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FUNDAMENTAÇÃO 

 

O desenvolvimento da economia nacional é indissociável das relações que 

se estabelecem entre os Estados ao nível bilateral, regional e internacional, 

numa interdependência permanente, assente em princípios Equidade, 

Igualdade, Legalidade, Não discriminação, Não selectividade, 

Transparência, Proporcionalidade, Reciprocidade entre os Estados. 

 

Tais relações são disciplinadas por protocolos e instrumentos jurídicos 

internacionais, como o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT 

1994, Acordo sobre Salvaguardas, da Organização Mundial do Comércio – 

OMC e o Acordo de Parceria Económica SADC/APE-EU, que fixam 

princípios e normas orientadoras sobre os procedimentos a serem observados 

pelos Estados membros, nas trocas comerciais, bem assim os mecanismos a 

adoptar para a protecção da produção nacional. 

 

O Estado Moçambicano é subscritor dos Acordos Comerciais ao nível da 

SADC, da União Europeia e Acordo da Organização Mundial do Comercio 

(OMC) sobre Salvaguardas. Estes Acordos fixam um regime de cooperação 

económica e comercial, que prevê a possibilidade de os signatários ou 

Estados Membros aplicarem as medidas de defesa económica e comercial no 

âmbito das importações, designadas Medidas de Salvaguarda.  

 

A nível internacional estas medidas de salvaguarda estão previstas no 

Protocolo sobre Trocas Comerciais da SADC especialmente no artigo 20, e 

no Acordo de Parceria Económica SADC/APE - UE especialmente nos 

artigos 32 a 3), e que permitem que o País signatário do Acordo determine 

um regime jurídico para aplicação das medidas na importação de um produto 
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para o seu território, quando o mesmo causa ou ameaça causar prejuízos 

graves à indústria nacional, em produtos similares ou directamente 

concorrentes.  

 

Na ordem jurídica moçambicana não existe um quadro normativo que regule 

os procedimentos relativos à aplicação de medidas de salvaguarda, no âmbito 

das relações económicas e comerciais estabelecidas nos protocolos acima 

mencionados. 

 

É, nestes termos, e dada a importância destas medidas de salvaguarda contra 

as importações excessivas que concorrem com a produção nacional e da 

necessidade de protecção da indústria nascente, que se propõe a apreciação 

positiva da presente proposta de Lei de Medidas de Salvaguarda da Industria 

Nacional por este órgão, e consequente submissão à Assembleia da 

República para aprovação.  
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE  

_________ 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA  

 

Lei no ___/2020,  

de __ de _____________ 

 

Anteprojecto de Lei das Medidas de Salvaguarda da Indústria 

 

Havendo a necessidade de estabelecer o quadro legal para a aplicação de 

medidas de salvaguarda relativamente aos produtos importados, quando se 

verificar um excesso que cause ou ameace causar um prejuízo grave à 

industria nacional, em harmonia com os instrumentos jurídicos 

internacionais que vinculam o Estado Moçambicano, a Assembleia da 

República, ao abrigo do n.º  1 do artigo 179 da Constituição da República de 

Moçambique, determina: 

 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais  

 

Artigo 1 

Objecto 

A presente lei estabelece regras para a aplicação das medidas de salvaguarda 

na importação de produtos similares e directamente concorrentes que causam 

ou ameaçam causar prejuízo grave à indústria nacional. 

Artigo 2 
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Âmbito de Aplicação 

1. Constituem medidas de salvaguarda as acções de emergência ou medidas 

temporárias, relacionadas com o aumento das importações de determinados 

produtos sempre que tais importações causem ou ameacem causar um 

prejuízo grave à indústria nacional.  

2. As medidas de salvaguarda deverão ser aplicadas no território nacional ao 

produto importado independentemente da sua origem. 

 

Artigo 3 

Princípios Gerais 

A aplicação da presente Lei obedece aos princípios gerais do comércio 

internacional consagrados na Organização Mundial do Comércio, na SADC 

e todos outros quadros legais de que Moçambique é parte, em particular os 

seguintes: 

1. Equidade: deve ser assegurada a justa repartição dos encargos, ónus e 

benefícios decorrentes da aplicação do regime de medidas de 

salvaguarda. 

