
ária/ 
Operadora 
de 
Terminal 

“Gover
no” 

Outros 
(identific
ar) 

4.1 Regulamento de 
Operações /30 

S    P P 
 

 

4.2 Económico / Fixação de 
Tarifas (serviços portuários)31 

S P32 P P  S33 P  

4.3 Fixação e aprovação de 
taxas portuárias34 

      
 

 

                                                

30 A regulamentação operacional refere-se ao estabelecimento e à aplicação das regras operacionais que regem o uso do porto. Esses regulamentos abordam, por exemplo, horário 
de trabalho dos portos / terminais, regras de navegação, notificação de chegada antecipada, atribuição de cais, feriados nacionais nos quais o porto está fechado, movimentação 
de carga perigosa e resposta a derramamentos ambientais, etc. Embora os operadores de terminal sejam responsáveis por aderir às regras e, em alguns casos, cumpri-las, a 
autoridade portuária ou marítima é normalmente responsável por formular regulamentos operacionais que são frequentemente incluídos no livro de tarifas da autoridade 
portuária. O Artigo 14 da proposta de Lei atribui a responsabilidade regulatória relativa à entrada e saída de embarcações ao INAMAR, mas em "coordenação" com o ARSPM.      

31 A proposta de Lei atribui a responsabilidade de fixação de tarifas ao Ministério da Tutela Setorial e ao Ministério das Finanças, mas em “coordenação” com a ARSPM. 
Presumivelmente, isso significa que o ARSPM pode propor uma tarifa para a qual é necessária a aprovação de um (ou de ambos) Ministérios. Veja o Artigo 13. O Artigo 78 (1) 
parece estar em conflito com o Artigo 13, uma vez que a aprovação tarifária deve ser dada pelos ministros responsáveis pelas finanças e transporte. 

32 Embora os Ministérios da Tutela e Finanças Setoriais tenham um papel de definição de tarifas, isso parece ser distinto do estabelecimento de regras para a definição de tarifas 
ou taxas. O Artigo 37 atribui essa responsabilidade aos Ministros que supervisionam os transportes e as finanças, sendo hoje o Ministro dos Transportes e Comunicações e o 
Ministro das Finanças. 

33 O concessionário ou operador está autorizado a estabelecer suas próprias tarifas, mas deve permanecer dentro dos limites de seu contrato de concessão e / ou dos limites 
máximos estabelecidos pelo regulador. Ver Artigo 28 (3) (a). 

34 É provável que o ARSPM esteja fornecendo certos serviços não atribuídos à concessionária ou a outros prestadores de serviços portuários do setor privado sob licença e 
outros acordos. Normalmente, eles são chamados de taxas portuárias e podem incluir taxas de navegação e tarifas de uso de infraestrutura para manter áreas de uso comum. 
A proposta de Lei parece omitir a capacidade do ARSPM de cobrar taxas portuárias, bem como o mecanismo de aprovação para determinar quais são as taxas portuárias.  
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Função ARSPM 

Ministério 
de 
Transport
es e 
Comunica
ções 

Ministério 
da 
Economia 
e Finanças 

Ministério 
dos 
Transport
es e 
Comunica
ções 
(Tutela) 

INAMAR 
(Instituto 
Nacional da 
Marinha) 

Concession
ária/ 
Operadora 
de 
Terminal 

“Gover
no” 

Outros 
(identific
ar) 

4.4 Certificação para o 
exercício da actividade 
portuária 

P      
 

 

4.5 Regulamentos35 P        

4.6 Obrigações/Protocolos 
Internacionais (ex: OMI)36 

P P     
 

 

Fonte: SPEED+

                                                

35 O Artigo 61 e o Artigo 74 da proposta de Lei permitem à ARSPM revogar um certificado de operador portuário ou rescindir um contrato de concessão (e licença de serviço 
portuário), respectivamente, no caso de o operador ter sido condenado por comportamento anticoncorrencial e práticas corruptas. No entanto, não se sabe quem em 
Moçambique tem autoridade de execução. A Lei nº 10/2013 autorizou a criação da Autoridade Reguladora da Concorrência, inspirada na lei portuguesa e, finalmente, da União 
Europeia, mas a lei ainda não foi implementada.    

36 Hoje, o Ministério dos Transportes e Comunicações parece ser responsável por celebrar acordos internacionais com a Organização Marítima Internacional e outros acordos 
ou tratados associados à segurança marítima. O ARSPM tem a responsabilidade de fazer cumprir as obrigações relacionadas a Moçambique; O Artigo 2 (e) atribui especificamente 
à ARSPM a responsabilidade de cumprimento e execução de tratados e convenções internacionais.   
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A tabela também identifica agências que, na proposta de Lei, parecem ter a responsabilidade principal 
(designado como “P”) ou secundária (designada como “S”) para uma função específica; nalguns casos, pode 
haver mais de uma entidade com responsabilidade primária. Fornece-se também notas explicativas nas 
tabelas que tratam das disposições específicas na proposta de Lei para facilitar a referência. 

6. A falta de clareza da proposta de lei  

Ao todo, 28 funções do sector portuário são identificadas e listadas entre essas quatro categorias. A tabela 
mostra que duas funções, fixação e aprovação de taxas portuárias e manutenção diária de áreas de uso, 
não são atribuídos. É provável que o ARSPM esteja fornecendo certos serviços não atribuídos ao 
concessionário ou outros prestadores de serviços portuários do sector privado sob licença e outros 
arranjos. Esses serviços seriam identificados e as taxas associadas seriam normalmente especificadas num 
cronograma de tarifas portuárias publicado pela autoridade reguladora. Eles podem incluir taxas de 
navegação e encargos de uso de infraestrutura para manter áreas de uso comum. O Proposta de Lei 
parece ser silencioso sobre a capacidade do ARSPM de cobrar taxas portuárias, juntamente com o 
processo de aprovação dos tipos e nível de taxas cobradas. 

