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República de Moçambique 

Proposta do Anteprojecto de Lei dos Portos 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

A actividade portuária, desde a sua criação, vinha sendo realizada e desenvolvida 

exclusivamente pelos então Serviços dos Portos e Caminhos de Ferro e Transportes, sendo 

que as regras para a exploração dos Cais dos portos do ultramar particularmente de 

Moçambique constavam do Regulamento aprovado pela Portaria 18630, de 24 de Abril de 

1965. Posteriormente foi aprovado o Decreto n.o 412/70, de 08 de Agosto que, com o 

objectivo de proporcionar um instrumento adequado à expansão e eficiência dos serviços 

portuários no ultramar, criou e definiu as áreas de jurisdição portuária, as competências das 

administrações portuárias dentro dessas áreas bem como estabeleceu as regras para o 

licenciamento de obras e actividades dentro das zonas portuárias. 

 

Após a Independência Nacional a administração e gestão da actividade portuária continuou 

a ser exclusivamente confiada a instituições e empresas do Estado que, nos termos dos 

instrumentos da sua criação e respectivos estatutos orgânicos, e cumulativamente com a 

legislação acima mencionada, regulamentos e outros instrumentos legais, desenvolveram as 

actividades que lhes foram atribuídas, no Sector. 

 

Na década de 90, no âmbito do Programa de Reabilitação Económica aprovado pelo Governo, 

que estabelecia, entre outros aspectos, a liberalização do mercado, incluindo a actividade 

portuária, foi permitida a entrada de Gestores privados no Sector. 

 

A filosofia subjacente aos princípios estabelecidos na legislação acima referida e por força da 

situação económico-social e financeiro, aliada ao desenvolvimento recente a nível 

internacional, regional e doméstico, conduz à necessidade de se estabelecer um Quadro 

Jurídico que defina e regule a organização do conjunto das infraestruturas, sua gestão e 

procedimentos na realização das actividades portuárias com vista a melhorar a actuação de 

entidades públicas e privadas no Sector Portuário. 
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Para o efeito impõe-se a adopção de regras e princípios que garantam a salvaguarda da 

concorrência leal e justa no quadro da prestação de serviços portuários e também o 

desenvolvimento de infra-estruturas portuárias, por via da promoção da necessidade de 

manter e melhorar os níveis de fiabilidade e de qualidade dos serviços prestados e permitir 

uma utilização e manutenção eficiente e eficaz das infraestruturas.  

 

A criação e aprovação de uma Lei Portuária afigura-se uma necessidade urgente e de capital 

importância para consubstanciar a forma de intervenção do Estado no Sector bem como a 

actuação das instituições e empresas públicas e do sector privado, sobretudo no que respeita 

ao conjunto de obrigações a que estão sujeitas e dos direitos que lhes são atribuídos, 

possibilitando-lhes, deste modo, uma visão mais adequada e articulada na realização das suas 

actividades. 

 

Por outro lado, e face à necessidade de garantir a prestação de um serviço de qualidade e de 

acesso universal, torna-se necessário estabelecer mecanismos legais que permitem ao Estado 

concessionar a parceiros privados os serviços portuários e a gestão das infra-estruturas 

públicas, salvaguardando a permanência e realização dos serviços de interesse público. 

 

Assim, havendo a necessidade de definir o regime jurídico que estabeleça as condições de 

acesso à actividade e a prestação de serviços portuários, num quadro em que a procura por 

novos operadores de transporte e da gestão das infraestruturas portuárias tem vindo a 

aumentar; de modo a adoptar regras uniformes que assegurem o tratamento equitativo e 

não discriminatório de todos os operadores que coexistem a nível nacional e usando da 

faculdade conferida pelo n.o 2 do artigo 99 e n.o 1 do artigo 179 ambos da Constituição da 

República de Moçambique, a Assembleia da República determina׃ 

 

É aprovada a Lei dos Portos de Moçambique, que estabelece as regras de Gestão dos Portos, 

de acesso à actividade portuária, prestação de serviços portuários, Gestão das Infra-

estruturas portuárias e fixa o quadro institucional da intervenção pública, especificamente da 

Autoridade Reguladora de Moçambique (ARSPM), e da Administração Portuária de 

Moçambique (APM), bem como o quadro institucional da actuação do sector privado e de 

singulares na actividade portuária  
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TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º 

(Objecto) 

1. A presente Lei estabelece o regime jurídico aplicável à gestão dos portos marítimos, 

áreas, zonas e terminais portuários, regula o acesso ao exercício da actividades e 

operações portuárias e fixa o quadro institucional da intervenção pública, 

especificamente da Autoridade Reguladora de Moçambique (ARSPM), e da 

Administração Portuária de Moçambique (APM), bem como o quadro institucional da 

actuação do sector privado e de singulares na actividade portuária. 

2. A presente Lei não prejudica a aplicação de outra legislação portuária nacional, bem 

como a aplicação de Tratados, Acordos e Legislação Internacionais ratificados pelo 

Estado Moçambicano, que não sejam contrários aos princípios estabelecidos na 

presente Lei. 

3. Salvo o disposto na presente Lei, as relações entre o trabalhador que desenvolve a sua 

actividade profissional na movimentação de cargas na zona portuária, as empresas de 

trabalho portuário, portos secos e em actividades conexas é aplicável o disposto na Lei 

de Trabalho, no Regulamento do Trabalho Portuário e demais legislação complementar 

vigente. 

