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     REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÕES, IP 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

Revisão da Lei nº3/93, de 24 de Junho – Lei de Investimentos 

 

 

No domínio do Investimento Directo 

 

Objectivo Geral – Proceder à revisão global da Lei n°3/93 de 24 de Junho e demais legislação 

complementar e correlacionada, alinhada com as melhores práticas internacionais e os mais 

elevados padrões impostos pela dinâmica da economia regional, continental e mundial, no 

âmbito da integração e tendo em conta o contexto dos compromissos assumidos pelo 

paísincluindo os acordos internacionais de investimento em vigor, visando por último, a 

atracção e retenção de investimento privado nacional e estrangeiro.  

 

Objectivos específicos 

1. Consagrar na revisão da Lei de Investmento: 

1.1. A lista negativa dos sectores vedados ao investimento, em forma de ANEXO à Lei de 

Investimento. 

1.2. Introduzir a obrigatoriedade de fundamentação do acto de indeferimento e prever a 

existência de recurso hierárquico e ou jurisdicional. 

1.3. Rever e modernizar as definições das garantias deTratamento Nacional e de protecção 

contra a expropriação indirecta, para garantir o alinhamento com as melhores práticas 

internacionais actuais.  

1.4. Introduzir a definição dagarantia relativa ao princípio de Tratamento Justo e Equitativo. 

1.5. Por conseguinte, melhorar a protecção contra expropriação ilegal, expropriação directa 

e indirecta e estabelecer o regime de compensação justa, pronta e adequada. 

1.6. Rever, pontualmente, a restrição na expatriação de fundos tendo em atenção a 

excepção aceite, no âmbito internacional, que se aplica em tempos de crise da balança 

de pagamentos. 
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1.7. Revere clarificar o âmbito das disposições sobrea Resolução de Controvérsias entre o 

Estado e oInvestidor (Investor State Dispute Settlement, o ISDS), de forma a protegero 

Estado contra demandas frívolas, incluindo a definição do escopo das queixas que 

podem ser apresentadas ao ISDS. 

1.8. Rever o Regulamento (Decreto 43/2009) que implementa a Lei do Investimento para 

assegurar o seu alinhamento com nova versão da Lei. 

 

2. Estabelecer um quadro legal de investimentos harmonizado, em ambos os sentidos, com a 

legislação complementar e correlacionada, designadamente: 

2.1. A Lei Cambial; 

2.2. A Lei do Trabalho e o Decreto sobre contratação de Estrangeiro, sobre a transferência 

de fundos; 

2.3. A Lei de Terras e seu Regulamento sobre atribuição do DUAT a estrangeiros, tendo em 

conta o tratamento não igual entre investidor estrangeiro e nacional quanto ao acesso 

à Terra (violação de garantia de Tratamento Nacional); 

2.4. Competência do Tribunal Arbitral. 

 

3. Estabelecer um mecanismo processual de recepção, apreciação, autorização e registo de 

investimento diferenciados: 

3.1. Sujeitos apenas ao registo no APIEX; 

3.2. Sujeito à apreciação e decisão quando envolvam questões de segurança, ambientais e 

de saúde pública, ou quando incidam sobre sectores vedados ao investimento (lista 

negativa), nestes casos assentes no conceito de one-stop-shop. 

 

4. Consagrar normas que estimulem parcerias entre o empresariado nacional e estrangeiro, 

numa base voluntária e mutuamente vantajosa e sustentável. 

 

No Domínio das ZEE 

 

Objectivo Geral – Modernizar a legislação actual das ZEE, através da alteração do seu quadro 

jurídico, regulamentar e institucional, tendo em atenção que a implementação de variantes de 

ZEE tem sido uma estratégia utilizada por muitos países em desenvolvimento para a aceleração 

do processo de industrialização e transformação económica; e considerando que a legislação 

moçambicana referente a ZEE remonta à data de transição de Moçambique para a economia de 

mercado; e ainda tendo em conta que a legislação das ZEE se encontra bastante dispersa. 

 

Objectivos específicos 

1. Elaborar uma lei ZEE independente e os correspondentes regulamentos de execução; 
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2. Instituir o órgão regulador das ZEE, sendo necessário ajustar, do ponto de vista legal o 

mandato da APIEX na sua qualidade de Promotor de Investimento e Exportação e a sua 

qualidade de órgão regulador das ZEE, à luz do Decreto n°41/2018; 

 

3. Rever, pontualmente, matérias referentes: 

3.1 A Lei do Trabalho e o Decreto sobre contratação de estrangeiros; 

3.2 Ao Transito Aduaneiro, na importação de matérias prima e equipamentos e exportação 

de produto acabado, no sentido da sua simplificação, desburocratização e facilitação. 

 

4. Consagrar normas que estimulem parcerias entre o empresariado nacional e estrangeiro, 

numa base voluntária e mutuamente vantajosa e sustentável. 

 