A provisão e manutenção de áreas de uso comum, pelas quais as taxas portuárias poderiam ser cobradas 
como taxa de uso de infraestrutura, também não são atribuídos. Operadores de terminal têm 
responsabilidades de manutenção para suas próprias áreas de concessão, mas a maioria dos portos com 
mais de um terminal possui áreas que permitem acesso a outros usuários do porto, como acessos 
terrestres e fluviais, estradas internas fora do terminais, portões externos e estacionamento, que podem 
ser fornecidos pela autoridade; o custo para manutenção dessas áreas pode ser coberto pelo uso da 
infraestrutura e pelas taxas de navegação cobradas pela autoridade. 

Vinte seis das 28 funções são atribuídos a entidades específicas. Todas as funções parecem estar 
apropriadamente atribuídas, mas existem nove funções atribuídas a duas ou mais entidades e quatro são 
codesignados para o governo, que também recebe autoridade exclusiva para definir a responsabilidades 
do ARSPM. Existem 8 funções atribuídas apenas ao ARSPM; supervisão de construção portuário, 
pilotagem, assistência a reboque, segurança de perímetro portuário, regulamentação de operações 
portuárias, atracagem, monitoria de desempenho do portuário e coleta/relatório de dados portuários. A 
alocação dessas funções confunde o papel do ARSPM como regulador e entidade operacional, dada a sua 
responsabilidade sobre pilotagem e assistência ao reboque. Como estas são funções marítimas, parece 
que devem ser atribuídos ao INAMAR, embora, para os fins deste relatório, não tenhamos revisto a 
Legislação do INAMAR. As implicações desse papel operacional são importantes, pois pode ser difícil para 
que o ARSPM tenha responsabilidade de regulação operacional sobre serviços de pilotagem e assistência 
de reboque que são normalmente incluídos nos regulamentos operacionais portuários, aos quais o ARSPM 
também está designado.  

7. Concorrência leal e regulamentação económica    

Uma das justificativas da proposta de Lei é a necessidade de promover e salvaguardar a concorrência, mas 
parece que Moçambique espera fazer isso através do desenvolvimento de infraestrutura portuária e 
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melhorando a eficiência e a confiabilidade dos serviços portuários.37 O artigo 2 do proposta de lei também 
trata do estabelecimento de uma política tarifária que reflicta as regras de livre concorrência, monitoria 
do comportamento dos preços e impedindo a criação de monopólios, garantindo ao mesmo tempo o 
exercício da proteção e medidas nas zonas portuárias. 

A proposta de Lei também permita à ARSPM rescindir contratos de concessão e revogar licenças e 
certificados de operação sob condenação por comportamento anti concorrencial38. Embora Moçambique 
tenha uma lei de concorrência em vigor (Lei 10/2013) e os regulamentos associados à lei foram emitidos 
(Decreto nº 97/2014), a Autoridade da Concorrência ainda não foi criada. É, portanto, difícil imaginar 
como uma entidade pode ser condenada por comportamento anti concorrencial quando não há direito 
da concorrência subjacente em vigor. Por exemplo, o Tribunal da Concorrência do Chile trata de questões 
anti-concorrenciais do sector, tal como no México, Portugal, Espanha e Alemanha39, entre outros.40 Esta 
é potencialmente uma lacuna crucial na estrutura regulatória do sector portuário de Moçambique. Mesmo 
em ambientes de concorrência, muitos países que empreenderam reformas no sector portuário incluíram 
uma estrutura reguladora da concorrência no processo de reforma. É de se esperar que Moçambique 
emitirá um quadro regulamentar da concorrência específico do sector portuário, após exemplo de seus 
novos regulamentos de concorrência no sector da aviação (Decreto nº 35/2018), mas de momento, não 
existe uma estrutura de concorrência que envolva o sector portuário. 

Pode ser que a proposta de Lei esteja se referindo a práticas comerciais desleais, em oposição a práticas 
anticompetitivas; práticas comerciais desleais incluem o uso de várias formas enganosas, fraudulentas ou 
antiéticas, métodos para obter negócios, como deturpação, publicidade falsa ou representação de um bom 
serviço, venda vinculada e preços enganosos. Embora Moçambique tenha leis e regulamentos sobre 
práticas comerciais desleais41, essas leis e regulamentos estão focadas na proteção do consumidor. A Lei 
da concorrência é projetado para salvaguardar e promover uma concorrência justa. Outra possibilidade 
é que Moçambique pretenda controlar o comportamento anticompetitivo através da regulação 
económica, mas essas duas abordagens regulatórias são distintas. A regulação económica busca controlar 
os preços. Através da regulamentação econômica, os governos procuraram impedir que monopólios ou 
mesmo oligopólios aumentem os preços além do que pode ser considerado lucro razoável. 

