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3 1. ENQUADRAMENTO

PORQUÊ DISCUTIR REFORMAS NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

 Num mundo cada vez mais global, os países comcorrem

para os mesmos recursos, incluido os investimentos

 O Ambiente de negócios é um dos principais critérios

usados pelos investidores nacionais ou estrangeiros

para decidirem onde colocar seus recursos

 Muitos recursos e potencialidades para desenvolver os

negócios, também estão em outros locais do mundo

Para atrair investimentos, Moçambique

tem necessidade de ser melhor do que

outros países. Não podemos confiar

apenas na riqueza em recursos de que

o país dispõe. Precisamos de

processeguir com as reformas que têm

vindo a ser feitas

A Constituição da República de Moçambique (artigo 107)

O PQG 2020-2024 prevê na Prioridade II, Objectivo Estratégico II: a melhoria do ambiente de negócios
para atracção de investimento privado nacional e internacional.



4 2. ANTECEDENTES DO PAMAN 2019-2021

Entre 2008-2018 FOI IMPLEMENTADA A EMAN I e II

o Criando órgãos para a implementação, supervisão

e monitoria de reformas

o Foi reforçada a coordenação institucional

o Foram simplificados processos

o Foi reduzido o tempo e custo na execução da 

actividade económica.

Em 2019 o Governo aprovou PAMAN 2019-2021 

Fundiu 03 matrizes de reformas para melhoria do 

ambiente de negócios

o Doing Business (DB)

o Diálogo Público Privado (DPP); e 

o Estratégia para a Melhoria de Ambiente de 

Negócios (EMANII)



5 3. OBJECTIVOS DO PAMAN

Tornar 
moçambique 

mais 
atractivo ao 

investimento

Tornar as 
empresas 

mais 
competitivas

GERAL:

Melhoria do ambiente de 
negócios à nível nacional, 
melhor posicionamento 

do país 
internacionalmente com 

vista a atrair 
investimentos internos e 

externos.



6 4. ALGUMAS REFORMAS APROVADAS NO ÃMBITO DO PAMAN

Decreto nº 36/2019 de 16 
de Maio que cria o Estatuto 

do Administrador de 
Insolvência

¶Decreto n.º 7/2020 de 10 
de Março, que Cria a 
Central de Registo de 
Garantias Mobiliárias 

(Julho 2021).

¶Decreto-Lei n.º 2/2018, 
de 23 de Agosto, que cria a 

plataforma electrónica 
denominada, Sistema de 

Informação do Registo 
Predial (SIRP)

¶plataforma que 
disponibiliza informação 

que contribui para a 
facilitação do comércio 

internacional

¶Decreto nº10/2020 de 23 
de Maio, que reduziu 

significativamente o custo 
de instalação electrica

¶Operacionalização 
efectiva da Autoridade 

Reguladora da 
Concorrência, aprovado 

pela Lei n.º 10/2013, de 11 
de Abril

¶E-Tributação ao nível de 
todas Unidades de Cobrança 
a submissão electrónica de 

declarações de impostos 

¶Lançamento do Portal 
Informativo dos Balcões de 
Atendimento Único (BAU)

¶Adesão a Janela Única 
Eletrónica (JUE), pelo MIC, 

ATM, MADER 



7 4. ALGUMAS REFORMAS APROVADAS NO ÃMBITO DO PAMAN (2)

 Eliminada a prática de inspecção pré-embarque;

 Criada terminal de exportação de Machipanda;

 Aprovado o “Despacho Simplificado” para exportação;

 Operacionalizado e-tributação: submissão da declaração online,

 Operacionalizdo e-tributação em IVA, IRPC, IRPS para sujeito passivo;

 Operacionalizada a Central de Registo de Colaterais;

 Revistos os procedimentos sobre registo de capital no Banco de Moçambique;

 Lançados produtos financeiros viáveis para financiar actividades produtivas e de investimento;

 Operacionalizada a central de registo de informação de crédito de gestão privada;

 Regulamentados Contratos de Fomento Agrícola;

 Aprovada a proposta de Lei com instruções de melhoria para posterior submissão a AR da Lei da Electricidade.

 Aprovado o global do Código Comercial



8 5. REFORMAS EM CURSO NO ÃMBITO DO PAMAN 

 Acelerar o processo de interoperabilidade das diferentes plataformas electrónicas do Governo, por

forma a permitir o licenciamento online;

 Concluir a revisão da Lei de trabalho;

 Concluir a rever a Lei de Investimento;

 Ratificação da Apostila da Convenção de Haia relativa à supressão da exigência da legalização dos actos

públicos estrangeiros;

 Operacionalizar fronteira de paragem única em Ressano Garcia;

 Alargamento do horário de funcionamento nas fronteiras e terminais portuários;

 Introdução do conceito de Fronteira de Paragem Única nos postos fronteiriços;

 Elaborar a proposta de Lei Portuária;

 Rever a Lei n.º 13/99 sobre Fomento, Produção, processamento e exportação da castanha de caju;

 Revisão dos Estatutos das Micros Pequenas e Médias Empresas.



9 6. MEDIDAS APROVADAS PELO GOVERNO FACE AO COVID-19 (2)

Decreto nº37/2020 de 2 de Julho:

 Segurança Social Obrigatória – perdão de multa e redução de juro de mora;

 Energia eléctria – redução da tarifa social e diferimento de pagamento da factura por um período de 6 meses;

 Abastecimento de Água – Isenção do pagamento da factura de água,

 Apoio a tesouraria e investimento das MPMEs – concessão da linha de crédito sob gestão de BNI.

Em adição:

Foi ainda elaborada a Estratégia e Plano de Acção para Apoiar a Resiliência e Resposta das Empresas á

Pandemia do Covid19 com vista a proporcionar um ambiente favorável e um pacote de medidas

administrativas de apoio, para facilitar a manutenção da actividade e recuperação das MPMEs.



10 7. DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE REFORMAS

Maior 
comprometimento e 

intervenção directa do 
sector privado e 

parceiros de 
cooperação na 

implementação das 
reformas

Modernizar 
mecanismos de 

implementação das 
reformas com 

utilização de TIC

Uma maior  
participação do Sector 
Privado nas discussões 
e implementação das 

reformas 

transversalidade  das 
acções para a 

melhoria do ambiente 
de negócios exigem 

uma maior 
coordenação multi-

sectorial



11 8. OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPROMISSO DO GOVERNO NAS REFORMAS

Um programa de iniciativa 

presidencial que inclui uma 

forte aposta na melhoria do 

ambiente de negócios na área 

de indústria, comércio e 

serviços

Com apoio do BAD, a 

componente 1 do projecto 

visa a melhoria de políticas 

para transformar o sector 

da agroindústria
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MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

OBRIGADO 