Artigo 2º 

(Âmbito de aplicação) 

1. A presente Lei aplica-se a toda a actividade portuária exercida em Moçambique, nos 

portos marítimos, bem como nas áreas de jurisdição portuárias nomeadamente, zonas 

ou terminais, incluindo as áreas de reservas para expansão portuária. 

2. Estão sujeitos à Lei dos Portos de Moçambique em tudo o que se mostrar adaptado a 

sua natureza os portos secos, portos fluviais e lacustres, bem como as plataformas fixas 

ou flutuantes situadas offshore utilizadas para carga e descarga sem prejuízo do que 

estiver previsto em legislação específica.  

3. Estão excluídos do regime previsto na presente Lei, os portos, áreas ou sectores de 

qualquer porto que sejam destinados exclusivamente para o uso militar ou para missões 

de soberania ou segurança de Estado. 
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Artigo 3º 

(Objectivo) 

1. Institucionalizar a Administração Portuária (APM) e a Autoridade Reguladora do Sector 

Portuário (ARSPM). 

2. Incentivar a participação do capital privado no desenvolvimento do sector portuário, 

nomeadamente, na realização de investimentos para o desenvolvimento das 

infraestruturas e elevação dos níveis de prestação dos serviços, tendo em vista 

assegurar, maior eficiência e eficácia e elevação do seu valor acrescentado na 

economia. 

3. Promover a competitividade dos portos nacionais em relação aos seus concorrentes 

da região, por forma a elevar as quotas de sua participação na logística do comércio 

internacional dos países da região e no circuito do comércio mundial. 

4. Institucionalizar os mecanismos de articulação entre o Governo e Sector Privado de 

modo a garantir-se a harmonização de objectivos, sobretudo no que se refere a criação 

e consolidação de capacidade para que o País tire proveito das vantagens da sua 

localização costeira e acelere os seus processos de desenvolvimento económico e 

social. 

 

Artigo 4º 

(Definições) 

Os termos e definições usados na presente Lei constam do Glossário em anexo, que dela é 

parte integrante. 

 

 

TÍTULO II 

QUADRO INSTITUCIONAL DO SECTOR PORTUÁRIO 

 

CAPITULO I 

DEFINIÇÕES DE POLITICAS E ESTRATÉGIAS, AUTORIDADE REGULADORA E 

ADMINISTRACAO PORTUARIA DE MOÇAMBIQUE 

 

SECÇÃO I  

DEFINIÇÕES DE POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS  
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Artigo 5◦  

(Politicas e Estratégias)  

1. Compete ao Governo, através do Ministério que superintende a área dos portos, 

conceber e implementar políticas e estratégias de desenvolvimento sectorial- 

mediante contribuição em subsídios técnicos da ARSPM e da APM, ouvidas outras 

entidades públicas ou privadas ligadas ao sector a serem aprovadas pelo Governo. 

2. Cabe ao Governo promover os processos visando a criação, reabilitação, ampliação e 

modernização das infrastruturas e facilidades portuárias para garantir provisão de 

serviços de qualidade e salvaguardar o interesse público. 

3. Cabe ao Governo, através do Ministério que superintende a área dos portos, realizar 

os investimentos nos moldes de protecção das infraestruturas portuárias já 

existentes, nas dragagens e na construção de estradas de conexão dos portos às 

estradas nacionais. 

SECÇÃO II 

AUTORIDADE REGULADORA DO SECTOR PORTUÁRIO  

 

Artigo 6º 

(Jurisdição) 

A Autoridade Reguladora do Sector Portuário de Moçambique, têm âmbito e jurisdição 

nacional e pode ter delegações ou representações nas zonas portuárias do País onde se 

justificar. 

Artigo 7º 

(Natureza da ARSP) 

1. O Exercício das Atribuições do Estado na Regulação, Fiscalização, Supervisão da 

Administração, da Gestão e da Exploração dos Portos, Áreas de Jurisdição Portuária, 

Zonas Portuárias e Terminais com vista a assegurar o funcionamento eficiente do 

sistema portuário e garantir o cumprimento das necessidades de serviço público 

eficiente e de qualidade visando a segurança estratégica e económica da actividade 

portuária é feita pela Autoridade Reguladora do Sector Portuário. 

2. A Autoridade Reguladora do Sector Portuário de Moçambique (ARSPM) será também 

responsável pela regulação, fiscalização e supervisão de matérias de técnica, segurança 

e economia dos portos e da actividade portuária no âmbito das suas competências. 
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Artigo 8º 

(Funções da ARSP) 

São funções a exercer pela Autoridade Reguladora do Sector Portuário, entre outras, as 

seguintes: 

1. Propor ao Governo medidas de políticas, estratégias e planos para o desenvolvimento 

do sector Portuário. 

2. A regulação técnica, principalmente no que diz respeito à qualidade, desempenho e 

segurança, traduzido na gestão dos mecanismos de salvaguarda do cumprimento das 

normas e regras estabelecidas, gerais ou específicas, para os processos de concessão 

dos portos, licenciamento, certificação e supervisão geral das actividades 

desenvolvidas. 

3. A Regulação económica no que diz respeito:  

a) a definição dos princípios, regras e critérios de regulação económica; e 

b) a fixação dos níveis e indicadores de qualidade de serviço a observar nas infra-

estruturas abertas ao tráfego comercial, em resultado da negociação entre o 

gestor da infra-estrutura e os operadores de cada uma 

4. No âmbito da aplicação das regras de concorrência e sem prejuízo da legislação 

aplicável: 

a) salvaguardar as condições de equidade para os agentes económicos, 

principalmente no que diz respeito ao acesso, aos preços e tarifas dos serviços 

portuários.  

b) promover o respeito pela livre concorrência nos mercados dos serviços 

portuários abrangidos pela presente lei; 

c) a promoção e defesa da concorrência; 

d) colaborar com a Autoridade de Concorrência, podendo realizar estudos e outras 

análises dos mercados em causa e transmitir-lhe os resultados obtidos; e 

e) em todas as matérias abrangidas pela presente lei e que se enquadrem nas suas 

competências assegurar a conformidade das suas decisões com as normas de 

defesa da concorrência. 