                                                

37 See the “Reasons” (“Fundamentação”) section of the Draft Port Law. 
38 See Articles 61 and 74 of Draft Port Law. 
39 A Lei de Portos do Chile determina especificamente o envolvimento do Tribunal da Concorrência para salvaguardar a 

concorrência no setor portuário. O Artigo 21 da Lei declara que a Lei de Concorrência do Chile, que estabeleceu o Tribunal 
da Concorrência, se aplica às autoridades portuárias estabelecidas como empresas estatais. O Artigo 22 da Lei indica que o 
uso de instalações de atracação deve ser feito de maneira não discriminatória, enquanto o Artigo 31 determina que entre as 
funções das empresas estatais é promover a concorrência e garantir um comportamento de não discriminação entre os 
usuários do porto. O Artigo 51 exige regulamentação na concepção de licitações, de modo que as propostas facilitem a criação 
de um ambiente competitivo e garantam a equidade entre as concessionárias portuárias. Ver OECD, Competition in Ports and 
Port Services, Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, 19 December 2011, pp. 110-111. 

40 Por exemplo, a Comissão de Concorrência e Consumidor da Austrália monitora o comportamento dos preços, entre outras 
atividades, para garantir que as cobranças por serviços auxiliares não sejam "injustamente" altas em relação às cobranças de 
uma cesta de serviços especificada que uma operadora de terminal cobra.  Veja Container Stevedoring Monitoring Report Number 
10, October 2013. 

41 See Law 22/2009 of 28 September and Decree 27/2016 of 18 July. 
 



17 
REVISÃO DA PROPOSTA DE LEI PORTUÁRIA 

A lei da concorrência visa permitir que as forças do mercado influenciem os preços e a qualidade do 
serviço, de modo que regulamento de preços seja desnecessário. O foco centra-se na existência dum 
número suficiente de fornecedores num mercado para permitir que as forças do mercado imponham 
disciplina de forma que as empresas se comportem de forma competitiva. Esta é a relação implícita entre 
a estrutura de mercado e o comportamento da empresa frequentemente chamada de paradigma, 
estrutura-conduta-desempenho. O paradigma sugere que exista um nexo de causalidade entre o elemento 
da estrutura do mercado (por exemplo, número de empresas, natureza de seus produtos ou serviços, 
entrada condições e extensão da regulamentação governamental) e comportamento da empresa (por 
exemplo, preços de serviços, decisões de investimento e marketing) e desempenho do mercado (por 
exemplo, eficiência locativa e rentabilidade).42  
 
Geralmente, mesmo em ambientes em que exista concorrência no sector portuário, a experiência 
internacional em reforma portuária, mesmo tentando evitar monopólios, resultou em oligopólios, onde a 
competição é limitada a muito poucos fornecedores. Portanto, nesses ambientes, ainda existe o risco de 
comportamento anticompetitivo, particularmente nos mercados e colisão de preços. 

No caso de Moçambique, parece haver muito pouca concorrência entre portos ou entre terminais, 
particularmente no comércio de contentores. Talvez seja por esta razão que Moçambique se voltou para 
regulação económica como uma ferramenta para salvaguardar a concorrência. Entretanto, a regulação 
económica funcional, a responsabilidade na proposta de Lei é confusa, pois parece separar alhos e bugalhos 
entre as principais actividades de cada função. Propor tarifas, estabelecer regras para tarifas e aprovar 
tarifas são a responsabilidade de seis entidades diferentes. A função é atribuída a seis entidades, incluindo 
o terminal operador, que tem o direito de fixar suas próprias tarifas dentro dos limites do contrato de 
concessão. 

Os Ministérios de Tutela Sectorial e das Finanças têm a responsabilidade de estabelecer tarifas, mas em 
“Coordenação” com o ARSPM. Parece que o ARSPM apresentaria níveis tarifários, mas caberia aos 
ministérios aprova-los. No entanto, o Ministério de Transportes e Comunicações aparentemente 
estabeleceria as regras para definir tarifas e taxas com base numa proposta do ARSPM. Importante notar 
que "Governo" também tem responsabilidade de fixação de tarifas. 

A regulamentação económica, onde as autoridades governamentais estabelecem os preços de uma cesta 
de serviços, é uma tarefa difícil. Empreender reguladores precisa entender a estrutura de custos de uma 
empresa; se as empresas tiverem monopólios, seria na área de informação que eles teriam que seria útil 
para o regulador determinar um preço “justo”. Além disso, diferentes empresas têm diferentes custos 
estruturas devido a diferentes requisitos de investimento, lei de trabalho, configurações de terminal etc. 
Portanto, a estrutura de custos do Operador do Terminal A do contentor pode ser bem diferente do 
custo de estrutura do Operador do Terminal B, mesmo que na mesma porta. 

Desafio adicional diz respeito aos preços que o regulador definirá. Vários países sem a possibilidade de 
induzir a concorrência, estabelecem um preço para um número limitado de serviços (a “cesta” de serviços) 
ou incorporam um prazo máximo de preço numa licitação competitiva emitida por contrato de concessão 

                                                

42 A crítica geral a esse paradigma é que ele encorajou os formuladores de políticas a dar muita ênfase ao número e tamanho das 
empresas em seus esforços para determinar se existe o risco de monopólio, adiando considerações mais importantes, como 
grau de concorrência ou facilidade em potencial de entrada. Mesmo assim, esse ainda é o paradigma padrão na regulamentação 
da concorrência atualmente. Veja Brozen, Yale, Concentration, Mergers, and Public Policy, Macmillan, New York, 1982. 
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em que o licitante com o menor preço máximo é adjudicado à proposta; o preço mais alto proposto passa 
a ser a tarifa regulamentada. A “cesta” deve consistir em serviços que são “cativo” pelo operador do 
terminal, significando que uma vez que o operador do navio se compromete com um terminal, os serviços 
prestados aos importadores e exportadores não podem ser oferecidos por nenhum outro serviço 
fornecedor, como remoção de tampa de escotilha, re-estiva, manuseio de mercadorias perigosas ou de 
grandes dimensões, registro e verificação de dados e conexão mais recente, para citar alguns. A evidência 
desse poder de monopólio é quando um operador de terminal cobra por um serviço normalmente não 
cobrado ou aplica taxas significativamente mais altas do que outros terminais.43 A capacidade de impor 
tais cobranças geralmente não é prevista na proposta dos termos de licitação ou entendidos pelo 
regulador ao aprovar revisões à tarifa proposta por um operador de terminal ao regulador. Esses e outros 
encargos não são incluídos numa tarifa aprovada normalmente em encargos de serviços auxiliares.   