2. Igualdade: todos os produtos importados ficam sujeitos ao mesmo 

regime, com a excepção das limitações legais ou concessões 

internacionais nos termos dos acordos internacionais.  

3. Legalidade: a aplicação das medidas de salvaguarda deve ser feita em 

observância das normas e dos limites legais.   

4. Não discriminação: os produtos importados estarão sujeitos a um 

tratamento não menos favorável que ao concedido aos produtos similares 

de origem nacional ou estrangeira. 

5. Não selectividade: as medidas de salvaguarda serão aplicadas ao produto 

importado independentemente da sua procedência, excepto para produtos 

originários de países menos desenvolvidos. 
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6. Transparência: deve-se promover a recolha sistemática de dados, 

publicar previamente as medidas e facilitar o respectivo acesso aos 

diferentes actores na economia. 

7. Proporcionalidade: as medidas de salvaguarda devem ser aplicadas na 

proporção necessária para prevenir ou remediar o prejuízo grave e 

facilitar o ajustamento da produção nacional. 

8. Reciprocidade: consiste na harmonização de medidas entre dois Estados 

no concernente a direitos e obrigações que forem assumidos nas relações 

comerciais que deverão ser cumpridos pelos Estados signatários. 

 

Artigo 4 

Definições 

1. O significado dos termos e expressões utilizados na presente lei consta do 

glossário em anexo, que dela faz parte integrante. 

2. Os demais termos utilizados e não definidos na presente lei têm o 

significado que lhes é atribuído pelo léxico da Organização Mundial do 

Comércio e da SADC. 

 

Artigo 5 

Prevalência dos Tratados e Acordos Internacionais 

1. A aplicação de Medidas de Salvaguarda a que se refere o artigo 2 regem-

se pelas normas dos tratados e acordos internacionais bilaterais ou 

multilaterais que vinculam o Estado Moçambicano e, na sua falta ou 

insuficiência, pelas disposições da presente Lei. 

2. São subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código Civil, Código 

de Processo Civil e demais legislação complementar sobre a matéria. 

 

 

CAPÍTULO II 
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Órgãos Competentes, Procedimentos para aplicação das Medidas 

 

Artigo 6 

Órgãos Competentes 

1. O órgão competente para a aplicação de medidas de salvaguarda é o 

Comité Nacional de Facilitação do Comércio (CNFC). 

2. Compete ao CNFC criar as entidades responsáveis pela realização da 

investigação prevista na presente lei. 

3. Compete à entidade responsável pela investigação: 

a) Apresentar os pedidos de aplicação de medidas de salvaguarda e,  

b) Emitir pareceres para a tomada de decisões relativas à aplicação, 

suspensão, ou alteração de prazos de aplicação de medidas de 

salvaguarda. 

c) Receber queixas sectoriais sobre prejuízo ou ameaça de prejuízo à 

indústria nacional, causado pelas importações.  

 

Artigo 7 

Procedimentos para a Aplicação de Medidas de Salvaguarda 

Constituem procedimentos para aplicação de Medidas de Salvaguarda nos 

termos da presente lei os seguintes: 

1. Recepção de uma queixa fundamentada ou factos substanciados que 

indicam prejuízo ou ameaçam causar prejuízo à indústria nacional grave 

causada pela importação elevada; 

2. A aplicação de medidas de salvaguarda a que se refere o nº 1 deste artigo, 

será precedida de uma investigação preliminar pelos órgãos competentes 

para determinar o nexo de causalidade entre o volume das importações e 

o prejuízo grave ou ameaça de prejuízo grave; 

3. Publicação da medida a aplicar com antecedência a determinada em 

regulamento próprio;  
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4. A aplicação da medida de salvaguarda deve ser feita na medida do 

necessário para prevenir ou reparar o prejuízo grave e facilitar o 

ajustamento. 

 

CAPÍTULO III 

  Áreas, Modalidades, Periodicidade, Requisitos para Aplicação das 

Medidas de Salvaguarda  

 

Artigo 8 

Áreas de Aplicação de Medidas de Salvaguarda 

1. A presente lei aplica-se a todas as importações de produtos nas áreas 

agrícola, pecuária, pescas, segurança alimentar, transporte e na protecção 

da indústria nascente de qualquer área. 