 

Artigo 9º 

(Atribuições da ARSP)  

1. A ARSPM exerce suas funções tendo em vista assegurar o funcionamento eficiente e 

eficaz do sistema portuário nacional e garantir serviço público de qualidade e a altura 
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das necessidades do processo de desenvolvimento nacional, pelo que lhe compete em 

especial: 

a) regulamentar e aplicar os procedimentos para a certificação dos operadores 

portuários; 

b) regular a atividade de cabotagem, no quadro dos requisitos e obrigações de 

serviço público a que se encontra sujeito e adotar as medidas que se revestem 

necessárias para a sua conformidade com a legislação nacional aplicável; 

c) regular, no cômputo geral, o exercício da atividade portuária, incluindo os 

aspectos relacionados com a guarda, segurança, vigilância e, nos casos aplicáveis, 

os serviços públicos de assistência e abastecimento nas zonas de exploração dos 

portos, embora estes serviços continuem sujeitos às condições técnicas definidas 

na legislação específica. 

d) certificar e autorizar o exercício de actividades e serviços portuários, em 

observância aos requisitos legais e regulamentares de acesso e exercício da 

atividade; 

e) organizar e gerir o registo nacional dos operadores portuários; 

f) regulamentar as bases de fixação de sistema tarifário e taxas pela prestação dos 

serviços portuários e velar pelo seu cumprimento sem prejuízo do previsto no 

direito que assiste aos concessionários de fixarem tarifas ao brigo dos contratos 

de concessão. 

g) acompanhar e fiscalizar os processos de desenvolvimento dos serviços portuários, 

recolhendo e tratando informações (incluindo estatísticas) de suporte às decisões 

em matéria de regulação técnica e económica,  

h) acompanhar a evolução e as tendências da indústria portuária e dos mercados, 

tendo em vista a necessidade de adequação das medidas de política económica a 

recomendar ao Governo; 

i) emitir parecer sobre as propostas de renovação, suspensão, resolução, revogação, 

modificação ou alteração dos contratos de concessão e das licenças submetidas 

pelas APM, para decisão do Governo;  

j) preparar os documentos de concursos públicos para contratação de concessões 

portuárias e conduzir todos os aspectos técnicos até a celebração dos contratos.  

k) superintender e, em coordenação com as APM, acompanhar e fiscalizar a 

execução dos contratos de concessão; 
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l) elaborar em coordenação com as APM os regulamentos de exploração dos portos 

e submeter a aprovação do Governo,  

m) emitir parecer sobre a proposta de expropriação, por utilidade pública, ocupação 

de terrenos, implantação de traçados e exercício de servidões administrativas 

necessárias à concessão, expansão ou desenvolvimento portuário submetidas 

pela APM; 

n) cumprir e fazer cumprir as Leis, regulamentos e normas técnicas e de segurança 

portuária nacionais, bem como tratados e convenções internacionais ratificados 

por Moçambique. 

o) estabelecer critérios e matrizes de avaliação de desempenho dos operadores 

portuários face às metas previamente estabelecidas perante o Governo; 

p) propor medidas que visem aumentar a competitividade dos Portos nacionais a 

nível regional e internacional; 

q) promover a verificação das condições para a existência e desenvolvimento de 

transporte marítimo nacional e actividades conexas, em particular no que respeita 

à sua competitividade e atratividade do investimento no sector; e 

r) lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, aplicando as 

sanções previstas nas Leis. 

s) exercer quaisquer outras funções ou competências que sejam acometidas por Lei. 

2. A ARSPM exerce ainda a fiscalização dos contratos de concessão, dos serviços 

concedidos ou licenciados nos seus aspectos técnicos, de exploração e de administração 

portuária, incumbindo-lhe designadamente: 

a) fiscalizar actividades portuárias de uso ou exercício condicionado e a concessão 

de serviços públicos portuários nos termos da legislação aplicável; 

b) fiscalizar nas zonas portuárias, nas condições definidas na legislação geral 

aplicável, quaisquer actividades portuárias ou com elas relacionadas, 

designadamente os transportes, a indústria sob qualquer forma, o abastecimento 

de água, de energia eléctrica e de óleos combustíveis, a movimentação de 

passageiros, mercadorias e pescado, a entrada, saída, acostagem e manobra dos 

navios nos cais, os reboques, o tráfego local, a remoção de cascos afundados, o 

salvamento de navios, o mergulho, as dragagens, a extracção de areia e outros 

materiais das praias e o lançamento de terras ou entulhos nas orlas marítimas; 
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c) fiscalizar nas zonas portuárias a ocupação de terrenos, a construção de edifícios 

ou de outras instalações e a execução de quaisquer obras ou trabalhos, sem 

prejuízo da competência legalmente atribuída a outras entidades; e 

d) fiscalizar no cômputo geral as operações portuárias, zelando para que os serviços 

sejam prestados com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio 

ambiente. 

3. A ARSPM, no âmbito das suas atribuições e mediante autorização do Governo, abrirá 

espaço para intervenção de operadores de sector público e privado na realização das 

actividades de operação portuária e dos serviços portuários, bem como procurará a 

mais adequada composição do interesse público, procedendo às análises relevantes 

de modo a avaliar o custo benefício económico-financeiro e social das medidas ou 

soluções a adoptar.  