Os reguladores estão cada vez mais preocupados com o crescimento de tais práticas, já que alguns as 
consideram como uma maneira de contornar as cobranças regulamentadas. A Comissão de Fornecedores 
e Compradores Australianos, por exemplo, encarregada de monitorar o comportamento e desempenho 
dos preços dos operadores de terminal, monitora a proporção de encargos auxiliares em relação aos 
encargos padrão, sem a preocupação de que os operadores de terminais se envolvam em práticas desleais 
de preços. No seu relatório de 2013, a Comissão informou a proporção de receitas de serviços não-
padrão em relação aos serviços padrão como sendo de 18,5 %.44  Uma regra geral é que as cobranças 
acessórias caem dentro de uma faixa de 15 a 25% das cobranças padrão (regulamentadas). 

A Figura 1 fornece um exemplo do aumento no número de taxas de serviços auxiliares que um operador 
de terminal fora de Moçambique fornece; alguns deles estão ligados ao operador do terminal oferecendo 
serviços não cativos aos clientes portuários, enquanto outros estão vinculados à separação de serviços 
encargos e outros impostos a clientes cativos. Como mostra a figura, os números de diferentes encargos 
quase dobraram nos 2,5 anos após a concessão. 

A discussão acima demonstra as possíveis armadilhas da regulamentação. Embora seja preferível criar um 
ambiente de competitividade por serviços portuários, com o regulador encarregado de monitorar 
comportamento de precificação, em muitos ambientes o volume de contentores doméstico pode ser 
muito baixo para suportar concorrência. Nesses casos, a melhor alternativa é emitir propostas em que os 
concorrentes possam competir com base em uma tarifa mais baixa, entre outros critérios. Essa abordagem 
normalmente permite ajustes periódicos com base num índice de preços ao consumidor. A opção menos 
preferível é quando o operador do terminal apresenta uma proposta de reajuste tarifário; enquanto a 
proposta do operador puder certamente ser legítimo devido a mudanças nas condições de mercado e 
custos operacionais e de investimento mais altos, cabe ao regulador garantir 

                                                

43 Um exemplo é o porto de Callao, Peru, onde o DPW lista a “taxa de reserva de berço” em sua tarifa; A DPW ainda não 
cobrou esta taxa, provavelmente devido à oposição esperada da transportadora, bem como à concessão de uma concessão a 
outro operador de terminal de contêineres que pode não impor essa taxa.   

44Australian Competition and Consumer Commission, Container Stevedoring Monitoring Report Number 10, October 2013, 
http://www.accc.gov.au/system/files/Container%20stevedoring%20monitoring%20report%20no.%2015%20-
%20October%202013.pdf . 



19 
REVISÃO DA PROPOSTA DE LEI PORTUÁRIA 

 

que os dados sejam suficientes para fazer um julgamento sobre a tarifa proposta aos fornecidos pelo 
operador do terminal. Esse requisito pode ser incorporado ao contrato de concessão.   

O Artigo 37 (2) prevê que a ARSPM proponha um conjunto de regras que regem a fixação de taxas, que 
por sua vez devem ser aprovados pelos que superintendes as áreas de dos transportes e finanças. As 
regras devem ser cuidadosamente especificadas na medida em que as taxas são definidas em detalhes, ou 
seja, o que as taxas cobrem e o método em que eles são calculados. Deixar qualquer margem de 
interpretação além do objectivo e da base da taxa para cálculo significa que tanto o regulador quanto o 
operador podem alterar o significado da taxa; pode reduzir o custo para o usuário do porto e, portanto, 
reduzir as taxas pelas quais os operadores têm direito ou aumentam o custo para o usuário, de modo que 
ele viole os padrões de razoabilidade. 

8. Monitoria de desempenho 

Existe um velho ditado da gestão segundo o qual "Você não pode gerir o que não se mede". Isso sugere 
que o ARSPM não pode cumprir o mandato do artigo 2 (1) de aumentar a eficácia e o desempenho 
operacional eficiência do sistema portuário nacional, a menos que monitore o desempenho dos 
operadores de terminais. Isso requer a coleta de dados, principalmente de operadores de terminais, 
relacionados a produtividade dos terminais e o nível de serviço; além disso, sem esses dados, o ARSPM 
não pode justificadamente propor medidas para aumentar a competitividade do sector portuário, como 
o Artigo 7 (g) obriga a ARSPM a fazer. O Artigo 8 (1) (k) também exige que o ARSPM supervisione as 
operações portuárias para garantir, entre outras coisas, que os serviços são prestados com eficiência. 
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Os dados de desempenho também podem servir a outros propósitos. Para a planificação de portos, outra 
actividade atribuída em parte para o ARSPM, indicadores de desempenho podem ser usados para acionar 
avaliações relativas à necessidade de melhorias ou expansão, como, por exemplo, quando as taxas de 
utilização de ancoragem atingem 70% ou se houver excesso de navios na lista de espera. Os indicadores 
de desempenho também podem ser usados como base para investigar reclamações que usuários 
portuários e operadores de terminais possam ter em relação à qualidade de serviços que recebem. Além 
disso, indicadores podem ser usados para identificar problemas associados ao desempenho do ARSPM em 
relação aos serviços que presta, como pilotagem ou assistência a reboque, quando embarcação que espera 
pelos serviços ou o tempo de retorno associado aos serviços pode ser maior que esperado. 