2. A presente lei poderá ser aplicada em qualquer outra área a ser fixada em 

função da determinação da conjuntura económica nacional e que 

implique a protecção da indústria nacional. 

3. Caberá ao Conselho de Ministros definir as outras áreas industriais que 

carecem de protecção à luz da presente lei. 

 

Artigo 9 

Modalidades de Medidas de Salvaguarda 

1. As modalidades de medidas de salvaguarda previstas na presente lei são 

as seguintes:  

a) Incremento de tarifas aduaneiras;  

b) Aplicação de tarifas-quotas;  

c) Fixação de novas tarifas temporárias; 

d) Aplicação temporária de quotas (restrições quantitativas). 

e) Suspensão ou modificação de concessões tarifárias;  
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 Artigo 10 

Periodicidade da aplicação das Medidas de Salvaguarda 

1. As medidas de salvaguarda podem ser aplicadas de forma provisória ou 

definitiva. 

a) Constituem medidas de salvaguarda provisórias aquelas que são 

aplicadas quando se verificam circunstâncias críticas as quais 

qualquer demora na aplicação das medidas de salvaguarda pode 

causar um dano de difícil reparação à produção nacional.  

b) Constituem medidas de salvaguarda definitivas aquelas que são 

aplicadas na extensão necessária para prevenir ou remediar um 

prejuízo grave e facilitar o ajustamento da indústria nacional. 

2. A medida de salvaguarda deve durar o tempo necessário para prevenir ou 

remediar o prejuízo grave ou a sua ameaça, com vista à reparação do dano 

ou recuperação da indústria nacional. 

 

Artigo 11 

Aplicação de Medidas de Salvaguarda Provisórias 

1. As medidas de salvaguarda provisórias poderão ser aplicadas em 

circunstâncias críticas e emergenciais da seguinte forma: 

a) Fixação de novas tarifas temporárias; 

b) Aplicação temporária de quotas (restrições quantitativas). 

2. Os procedimentos para aplicação dessas medidas serão objecto de 

regulamentação. 

 

 

 

Artigo 12 

Aplicação das Medidas de Salvaguarda Definitivas 
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1. As medidas de salvaguarda definitivas deverão ser aplicadas, na extensão 

necessária, para prevenir ou reparar o prejuízo grave e facilitar o 

ajustamento da indústria nacional, da seguinte forma: 

a) Incremento de tarifas aduaneiras, 

b) Aplicação de tarifas quotas na importação de um determinado 

produto ou mercadoria. 

c) Suspensão ou modificação de concessões tarifárias. 

2. Os procedimentos para a aplicação dessas medidas serão objecto de 

regulamentação. 

 

Artigo 13 

Requisitos para a Aplicação de Medidas de Salvaguarda 

São requisitos para a aplicação de uma medida de salvaguarda: 

a)  O aumento excessivo de importações; 

b) Existência de prejuízo grave ou ameaça de prejuízo grave; 

c) Existência de um nexo de causalidade entre o aumento das 

importações e o prejuízo ou ameaça de prejuízo grave; 

d) Realização de uma investigação relativa ao produto em causa. 

 

Artigo 14 

Critérios para determinação do prejuízo ou ameaça de prejuízo grave 

1. A determinação da existência de prejuízo grave, ou de ameaça de prejuízo 

grave, será baseada em provas objectivas que demonstrem a existência de 

nexo causal entre o aumento das importações do produto de que se trata 

e o prejuízo grave ou ameaça de prejuízo grave.  

2. Na investigação para determinar se o aumento das importações causou ou 

ameaçou causar prejuízo grave à produção nacional, serão avaliados os 

factores relevantes objetivos e quantificáveis relacionados com a situação 

da produção nacional afectada, particularmente os seguintes:  
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a) o montante e o ritmo de crescimento das importações do produto, em 

termos absolutos e relativos; 

b) a parcela do mercado nacional absorvida por importações crescentes; 

c) a alterações no nível de vendas, produção, produtividade, utilização 

da capacidade, lucros e perdas e emprego.  