 

SECÇÃO III 

ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA DE MOÇAMBIQUE 

 

Artigo 10º 

(Jurisdição) 

A Administração Portuária de Moçambique, têm âmbito e jurisdição nacional e pode ter 

delegações ou representações nas zonas portuárias do País onde se justificar. 

 

Artigo 11º 

(Natureza da APM)  

1. A Administração Portuária de Moçambique (APM) é uma autoridade administrativa 

encarregada directamente pelo Estado para o exercício de funções de Autoridade 

Portuária a qual incumbe, fazer a administração, gestão e exploração das Áreas de 

Jurisdição Portuária, Zonas Portuárias e Terminais que atuam nos portos nacionais, 

desempenhando os papéis de integradores, coordenadores e facilitadores das 

actividades que concorrem para a disponibilização do produto portuário. 

2. As funções da APM referidas no número anterior só podem ser delegadas aos 

organismos públicos com personalidade jurídica própria e capacidade plena para a 

exploração económica dos portos e submetidas no seu funcionamento, às regras do 

direito privado, salvo quando exercem funções de poder público. 
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3. Salvo o disposto no n.o 1 do presente artigo e sempre que se justificar, o Governo 

poderá delegar as funções da APM numa empresa privada não obstando, porém, que 

um mesmo organismo seja ele publico ou privado possa exercer esse papel em mais do 

que um porto. 

4. A entidade pública que exercer as funções da APM deve criar uma unidade específica e 

dedicada à exploração comercial, denominada de Administração Portuária e, dotá-la de 

capacidade para a realização das atribuições definidas nela Lei. 

5. A entidade pública que exercer as funções da APM deve organizar a sua contabilidade 

de modo que o resultado da exploração esteja separadas, embora a prestação de contas 

deva ser nos mesmos moldes definidos pelos seus estatutos. 

6. As receitas provenientes das taxas e preços cobrados pelos serviços portuários não 

devem ser utilizados para outras actividades que não estejam relacionadas com os 

planos de exploração da actividade portuária 

7. As receitas consignadas devem ser utilizadas para realização dos fins definidos. 

 

Artigo 12º 

(Funções da Administração Portuária) 

1. São funções da APM, particularmente, no domínio da gestão do porto, entre outras, 

as seguintes: 

a) A gestão dos activos portuários (infraestrutura e superestrutura) 

b) A elaboração e implementação de planos estratégicos para o desenvolvimento 

dos seus respetivos portos; 

c) A monitoria e controlo da execução dos contratos de concessão outorgados pelo 

Governo, em todos os aspectos técnicos inerentes a exploração concedida; 

d) A exploração, comercialmente, dos serviços portuários não concessionados; 

e) A facilitação dos processos de busca de soluções para as necessidades do 

desenvolvimento das actividades portuárias; 

f) A articulação com todos os intervenientes das actividades portuárias, no sentido 

de se implementar medidas de elevação e/ou manutenção dos indicadores de 

eficiência nos níveis desejáveis;   

g) O licenciamento e fiscalização, nas zonas portuárias, da ocupação de terrenos, 

da construção de edifícios ou de outras instalações e da execução de quaisquer 

obras ou trabalhos, sem prejuízo da competência legalmente atribuída a outras 

entidades;  
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h) A fiscalização no cômputo geral as operações portuárias, zelando para que os 

serviços sejam prestados com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao 

meio ambiente, abrangendo as áreas e serviços concessionados; e 

i) A protecção do meio ambiente. 

2. Cabe a APM ao nível do investimento para o desenvolvimento dos portos, a 

responsabilidade pelas infraestruturas que ficam sob sua alçada, designadamente, a 

superestrutura não concessionada, os acessos marítimos, as vias terrestres internas, 

o controlo de tráfego e controlo dos acessos.   

 

Artigo 13 º 

(Atribuições da Administração Portuária)  

1. São atribuições da APM as seguintes:   

a) Assegurar o regular funcionamento do porto na sua vertente económica, 

financeira e patrimonial, de gestão de efectivos e de exploração portuária; 

b) Regular os serviços públicos de abastecimento nas zonas de exploração dos 

portos, embora estes serviços continuem sujeitos as condições técnicas definidas 

na legislação geral aplicável; 

c) Assegurar, ao comércio e à navegação, o gozo das vantagens decorrentes do 

melhoramento e apetrechamento do porto; 

d) Fiscalizar as operações portuárias concessionadas e/ou licenciadas, zelando para 

que os serviços sejam prestados com regularidade, eficiência, segurança e 

respeito ao meio ambiente; 

e) Fiscalizar a execução ou executar obras de construção, reforma, ampliação e 

conservação do porto e das instalações portuárias; 

f) Emitir dentro das Áreas de Jurisdição Portuária licenças para a ocupação de 

terrenos, sem prejuízo dos direitos anteriormente adquiridos em relação aos 

mesmos, incluindo os do Leito do mar na plataforma submarina, observada a 

legislação aplicável; 

g) Emitir na zona de exploração dos portos ou dentro da área de jurisdição ou zonas 

portuárias licenças para o exercício de quaisquer actividades como sendo 

execução de obras portuárias, execução de serviços ou trabalhos relacionados 

com a conservação de obra das margens dos fundos e dos regimes de águas, tais 

como retirar areia e burgau das praias, lastrar e deslastrar, descarregar cinzas, 