Os indicadores de desempenho também podem ser usados para medir o impacto de mudanças de políticas 
e preços e outras estratégias sobre a competitividade do seu sistema portuário. Quando governos e 
reguladores formulam políticas e estratégias, eles precisam saber se tiveram o impacto pretendido ou 
consequências não intencionais (deletérias). Por exemplo, uma mudança nos procedimentos alfandegários 
que permite evacuação conveniente de um contentor de importação pode aliviar o congestionamento do 
pátio, o que de outra forma prejudicar a produtividade do âncora e o tempo de rotação do camião. A 
autoridade portuária não saberia o impacto da política, a menos que fosse capaz de medir o desempenho 
antes e depois da política. Finalmente, como discutido posteriormente, os contratos de concessão 
geralmente incorporam padrões mínimos de desempenho que o terminal operador deve atender. 
Independentemente da circunstância, o mesmo tipo de indicadores, todos relacionados ao nível de serviço 
e produtividade, pode ser usado para todos esses fins declarados. 

Como o ARSPM tem a responsabilidade de garantir a eficiência do porto, parece que também deve 
prescrever o conjunto de indicadores e / ou dados que servem de base para seu cálculo. É crítico que 
prescrevê-las, são fornecidas definições detalhadas para evitar ambiguidades ou espaço para interpretação 
ou reinterpretação da intenção do indicador, no órgão regulador ou no operador do lado do terminal. 
Por exemplo, a produtividade da embarcação pode ser medida pelo número de movimentos de guindaste 
feitos durante o tempo decorrido entre a última linha amarrada ao navio e a última linha desatada do 
navio, que pode ser denominado como produtividade bruta; isso significa a soma de todos os movimentos 
feito por cada guindaste implantado na embarcação durante o tempo decorrido, conforme definido aqui. 
Por outro lado, a produtividade pode ser medida como o tempo decorrido entre a “primeira escolha” 
(quando a barra espaçadora do guindaste está anexada ao primeiro contentor) e a "última escolha" 
(quando a barra espaçadora libera o último contentor), representando a produtividade líquida ou o total 
de movimentos realizados durante o tempo decorrido entre a primeira escolha e a última escolha.  

Num cenário hipotético, o regulador pode alegar que o operador não está cumprindo padrões de 
produtividade porque não está atingindo a produtividade necessária da embarcação de 60 movimentos 
por hora do navio com base na produtividade líquida. O operador do terminal pode declarar que está 
excedendo o padrão, reivindicando 65 movimentos por hora de navio com base na produtividade bruta. 
Se a definição de o indicador não estiver claro, então o operador do terminal e o regulador tem 
argumentos (embora normalmente a produtividade da embarcação seja baseada no valor líquido). Então 
a definição da produtividade de embarcação precisa especificar quando o relógio começa a contar e se o 
número total de movimentos é calculado com base na produtividade líquida ou na produtividade bruta, 
com um ou outro também definido. 
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9. Indicadores de desempenho sugeridos  

Todas medidas de eficiência operacional estão relacionadas ao tempo. Nosso sistema de "contabilidade 
do tempo" apresentado no módulo regulador do Kit de Reforma Portuária do Banco Mundial45 e na Figura 
1, é baseado em princípios da engenharia industrial. O sistema define e registra uma série de eventos 
durante o processo de manuseio de carga e embarcação, juntamente com os respectivos tempos 
decorridos entre esses eventos. A maioria dos operadores de terminal usam esse sistema ou um sistema 
similar como base para o controle operacional e o tornaram uma parte essencial dos relatórios do sistema 
de operações do terminal. Propõe-se aqui indicadores de desempenho, dada a probabilidade de que o 
ARSPM tenha que estabelecer padrões de desempenho em vista de suas funções regulatórias e de 
planificação. 

A Figura 2 ilustra os três componentes principais de um terminal (cais, pátio e portão) e os eventos e 
tempos decorridos para cada um. A figura mostra duas linhas de tempo paralelas. O superior (tempo de 
expedição) aplica-se à operação do navio (cais) e a menor (hora da gangue) às gangues de amarração 
(guindastes) envolvidas esta operação. A intenção é ilustrar as relações funcionais entre os dois. Um similar 
a descrição da contabilidade de tempos também está incluída para a operação do portão. Um operador 
de terminal monitora seu desempenho empregando indicadores derivados desse tempo decorrido 
componentes. Normalmente, o operador do terminal utiliza um sistema totalmente informatizado para 
colectar e processar dados operacionais, denominados TOS (sistema operacional do terminal). A maioria 
dos TOSs foram incorporadas nos módulos de monitoria de desempenho, incluindo cálculo automatizado 
de indicadores de desempenho. Cada movimento e armazenagem dum contentor implica uma cobrança 
para o transportador ou remetente, os dados de TOS gerados também são usados para fins de facturação. 

Um regulador de portos não exige toda a gama de indicadores gerados pelos operadores de terminais. 
Como os Termos de Serviço do operador do terminal geram automaticamente centenas, senão milhares 
de indicadores, é uma questão simples compartilhar com os poucos que o regulador precisa apoiar suas 
funções de regulamentação, aprimoramento da competitividade e planificação. Os indicadores mais 
relevantes para ARSPM são apresentados em duas categorias: 1) indicadores de nível de serviço (LOS) e 
2) indicadores operacionais indicadores de eficiência (OE). O LOS refere-se à qualidade do serviço 
prestado aos usuários dos activos, principalmente carga e armadores e seus representantes. OE refere-se 
ao uso real de activos. 