3. Poderão ainda ser analisados factores como preço das importações, em 

especial para determinar se houve uma significativa subcotação em 

relação ao preço do produto similar no mercado nacional, e a evolução 

dos preços nacionais dos produtos similares ou diretamente concorrentes, 

para determinar se houve ou não uma queda de preços que resultaria no 

prejuízo ou ameaça de prejuízo agrave à produção nacional. 

 

Artigo 15 

Prazos  

1. As medidas de salvaguarda só devem ser aplicadas durante o tempo 

necessário para prevenir ou remediar o prejuízo grave e facilitar o seu 

ajustamento, podendo ser prorrogado se as razões que ditaram a sua 

aplicação persistirem.  

2. A aplicação da medida provisória não deve exceder o período de 6 (seis) 

meses, podendo ser suspensa por decisão do Comité Nacional de 

Facilitação do Comércio (CNFC) antes do prazo final estabelecido. 

3. Não obstante o disposto no número anterior, se se decidir pela adopção de 

medida de salvaguarda definitiva, o prazo da sua aplicação com carácter 

provisório será computado para efeitos de vigência total da mesma. 

4. A duração total de uma medida de salvaguarda definitiva, incluindo o 

período da aplicação inicial e toda a sua extensão, não pode ser superior 

a dez anos. 

5. A prorrogação referida no número 1 do presente artigo, deve ser 

antecedida por uma investigação. 
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Artigo 16 

Revisão, Suspensão, Prorrogação e Revogação das Medidas de 

Salvaguarda  

1. A aplicação de Medidas de Salvaguardas, determinadas pelo CNFC, 

devem ser revistas anualmente. 

2. As medidas só podem ser suspensas quando: 

a) As condições de mercado mudarem temporariamente de tal forma que 

o prejuízo seria improvável que seja retomado como resultado da 

suspensão, ou onde a indústria nacional está temporariamente 

impossibilitada de fornecer produtos similares ou diretamente 

competitivos; 

b) O sector relevante da indústria nacional em causa teve oportunidade 

de emitir um Parecer e este tenha sido considerado. 

3. A aplicação das medidas de salvaguarda poderá ser revogada se as 

circunstâncias o determinarem ou após avaliação das circunstâncias que 

determinaram a sua aplicação. 

4. As medidas de salvaguarda poderão ser prorrogadas caso haja 

comprovação de que a medida ainda é necessária para prevenir ou 

remediar o prejuízo grave ou a existência de provas de que a indústria 

está em processo de ajustamento 

5. A prorrogação referida no número anterior, não deve exceder dez anos. 

CAPÍTULO IV 

Das Medidas de Salvaguarda Multilaterais e Bilaterais Gerais  

 

Artigo 17 

Medidas de Salvaguarda Multilaterais e Bilaterais Gerais 
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1. Sempre que as circunstâncias o determinarem, poderão aplicar-se 

medidas de salvaguarda multilaterais e bilaterais gerais para proteger as 

indústrias nacionais contra surtos de importação. 

2. As medidas de salvaguarda bilaterais gerais para proteger a indústria 

nacional contra importação excessiva devem assumir as seguintes 

formas: 

a) Suspensão de uma redução da taxa do direito de importação para o 

produto em causa;  

b) Aumento dos direitos aduaneiros sobre o produto em causa; ou 

c) Introdução de contingentes pautais para o produto em causa. 

3. Os requisitos e condições de aplicação das medidas de salvaguarda 

multilaterais deverão ser consentâneos com o disposto no acordo sobre as 

Medidas de Salvaguarda da OMC e outros acordos comerciais de que 

Moçambique é Parte. 

 

Artigo 18 

Medidas de Salvaguardas de Protecção da Indústria Nascente 

1. Poderá ser aplicada uma medida de salvaguarda para proteger a sua 

indústria nascente, sempre que as circunstâncias o determinarem, desde 

que não violem os acordos assinados previamente pelo Estado 

Moçambicano. 

2. As medidas previstas no número anterior, consistem na suspensão 

temporária da redução pautal ou num aumento pautal até um nível que 

não exceda o princípio da Nação Mais Favorecida. 