estabelecer amarrações fixas, querenar e rocegar ferros ou amarras; 
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h) Outorgar títulos de utilização privativa ou de exploração de bens do domínio 

público tendo em vista o exercício das actividades disciplinadas na presente lei; 

i) Propor ao Ministério que superintende a área dos transportes celebração de 

contratos de concessão de exploração e de uso privativo e emitir licença para o 

exercício de actividade portuária; 

j) Propor ao Ministério que superintende a área dos transportes os documentos de 

concurso no âmbito dos concursos públicos para contratos de concessão, 

programas de procedimentos de operação e serviço portuário, bem como 

acompanhar e fiscalizar a sua execução; 

k) Propor ao Ministério que superintende a área dos transportes a suspensão, 

renovação, resolução, revogação, modificação ou alteração dos contratos de 

concessão e as licenças;  

l) Propor ao Ministério que superintende a área dos transportes a expropriação, por 

utilidade pública, ocupação de terrenos, implantação de traçados e exercício de 

servidões administrativas necessárias à concessão, expansão ou desenvolvimento 

portuário; 

m) Superintender em todos os serviços relativos a exploração dos portos e no pessoal 

que neles intervenha; 

n) Emitir informações e pareceres que lhe forem solicitados pelas entidades 

competentes; e 

o) Exercer quaisquer outras funções ou competências que sejam cometidas por Lei 

e pelos estatutos.  

2. Sem prejuízo do disposto na alínea a) do n.o 3 do artigo 29º, proceder à cobrança das 

taxas e receitas, promovendo a execução de todas as obras e aquisição de todos os 

materiais e utensílios necessários ao desenvolvimento dos portos e a eficiência dos 

seus serviços; 

3. 3. As licenças de ocupação passadas ao abrigo da alínea f) do presente artigo serão 

sempre a título precário. 

4. A competência referida na alínea l) e m) do n.o 1 deste artigo será exercida em 

conformidade com os regulamentos de policia, exploração, manuseamento de cargas, 

circulação e outros já existentes ou que venham a ser publicados 

5. A submissão por parte da APM das matérias referidas nas alíneas h), i), j), e k) do número 

anterior, deve ser obrigatoriamente antecedida de pareceres da ARSPM.  
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6. As licenças para execução de obras dentro da área de jurisdição ou zonas portuárias 

devem ser emitidas em respeito à situação jurídica do terreno onde se pretende 

edificar, sendo que para este caso as licenças passadas serão sempre a título precário. 

7.  Cabe à APM, em coordenação com a Autoridade Aduaneira, o seguinte: 

a) Delimitar a área aduaneira do porto; 

b) Organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veículos, unidades de cargas e de 

pessoas, na área do porto; e 

c) Exercer quaisquer outras funções ou competências que sejam cometidas por Lei 

e pelos estatutos.  

 

Artigo 14 

(Organização e funcionamento da Autoridade Reguladora e da Administração Portuária) 

Compete ao Governo definir a organização, nomeadamente a natureza, especificação das 

atribuições e a competência dos órgãos, o funcionamento e os procedimentos da ARSPM e 

da APM, em sede de legislação específica. 

 

Artigo 15º 

(Actuação e Coordenação) 

A ARSPM actua em coordenação com a APM e demais entidades públicas e privadas com 

funções e interesses na matéria de serviços portuários e com o objectivo de assegurar o 

cumprimento das suas atribuições e funções nas áreas ou sector de especialização em que 

cada entidade se enquadra. 

TÍTULO III 

BENS DO DOMINIO PÚBLICO PORTUÁRIO 

 

Artigo 16º 

(Bens de Domínio Público Portuário) 

Pertencem ao domínio público portuário as áreas de jurisdição portuária, que abrangem 

toda a faixa costeira correspondente: 

a) As áreas e zonas portuárias, portos ou terminais, lagos e estuários dos rios; 

b) Os terrenos e águas compreendidas na zona de jurisdição portuária;  

c) As obras, construções e instalações aquáticas e terrestres afectas aos serviços 

dos portos e à actividade portuária; e 

d) Os demais bens como tais classificados por lei. 
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Artigo 17º 

(Utilização Comum) 

1. Os bens do domínio público portuário são de uso e fruição comum, desde que sejam 

feitos com respeito a Lei e às condições definidas para o exercício das actividades 

portuárias e outras actividades acessórias, complementares ou subsidiárias. 

2. Exceptuam-se do disposto no número anterior os bens do domínio público que tenham 

sido objecto de concessão pelo Governo, cujo uso pertence ao concessionário, só sendo 

admitido o uso por terceiros mediante autorização daquele e nos termos da lei. 

 

TÍTULO IV  

PORTOS, ZONAS PORTUÁRIAS, ÁREAS DE JURISDIÇÃO PORTUARIA E GESTÃO 

  

CAPÍTULO I  

CRIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PORTOS 

 

Artigo 18º 

(Portos) 

1. Os Portos são constituídos pelos domínios aquáticos e terrestres, com os limites 

definidos pelo Estado, naturais ou artificiais e as instalações fixas e flutuantes aptas para 

as operações de fundeio, atracação, desatracação e permanência de navios ou 

artefactos navais para efectuar operações de transferência de cargas entre os meios de 

transportes aquáticos e terrestre ou embarque e desembarque de passageiros, bem 

como outros serviços que podem ser prestados, designadamente a navios e a artefactos 

navais, a passageiros e a carga. 

2. É interdita, dentro dos limites que definem cada porto, qualquer actividade particular, 

individual ou coletiva que se relacione com o manuseamento de carga, carga e descarga 

de embarcações, e todas as outras operações atribuídas à exploração comercial dos 

portos. Estas actividades são atribuídas exclusivamente as APM e as Concessionarias, 

mediante a celebração dos respectivos contratos de concessão. 