A Figura 2 identifica os 7 indicadores principais que aconselhamos o uso do ARSPM para apoiar seus papéis 
funcionais. Estes são descritos abaixo. 

                                                

45 Port Reform Toolkit, Module 6, Port Regulation: Overseeing the Economic Public Interest in Ports, World Bank, Second Edition, 
2007, available at: 
https://ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/pdf/modules/06_TOOLKIT_Module6.pdf. O 
módulo foi baseado em grande parte na dissertação de doutorado do autor. O sistema de contabilidade de tempo foi 
posteriormente modificado para incluir indicadores relacionados a camiões: Kent, Paul E., Asaf Ashar, and Gerardo Ayzanoa, 
“How Fit Are Central America’s Ports?  An Exercise in Measuring Port Performance”, paper presented to the International 
Association of Maritime Economists, Norfolk, Virginia, July 2014. 
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Figure 1.  Sistema de contabilidade de tempos para operações portuárias e indicadores de desempenho sugeridos

Fonte: Conceito de sistema de contabilidade de tempo desenvolvido originalmente pelo Dr. Asaf Ashar para o sistema de 
indicadores de produtividade do Porto de Seattle na década de 1980. Mais tarde revisado e apresentado in Asaf Ashar, Paul 
Kent, et al, Port Reform Toolkit, Module 6, Port Regulation: Overseeing the Economic Public Interest in Ports, World Bank, 
Second Edition, 2007; available at 
hhttps://ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/pdf/modules/06_TOOLKIT_Module6.pdf. 
Subsequently modified to include truck-related indicators in: Kent, Paul E., Asaf Ashar, and Gerardo Ayzanoa, “How Fit Are 
Central America’s Ports?  An Exercise in Measuring Port Performance”, paper presented to the International Association of 
Maritime Economists, Norfolk, Virginia, July 2014. 
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9.1. Indicadores de nível de serviço 

Os indicadores LOS sugeridos incluem o seguinte: 

 Atraso do navio. O atraso do navio, uma medida que reflete a disponibilidade de ancoradouro 
e gangues de amarração, é calculado subtraindo o horário programado original para a chegada do 
navio ao porto do momento em que o navio chega ao cais (segunda linha empatada) e está pronto 
para trabalhar. O atraso zero é ideal, mas um atraso de até quatro horas geralmente pode ser 
absorvido no itinerário da embarcação. Se um atraso de quatro horas ou mais se tornar uma 
ocorrência comum, é provável que as transportadoras imponham sobretaxas de 
congestionamento, pois esses atrasos não podem ser absorvidos em seus itinerários. O cálculo 
pressupõe que o navio chegue dentro do prazo e incorpore uma provisão para o tempo de 
navegação entre boia e cais, amarração e folgas. Por exemplo, normalmente são esperados navios 
chegar à estação piloto pelo menos duas horas antes do horário planificado para o trabalho. A 
chegada atrasada de navios não deve ser considerada no cálculo do atraso do navio, pois a hora 
de chegada está fora do controle da autoridade portuária e dos operadores de terminal;46 

 Tempo de espera de armazenagem.  O tempo de espera de armazenagem deve ser 
monitorado em relação ao seu impacto sobre congestionamento. O tempo médio de espera deve 
estar relacionado ao risco de congestionamento. Tempo de espera por si só não é um indicador 
de desempenho, mas a monitoria do indicador pode ajudar o ARSPM determinar se os preços de 
armazenagem devem ser revistos com base no risco de congestionamento; quanto maior o risco, 
então, mais altas serão as taxas de armazenagem, encorajará uma evacuação mais rápida. Quanto 
menor o risco, então menor as taxas de armazenagem, deve incentivar os remetentes a manter 
recipientes armazenados para maximizar as oportunidades de geração de receita. Tempo médio 
de permanência é o tempo médio por contentor gasto em armazenagem;   

 Tempo na fila do camião.  A diferença entre a hora em que um camião chega à fila do portão 
e o tempo em que o processamento do porto começa é calculado como atraso do camião. O 
atraso do camião é mais prontamente calculado se houver um sistema de nomeação de camiões.47  
Caso contrário, os operadores de camiões podem indicar qual é o tempo típico de 
congestionamento do porto.48 Para terminais com indicação de sistemas camião, o cálculo do 
atraso do camião assume que o camião chega (pré-portão) idealmente 30 minutos antes da hora 
marcada; 49 

 Tempo de Turno do Camião. Este indicador refere-se ao tempo necessário para o camião 
entrar no terminal, retirar ou descarregar sua carga e sair do terminal. Como a medida envolve 
processamento do porto, viajando para a pilha na área de armazenagem, aguardando 
equipamentos no quintal, carregamento / descarregamento, viajando de volta ao porto e 
processamento do porto na saída, também serve como uma medida proxy da eficiência da 
operação de armazenagem. Idealmente, o tempo de rotação do camião excederia uma hora, mas 

                                                

46 Os operadores de terminais de contentores, geralmente, usam sistemas de janelas de embarcações onde os horários da 
embarcação no cais são negociados entre o operador do terminal e a transportadora. 

47 Observe que não é certo se os operadores de terminais de contentores estão actualmente executando um sistema de 
nomeação de caminhões. Esses sistemas podem ter um grande efeito no gerenciamento de congestionamentos de portas, além 
de reduzir o congestionamento de tráfego nas rotas de acesso aos terminais.  