3. Estas medidas adoptam a forma de direitos adicionais e serão cobradas 

apenas ao Estado membro que também invoca esta medida. 

 

CAPÍTULO V 
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Deveres Gerais na Aplicação das Medidas de Salvaguarda 

 

Artigo 19 

Deveres do Serviço Público 

1. O sector público deve cooperar entre si na protecção e na valorização da 

indústria nacional. 

2. O sector público deve informar imediatamente a entidade que 

superintende o Comércio Externo as situações de risco que possam 

ameaçar a indústria nacional. 

3. O sector público deve colaborar com a entidade que superintende o 

Comércio Externo sempre que este o solicite ou por sua iniciativa, para 

efeitos da protecção e da valorização da indústria nacional. 

4. A entidade que superintende o Comércio Externo deve promover a 

cooperação com as demais entidades públicas e entidades privadas. 

 

Artigo 20 

Deveres de Entidades Privadas  

1. O sector privado deve informar imediatamente a entidade que 

superintende o Comércio Externo as situações de risco que possam 

ameaçar a indústria nacional. 

2. O sector privado deve colaborar com a entidade que superintende a área 

do comércio externo sempre que este o solicite ou por sua iniciativa, para 

efeitos da protecção e da valorização da indústria nacional. 

 

CAPÍTULO VI 

Disposições Finais  

Artigo 21 

Regulamentação 
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Compete ao Conselho de Ministros regulamentar a presente lei adoptando as 

medidas necessárias para sua implementação. 

 

Artigo 22 

Norma revogatória 

1. É revogada toda a legislação referente a aplicação de Medidas de 

Salvaguarda que contrarie o disposto na presente lei. 

2. Os acordos e tratados internacionais em vigor em País que não 

contrarie a presente lei continuam válidos, cabendo o Conselho de 

Ministros fazer a sua reavaliação em função das medidas a serem 

adoptadas. 

 

Artigo 23 

Entrada em vigor 

A presente Lei entra em vigor no prazo de 90 dias a contar da data da sua 

publicação. 

Aprovada pela Assembleia da República, aos ___de ____ de 202_. 

A Presidente da Assembleia da República, Esperança Laurinda Francisco 

Nhiuane Bias. 

 

Promulgada em __de _________ de 2017.  

Publique-se. 

O Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI 
 

 

 

ANEXO 

GLOSSÁRIO 

 

Para efeitos da presente lei, entende-se por: 

1. Medidas de Salvaguarda: são acções de emergência, temporárias, 

relacionadas com o aumento das importações de determinados 

produtos sempre que tais importações tenham causado ou ameacem 
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causar um prejuízo grave à indústria nacional do Estado importador e 

que devem ser aplicadas numa base não selectiva. 

2. Prejuízo Grave: deterioração geral significativa da situação de uma 

indústria nacional. 

3. Ameaça de prejuízo grave: é a clara iminência de prejuízo grave, 

baseada em factos e não simplesmente em alegacões, conjunturas ou 

possibilidades. 

4. Indústria Nacional: é o conjunto de produtores de bens similares ou 

directamente concorrentes que operam dentro do território 

moçambicano ou aqueles cuja produção conjunta de bens similares ou 

directamente concorrente constitua uma proporção substancial da 

produção nacional de tais bens. 

5. Indústria Nascente é uma indústria nova na sua fase inicial de 

desenvolvimento, susceptível de ser atingida pelo prejuízo do aumento 

nos fluxos comerciais internacionais, que a torna incapaz de competir 

com os concorrentes de áreas similares estabelecidos no resto do 

mundo.  

6. Produtos Similares significa: um produto idêntico, ou embora não 

seja o mesmo, tenha aspectos idênticos com o produto referido. 

7. Produto Directamente Concorrente:  produto idêntico, ou seja 

semelhante em todos os aspectos ao produto em causa ou na ausência 

deste, outro que embora não seja semelhante em todos os aspectos tem 

características semelhantes ao produto em causa, ou na ausência dele, 

um outro produto que compete directamente com o produto em 

questão. 

8. Produtores inclui fabricantes e agricultores. 