3. A Administração Portuária de Moçambique e/ou as Concessionárias podem terceirizar 

os serviços compreendidos nas operações portuárias às outras empresas, mediante 

celebração de contratos que os vincule não só à contratante, mas também ao regime 

de taxas, tarifas e preços, aplicáveis aos serviços e operações portuárias. 
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Artigo 19º  

(Autorização para criação de portos) 

1. A autorização para a concepção, construção, administração, gestão, exploração e 

alteração de portos e respectivas Áreas de jurisdição portuária, bem como os terminais 

ou áreas de uso público e privado, situados fora dos portos cuja actividade esteja com 

estes relacionados, é da competência do Governo sob proposta do Ministério de tutela 

sectorial. 

2. No acto do Governo a que se refere o número anterior, deve constar a denominação, 

localização e a classificação dos portos e respectivas zonas e áreas de jurisdição 

portuárias, dos terminais e áreas de uso público e privado. 

3. Para efeitos do n.o 1 do presente artigo, compete á ARSP liderar os processos de 

desenvolvimento dos estudos e/ou análise de viabilidade dos respetivos projectos, nos 

seus diversos aspectos , tendo em consideração os objectivos da politica económica e a 

salvaguarda dos princípios e normas legais aplicáveis. 

 

Artigo 20º 

(Elementos a considerar para efeitos de autorização) 

Para autorizar a concepção, dimensionamento e construção de portos, o Governo deve 

considerar de entre outros, os seguintes elementos: 

a) Localização apropriada para a instalação do porto; 

b) Identificação das instalações portuárias; 

c) Identificação das pessoas singulares ou colectivas candidatas nos casos 

aplicáveis; 

d) Classificação do porto; 

e) Aspectos relacionados com a defesa e segurança nacional; 

f) Impacto no meio ambiente e níveis máximos de efluentes gasosos, sólidos e 

líquidos permitidos; 

g) Afectação do porto ao comércio interno e/ou internacional; 

h) Normas de higiene e segurança no trabalho; 

i) Controlo sanitário, aduaneiro e de emigração; e 

j) Política da navegação e segurança portuária. 
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Artigo 21º 

(Classificação dos portos segundo a sua titularidade)  

1. Os portos são bens de domínio público pertencentes ao Estado ainda que estejam 

concessionados, a entidades privadas ou em regime de gestão privada.  

2. Para efeitos do número anterior, Findo prazo inicial das concessões ou, nos termos 

previstos nos contratos de concessão e na legislação específica, o porto e todas infra-

estruturas portuárias e respectivas benfeitorias, criadas e ou construídas por entidades 

privadas revertem a favor do Estado isentos de quaisquer ónus ou obrigações em 

observância aos termos e condições previstos nos contratos sem prejuízo da 

possibilidade de extensão dos contratos de concessão, mediante negociação de novos 

termos e condições.  

3. As infra-estruturas e bens patrimoniais do domínio público portuário, incluindo o 

recurso terra cedido a título de activo fundiário, permanecem como propriedade 

inalienável e impenhorável do Estado, sem prejuízo do gozo do direito de uso e usufruto 

contratualmente concedido. 

 

Artigo 22º 

(Classificação dos portos segundo o destino) 

1. Os portos, segundo o seu destino, independentemente da natureza jurídica da entidade 

titular e do seu uso, podem ser: 

a) Comerciais; 

b) Industriais; 

c) De recreio; 

d) De pesca; e 

e) Militares. 

2. São portos comerciais os destinados à prestação de serviço a navios, passageiros e 

carga. 

3. São portos industriais aqueles em que se opera exclusivamente com carga específica 

de um processo industrial, devendo existir uma integração operativa entre a actividade 

principal da indústria e o porto. 

4. São portos de recreio os destinados a embarcações desportivas, náuticas ou de lazer. 

5. São portos de pesca os destinados a actividade de pesca industrial ou artesanal. 

6. São portos militares os destinados exclusivamente à actividade militar. 
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Artigo 23º 

(Áreas de Jurisdição Portuária) 

1. As áreas de jurisdição portuária abrangem toda a faixa costeira correspondente ao 

domínio público portuário, lagos e os estuários dos rios e todos os portos nacionais. 

2. As áreas de jurisdição portuária são delimitadas e definidas em planta à escala 

apropriada em relação a cada porto que na mesma se incluam, os limites das respectivas 

zonas portuárias, cuja publicação será feita no Boletim da República. 

3. As áreas de jurisdição, a delimitar nos estuários que interessem aos portos neles 

instalados, serão definidas tendo em atenção os vários interesses, e, assim, em cada 

caso, será ouvida a entidade que superintende os aspectos fluviais e lacustres, devendo, 

a delimitação ser feita depois do assunto ser analisado estabelecido de acordo com as 

Instituições tutelares competentes. 

4. A APM procederá de acordo com as directrizes fixadas pelo Governo, ao parcelamento 

da área de jurisdição portuária. 

5. Nas áreas de jurisdição portuária a APM superintenderá sobre todas as questões 

técnicas portuária e marítima, lacustre e de estuário, portos e litorais, sem prejuízo da 

actuação de outros serviços públicos que abranjam a mesma área, tais como judiciais, 

militares, da marinha, aduaneiros, sanitários e outros. 