48 Isso pode ser feito consultando periodicamente os caminhoneiros enquanto eles estão em filas próximas aos portões ou 
entrevistando empresas de caminhões. 

49 Por exemplo, um caminhão com horário marcado das 8:00 às 08:30 horas será aceito o mais tardar às 9:00 horas, se chegar 
antes das 8:30 horas. 
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justificar esse tempo se o camião estiver envolvido em descarga e carregamento dentro do 
terminal, exigindo cerca de 30 minutos a mais. 

 

9.2. Indicadores sobre a eficiência operacional 

Os indicadores de OE sugeridos para o ARSPM incluem:    

 Produtividade do navio. Provavelmente a medida mais importante do desempenho do 
terminal, a produtividade é baseada no número de movimentos por hora durante o tempo de 
atracagem líquida de uma embarcação (consulte Figura 2). O tempo líquido de atracagem ocorre 
entre o período em que a primeira turma aparece no navio e a partida da última quadrilha do 
navio. A produtividade do navio é calculada por, dividindo o número de movimentos pelo tempo 
líquido do barco medido em horas (movimentos / hora). Quanto mais guindastes servirem um 
navio, maior número de gangues de amarração mobilizadas para trabalhar no navio. Portanto, o 
cálculo é a soma dos movimentos manipulados por todos os guindastes (ou por todas gangues de 
amarração). Devido a graus variados de produtividade (geralmente, quanto maior o volume de 
carga / descarga e / ou quanto maior o navio, maior a produtividade do navio), o cálculo da 
produtividade do navio deve distinguir volumes maiores a partir de volumes menores movidos, 
os tipos de guindastes implantados para servir a embarcação e tamanho do navio (capacidade); 

 Produtividade do guindaste. Como a produtividade do guindaste varia de acordo com o tipo 
de guindaste usado, o ARSPM deve distinguir os padrões por tipo de guindaste (por exemplo, 
pórtico, móvel e equipamento de navio) usado para carregar ou descarregar os contentores ao 
calcular um padrão de produtividade de guindaste. Alternativamente, o ARSPM pode usar uma 
produtividade média de guindaste, refletindo proporcionalmente o tipo de utilização guindaste. A 
produtividade do guindaste é calculada dividindo o número de movimentos do guindaste pelo 
período entre a primeira “escolha” (primeira caixa manipulada) e o ponto de descanso da última 
(na embarcação ou em um camião no barco) para cada guindaste usado na operação de 
carregamento / descarga. A produtividade do guindaste é relatada como número de movimentos 
/ hora do guindaste; 

 Produtividade no rendimento do ancoradouro. Utilização do ancoradouro (a percentagem 
de tempo que o barco é ocupado) é representado pelo momento em que o comprimento linear 
de um barco é ocupado por um navio como uma percentagem do tempo total que o comprimento 
do barco está disponível. 
   

A tabela 2 apresenta os indicadores, define as unidades de medida a serem usadas quando são relatadas, 
e fornece a frequência com que eles devem ser relatados. As faixas de desempenho desejáveis devem ser 
confirmadas como razoável com base nas discussões que o ARSPM deveria ter com as transportadoras e 
os terminais operadores. As faixas desejáveis de desempenho que fornecemos aqui são apenas ilustrativas.  
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Tabela 2. Indicadores de nível de serviço e eficiência 

Indicator Category Units of Measure 
Reporting 
Frequency 

Desirable 
Performance 

Ranges 

Level of Service 

Ship Delay -- Hours/Call Monthly 0-4 

Container Dwell 
Time -- Average Days in 

Storage/Container 
Weekly -- 

Truck Queue Time -- Hours/Call Monthly 1-2 

Truck Turn Time -- Hours/Call Monthly 0.5-1 

Operational Efficiency 

Ship Productivity 
> 1,000 moves/call 

Moves/Hour 

  60-80 

500-1,000 moves/call Monthly 35-50 

< 500 moves/call   10-15 

Crane Productivity 
Gantry Cranes 

Moves/Hour 

  25-30 

Mobil Harbor Cranes Monthly 15-20 

Ship's Gear   10-15 

Berth Utilization -- 
Total Berth Hours per 

Month with Ship at 
Berth/Total Available 

Hours per Month 

Monthly 
not to exceed 

70% 

 
Source: Adapted from Kent, Paul E. and Asaf Ashar, 2010, “Indicators for port concession contracts and regulation: the Colombian 

case”. Paper presented at the Annual Conference of the International Association of Maritime Economists, Lisbon, Portugal. 

 
A eficácia de um sistema de monitoria de desempenho terminal é mais garantida quando a indústria está 
confiante com os objectivos e a justiça do sistema. Os padrões devem ser definidos de modo a serem 
facilmente alcançáveis, permitindo ao operador flexibilidade suficiente para ajustar (melhorar) a operação 
conforme as condições do mercado. Frequentemente, a capacidade de produção de um terminal é 
determinada em grande parte assumindo determinadas taxas de utilização, armazenagem e produtividade, 
com o mais fraco desses componentes sendo o critério mais importante para determinar a capacidade 
geral de produção do terminal. Portanto, é importante que o ARSPM se envolva com as partes 
interessadas durante o processo de definição de padrões de desempenho.  
 
