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POSICIONAMENTO DO SECTOR PRIVADO SOBRE NOVAS TAXAS DE MIGRAÇÃO 

INTRODUZIDAS PELA REPÚBLICA DA ZÂMBIA: PEDIDO DE INTERVENÇÃO DO GOVERNO 

MOÇAMBICANO JUNTO DAS AUTORIDADES DO GOVERNO ZAMBIANO 

 

 

No âmbito do exercício das suas actividades, a Confederação das Associações Económicas de 

Moçambique (CTA), tomou conhecimento, através de seus membros, que a República da Zâmbia 

procedeu à introdução de taxas de migração aplicáveis, apenas, a cidadãos estrangeiros, 

implementando, prontamente, a respectiva tabela de preços, desde o início do mês de Junho do 

corrente ano. 

 

Do ponto de vista prático e, relativamente aos custos daí decorrentes, para os transportadores 

rodoviários de carga, em especial, a introdução das taxas supra mencionadas significa que, para a 

taxa com a validade de 01 (um) ano, o valor a pagar é o correspondente a 81.000,00mt (oitenta e 

um mil meticais) e, tratando-se de uma passagem, apenas (validade imediata), o valor a pagar é o 

correspondente a 31.300,00mt (trinta e um mil e trezentos meticais). 

 

Esta taxa e, à semelhança de outras medidas que o Governo da República da Zâmbia tem estado 

a introduzir nos últimos tempos, aplicam-se apenas aos transportadores rodoviários de carga 

estrangeiros, de entre os quais, os moçambicanos, sendo que aos locais, as mesmas não se 

aplicam. 

 

Podemos citar, a título exemplificativo, (1) a introdução da proibição do enchimento de tanques de 

reserva de combustível aos camiões estrangeiros, visando obrigar que estes adquiram o 
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combustível no território zambiano, (2) a introdução de taxas rodoviárias e, (3) a obrigatoriedade 

de destinar à República da Zâmbia, 50% da carga transportada. Ou seja, a recente introdução da 

taxa de migração, associada às diversas medidas que têm sido esporadicamente tomadas pelas 

autoridades zambianas, parte das quais retro mencionadas, são assumidas como um claro 

protecionismo aos transportadores zambianos e prejudicam aos tranportadores rodoviários 

estrangeiros, em particular moçambicanos que, para além da perda do recurso tempo, veem-se 

obrigados a incrementar custos de operação na ordem de cerca de 15%, tornando a actividade de 

transporte rodoviário de carga para aquele País (ou em trânsito), extremamente insustentável. 

 

Julgamos que estas medidas que têm sido tomadas, de forma unilateral, pelo Governo da 

República da Zâmbia, precisamente, por afectarem em grande medida a competitividade no 

exercício da actividade de transporte rodoviário de carga nacional e regional, deveriam passar por 

uma concertação a nível dos órgãos da SADC, visando salvaguardar o processo de construção e 

implementação dos Protocolos da região, relativos à integração regional, especialmente, no que à 

criação de facilidades de negócio entre os Estados membros diz respeito.   

 

Aliás, até porque, a forma de actuação do Governo da República da Zâmbia viola Acordos por sí 

subscritos relativamente às políticas adoptadas pela SADC, no âmbito dos transportes rodoviários, 

para os quais os Estados membros acordaram em desenvolver uma política harmonizada de 

transportes que salvaguarde os princípios de igualdade de tratamento, não descriminação, 

reciprocidade, concorrência justa, condições operacionais harmonizadas e que promovem a 

criação de um sistema integrado de transporte rodoviário na região. 

 

Excelência, 

 

Para além de desencorajarem, completamente, os operadores de transporte rodoviário de carga 

internacional, nacionais, no exercício da sua actividade, as medidas implementadas pelas 

autoridades do Goveno da República da Zâmbia, prejudicam sobremaneira a arrecadação de 

receitas através de impostos ao Estado moçambicano, dado o não exercício da actividade por 

parte dos transportadores rodoviários nacioanis, devido à falta de capacidade para custear as 

despesas decorentes de todo um conjunto de taxas que têm estado a ser implementadas pelo 

Governo da República da Zâmbia, por um lado, e por outro lado, podem concorrer para o 
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desencorajamento da escolha dos nossos portos e corredores de desenvolvimento, especialmente 

os da Beira, como destino de carga diversa, com o intuíto de evitar o trânsito rodoviário para 

qualquer país da região, via República da Zâmbia. 

 

O mais gritante, Excelência, é a exigência, por parte das autoridades zambianas, que o tanque de 

combustível do transporte de carga, esteja completamente esvaziado quando entre no território 

zambiano, quiçá com o objectivo de obrigar os transportadores estrangeiros a adquirir combustível 

na Zâmbia. 

 

Esta medida, completamente inconcebível e infundada para os Estados modernos, sobretudo para 

aqueles que são membros da mesma organização regional, para além de prejudicar os nossos 

transportadores, em termos de incremento dos custos de operação, e ainda, no que respeita ao 

tempo, prejudicam os interesses do Estado moçambicano, pois ao não se admitir que os 

transportes de carga nacionais entrem naquele País com o tanque de reserva de combiustível 

cheio, impede-se que esses mesmos transportes de carga adquiram combustível no teritório 

moçambicano, o que impossibilita a arrecadação de receitas, através de impostos e taxas, 

algumas das quais destinadas à manutenção das nossas estradas. 

   

Fica claro que estas medidas constituem uma afronta, não só aos transportadores nacionais, 

como também, e sobretudo, ao Estado e Governo moçambicanos que vêm os seus interesses, 

plasmados em planos, projectos e políticas de desenvolvimento, colocados em causa, através de 

medidas que, embora tomadas pela República da Zâmbia no âmbito da sua soberania, afectam os 

esforços de desenvolvimento económico e social do nosso País. 

 

Por tudo o acima exposto, defendemos, por esta via, a necessidade de intervenção urgente das 

autoridades do Governo de Moçambique, no sentido de solicitar a intervenção das Autoridades do 

Governo da República da Zâmbia, visando a eliminação imediata das Taxas de Migração 

recentemente introduzidas pela República da Zâmbia, e bem assim de outras medidas 

dissuadoras do exercício da actividade de transporte de carga naquele País, e aplicáveis apenas 

aos transportadores estrangeiros ou, alternativamente, e caso este não se mostre disponível a 

fazê-lo, usar, imediatamente, o princípio da reciprocidade, através da aplicação das mesmas 

medidas aos transportadores daquele País, caso transitem ou entrem no território nacional. 
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Cientes da aceitação do nosso pedido por parte de Vossa Excelência, subscrevemo-nos com 

elevada estima e enorme consideração. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos. 

 

Pela Melhoria do Ambiente de Negócios! 
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