6. Nenhuma obra terrestre ou marítima poderá ser executada nem aprovada numa área 

de jurisdição portuária sem o licenciamento da APM, e também sujeito a articulação e 

coordenação interinstitucional, em conformidade com o disposto no artigo 15 da 

presente Lei, salvaguardados os direitos e obrigações resultantes dos contratos de 

concessão, de uso privativo ou outro instrumento contratual celebrado com entidade 

pública ou privada competente. 

7. As áreas de jurisdição portuária serão revistas sempre que as circunstâncias o exijam, 

fazendo-se nova publicação no Boletim da República com as alterações introduzidas 

depois de aprovadas pelo Governo. 

 

Artigo24º 

(Zonas portuárias e Planos Directores) 

1. Dentro das áreas de jurisdição portuária serão definidos, para os vários portos que nas 

mesmas se incluam, os limites das respectivas zonas portuárias cuja publicação será 

feita no Boletim da Republica depois de aprovadas pelo Governo. 

2. As zonas portuárias compreendem a zona de exploração e a zona de expansão. 
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3. As zonas portuárias abrangerão todos os terrenos necessários a exploração e expansão 

portuárias, quer sejam do domínio público, quer do privado, e, neste caso, quer sejam 

de entidades públicas, quer de particulares. 

4.  A inclusão nas zonas portuárias de terrenos de domínio privado, de autarquia locais ou 

de particulares não prejudica os direitos das entidades proprietárias a sua utilização, 

com as limitações deste diploma, nem as indemnizações legais, em caso de 

expropriação. 

5. A inclusão nas zonas portuárias de terrenos quer sejam do domínio publico, quer do 

domínio privado, e, neste caso quer sejam de entidades publicas quer privadas ou de 

particulares não prejudica os direitos destas entidades à sua utilização, com as 

limitações desta Lei, nem as indemnizações legais, em caso de expropriação. 

6. A APM em coordenação com a ARSPM e mediante contribuições dos gestores e 

operadores portuários elaborará para cada porto, de acordo com a sua importância 

relativa e com base nas suas perspectivas de desenvolvimento a médio e longo prazo 

os respectivos planos directores que deverão prever o zoneamento das várias 

actividades, a distribuição das instalações portuárias, marítimas e terrestres, o arranjo 

dos terraplanos e a distribuição dos acessos sendo estes planos traçados em plantas e 

escala convenientes. 

7. A elaboração dos planos directores será feita em conciliação com instrumento de gestão 

territorial dos municípios e de outras regiões que justifiquem, com vista a melhorar a 

integração na área urbana e outras envolventes. 

8. Os planos directores dos portos, os limites das zonas portuárias em que eles se inserem 

depois de aprovados pelo Governo serão publicados no Boletim da República, podendo 

ser revistos sempre que as circunstâncias o exijam fazendo-se nova publicação com as 

alterações introduzidas. 

 

Artigo25º 

(Reservas e Transferência De Terrenos Das Zonas Portuária) 

1. Enquanto não forem aprovadas as áreas de jurisdição da APM e os planos gerais de cada 

porto, consideram-se reservados desde a publicação da presente Lei para o domínio 

público sobre jurisdição da APM, todos os terrenos vagos que façam parte das zonas 

portuárias, sem prejuízo do que estiver estabelecido noutra legislação sobre estas 

matérias.  
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2. A transferência dos terrenos quer do domínio público, quer do privado, e, neste caso 

quer sejam de entidades públicas quer privadas e ou particulares que estejam incluídos 

nas zonas portuárias, será feita mediante acordo entre o ocupante e a APM, sem 

prejuízo da aplicação do regime de expropriações nos casos aplicáveis, conferindo ao 

ocupante o direito de ser indemnizado pelas benfeitorias que não puder ou não for 

autorizado a levantar. 

3. Para efeitos do número anterior, a transferência dos terrenos só pode verificar-se por 

absoluta e comprovada necessidade de terreno para a exploração do porto. 

4.  Em todos os casos omissos observar-se-á, na medida aplicável, o disposto nas leis e 

regulamentos sobre recintos portuários e ferroviários em vigor ou que venham a ser 

aprovados pela entidade competente, 

 

TITULO V  

ACTIVIDADE DE EXPLORAÇÃO PORTUÁRIA 

 

CAPITULO I 

ACESSO ÀS ÁREAS DE JURISDIÇÃO PORTUÁRIA E GESTÃO DOS PORTOS 

 

Artigo 26º 

(Entrada e saída das Embarcações) 

Sem prejuízo das competências que estiverem estabelecidas em legislação específica, a 

entrada e saída de embarcações na Área de Jurisdição Portuária é da competência da APM 

em coordenação com a Administração Marítima devendo para o efeito: 

a) Garantir a navegação segura no porto, ressalvadas as competências da administração 

marítima em situações de assistência e salvamento de embarcações; 

b) Autorizar a entrada e saída na área de jurisdição portuária, inclusive a atracação e 

desatracação, o fundeio e o tráfego de embarcação; 

c) Exercer a actividade de guarda, segurança e vigilância portuária, directamente ou 

através de terceiros devidamente habilitados; 

d) Cumprir e fazer cumprir as Leis, os regulamentos, os contratos de concessão e as 

licenças; 

e) Estabelecer, manter e operar a sinalização e o balizamento do canal de acesso e da 

bacia de evolução do porto; 
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f) Delimitar as áreas de fundeadouro, de fundeiro para carga e descarga, de inspecção 

sanitária e de polícia marítima, lacustre e fluvial bem assim as destinadas a 

plataformas e demais embarcações especiais, navios de guerra e submarinos, navios 

sem reparo ou aguardando atracação e navios com carga inflamáveis ou explosivos; 

g) Estabelecer e divulgar o calado máximo de operação de navios, em função dos 

levantamentos batimétricos efectuados sob sua responsabilidade;  

h) Estabelecer e divulgar o porte bruto máximo e as dimensões máximas de navios que 

vai navegar, em função das limitações e características físicas do cais do porto; e 

i) Exercer quaisquer outras funções ou competências que sejam cometidas por Lei e 

pelos estatutos.  