Enquanto os indicadores acima estão focados nos terminais de contentores, indicadores semelhantes são 
aplicáveis ao manuseio de granéis sólidos e secos. Para manuseio a granel e a granel, a produtividade da 
embarcação não é apropriada, dada a variedade de sistemas de manuseio implantados para cargas a granel 
e a natureza não unitizada das cargas a granel que podem ser transportadas no mesmo navio. No entanto, 
o atraso do navio, o tempo na fila do camião, o tempo de retorno do camião e a utilização do cais são 
adequados para os terminais de manuseio a granel e a granel.  
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10. Contratos de Concessão 

O Artigo 2 (3) cita que um dos objectivos da Proposta de Lei é incentivar o investimento do sector 
privado em instalações portuárias e em sua operação por meio de contratos de concessão. Existem muitos 
factores que podem afectar a vontade dos investidores por essa oportunidade, incluindo a percepção de 
risco, mas um importante acordo do contrato será equitativo; isto é, que os signatários de ambos os lados 
da mesa de negociação têm obrigações a cumprir e que há consequências por não as cumpri. Existem 
muitos exemplos de concessão em que as partes não cumpriram suas obrigações; no Equador, por 
exemplo, um operador de terminal abandonou uma concessão devido ao fracasso do governo em cumprir 
seu compromisso de investimento. Em Honduras, o governo não pôde cumprir sua obrigação de 
investimento portuário, o que resultou em uma renegociação do contrato de concessão, onde o operador 
do terminal concordou em cobrir todo o custo dos requisitos de investimento do governo (em troca de 
pagamentos de concessão reduzidos ao governo, conforme bem como uma extensão da duração do 
contrato). O contrato de concessão deve ser visto como equilibrado, com uma alocação justa de risco e 
medidas para mitigar o risco. 

Uma revisão do Artigo 32 do Proposta de Lei identifica os elementos essenciais para um contrato de 
concessão. Elas parecem não ser tão completas quanto deveriam e parecem pesar mais na proteção do 
governo do que no interesse do operador do terminal. Por exemplo, o Artigo 32 (k) identifica obrigações 
financeiras e materiais das concessionárias, mas não há linguagem de contrapartida quanto às obrigações 
financeiras ou materiais do governo. Além disso, o Artigo 32 (g) indica os direitos e obrigações do 
concessionário como um elemento essencial, mas não há linguagem comparável em relação aos direitos e 
obrigações do governo. 

Existem outros itens não listados que seriam prudentes incluir. Alguns destes incluem  

 Forca Maior.  Embora um item aborde as causas de rescisão do contrato (artigo 32 (k)), é 
incerto se isso inclui força maior, que geralmente suspende parte ou todas as obrigações de ambas 
as partes sob certas condições. Essas condições geralmente são aquelas fora do controle do 
concessionário ou do governo, que podem incluir guerra, sabotagem, tumultos, greves de 
indivíduos que não estão sob o emprego da concessionária, bloqueios ou actos de Deus (como 
tufão, incêndio, inundação) , explosão, terremoto) ou acto semelhante, que hoje também pode 
incluir pandemias; 

 Indicadores de desempenho do terminal ou do porto.  Conforme observado 
anteriormente, os indicadores de desempenho devem ser incorporados aos termos dos contratos 
de concessão para permitir à autoridade portuária garantir que o operador do terminal atenda 
aos padrões mínimos de desempenho. Embora a regulamentação tarifária seja uma maneira de 
controlar os preços em um ambiente monopolista ou oligopolista, a incorporação do desempenho 
operacional garante que os clientes portuários estejam sendo atendidos razoavelmente. 
Normalmente, os indicadores abordariam o nível de serviço e a produtividade; 

 
 Resolução de disputas. Tanto os operadores como o governo podem se beneficiar de ter um 

mecanismo neutro para resolver disputas com muito mais custo-benefício e eficiência do que seria 
o caso. As partes mais importantes das decisões são confrontadas com o fórum que desejam 
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escolher para a resolução de disputas. Os contratos de concessão que contêm uma abordagem 
em várias camadas estão se tornando mais comuns. Essa abordagem significa que as partes são 
obrigadas ou podem optar por se envolver primeiro em meios alternativos de resolução de 
disputas (como negociação, mediação ou adjudicação) antes de prosseguir diretamente para a 
arbitragem ou o litígio.   

 
Identificou-se vários outros itens não indicados como elementos essenciais na proposta de Lei; alguns 
deles podem estar na rubrica dos elementos essenciais listados, por isso fornecemos a lista abaixo como 
orientação para evitar sua omissão nos contratos de concessão. Outros itens que vemos como essenciais 
incluem: 

 Requisitos para a publicação de ajustes tarifários e todas as taxas; 
 Duração do contrato e períodos de opção definida; 
 Requisitos para os operadores de terminais reportarem determinado desempenho operacional 

em formação; 
 Obrigações de pagamento e investimento por todas as partes no contrato; 
 Cláusulas de multa e pagamento de juros associadas à violação de determinadas cláusulas e por 

pagamentos atrasados; 
 Uma pesquisa de condições detalhadas para garantir que as partes concordem com a 

infraestrutura prevalecente e condições de instalação dentro da área concessionada; 
 Uma plataforma para a área concessionada; 
 Responsabilidade de manutenção do governo e concessionária; 
 Direitos de auditoria do Governo e acesso a registros; 
  Requisitos de notificação e aprovação, quando uma 

o Existem mudanças na estrutura de propriedade da concessionária ou na alteração na 
alocação de patrimônio; 

o Notificação de fusão e aquisição 
 Restrições ou requisitos de aprovação da propriedade da concessionária em parte ou nem todos 

outras empresas que prestam serviços portuários ou operam outros terminais em Moçambique 
e em países adjacentes.  
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