Artigo 27º 

(Gestão Dos Portos) 

1. A Gestão dos Portos é feita pelos Gestores públicos ou privados nomeadamente 

empresas públicas, concessionárias e operadores portuários, nos termos da Lei e em 

conformidade com os contratos de concessão ou licenças. 

2. Para efeitos do número anterior as funções e competências dos Gestores portuários na 

gestão dos portos são complementadas pelas atribuições e competências da APM, 

nomeadamente:  

a) Assegurar, ao comércio e à navegação, o gozo das vantagens decorrentes do 

melhoramento e apetrechamento do porto; 

b) Suspender as operações portuárias que prejudiquem o bom funcionamento do 

porto, com vista a salvaguardar a segurança do tráfego; 

c) Estabelecer o horário de funcionamento do porto, incluindo jornadas de 

trabalho;  

d) Fomentar e promover a actividade portuária; 

e) Desenvolver iniciativas que tenham em vista a criação de sinergias entre os 

diferentes operadores portuários que visem melhorar a qualidade dos serviços 

prestados e o desenvolvimento das infra-estruturas portuárias; 

f) Assegurar ou regular o funcionamento do porto na sua vertente económica, 

financeira e patrimonial, de gestão de efectivos e de exploração portuária; 

g) Nos termos de contrato de concessão, fiscalizar a execução ou executar obras de 

construção, reforma, ampliação e conservação do porto e das instalações 

portuárias; e 



Versão 5, de 11 de Maio de 2022 

23 
 

h) Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, os contratos de concessão e as 

licenças. 

 

TÍTULO VI  

CONCESSÃO E USO PRIVATIVO DE INFRA-ESTRUTURAS E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS PORTUÁRIOS 

 

CAPÍTULO I 

 CONCESSÃO 

 

Artigo 28º 

(Regime da concessão) 

1. A outorga de empreendimentos de Parceria Público Privado observa o regime jurídico 

da presente lei sem prejuízo do que estiver estabelecido em legislação específica.   

2. As funções de soberania do Estado, não podem ser concessionadas. 

 

Artigo 29 

(Bens da Concessão e bens da Concessionária) 

1. Sem prejuízo do regime estabelecido na legislação aplicável e nos contratos de 

concessão, os bens objecto de concessão classificam-se em:  

a) bens da concessão: São todos os bens de domínio público portuário e 

equipamentos portuários essenciais para o funcionamento do porto dentro dos 

padrões mínimos previstos na Lei e no contrato de concessão, existentes ou 

criados, construídos e adquiridos pela concessionária; e 

b) bens da concessionária São todos os bens móveis ou imoveis, que não 

constituem bens de domínio público, adquiridos, erguidos ou construídos ou por 

outra forma trazidos para a área de concessão pela concessionária, que não 

tenham sido adquiridos no âmbito das obrigações decorrentes do contrato de 

concessão ou da licença. 

2. O Estado goza do direito de preferência em caso de alienação dos bens da 

concessionária observando-se para tal os termos previstos no contrato de concessão, 

sendo que, tal direito é exercido através da APM, ingressando tais bens no domínio 

público do Estado.    
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Artigo 30º 

(Tipos de concessão) 

1. Sem prejuízo do estabelecido na legislação aplicável, a concessão pode ser integral ou 

parcial. 

2. Na concessão integral é concessionada toda a infra-estrutura e a totalidade dos 

serviços, bem como a gestão e a administração do porto. 

3. A concessão parcial pode ser de infra-estrutura, de serviços portuários, de terminais ou 

de parcela do porto. 

 

Artigo 31º 

(Atribuições das concessionárias) 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8º da presente Lei, a concessionária assegura a 

execução do objecto da concessão nos aspectos económicos, financeiro, patrimonial, 

ambiental, de gestão de recursos humanos, de exploração portuária e ainda as 

actividades que lhe sejam complementares, subsidiárias ou acessórias. 

2. As concessionárias têm as seguintes atribuições, para além das demais decorrentes dos 

contratos de concessão: 

a) Explorar e adquirir o equipamento portuário de acordo com os cadernos de 

encargos e as normas estabelecidas;  

b) Executar obras marítimas e terrestres dos portos, de acordo com os projectos e 

planos aprovados pelo órgão competente; e  

c) Conservar as obras marítimas e terrestres dos portos bem como o respectivo 

equipamento nos termos previstos no contrato de concessão. 

3. Sem prejuízo das competências constantes do contrato de concessão, os 

concessionários gozam das seguintes prerrogativas: 

a) Fixação de taxas a cobrar pela utilização dos portos e respectivas zonas portuárias, 

dos serviços nele prestados e pela ocupação de espaços de domínio público, desde 

que não ultrapassem as taxas de referência aprovadas pela ARSPM; e 

b) Assegurar o cumprimento dos regulamentos de exploração e segurança dos portos, 

zonas portuárias e terminais.  

 

Artigo 32º 

(Utilização dos serviços pelo público) 
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1. A todos é lícita a utilização dos serviços prestados pelas concessionárias, observadas as 

Leis, os regulamentos aplicáveis e os termos fixados contratualmente. 

2. A prestação de serviços pela concessionária reveste carácter oneroso. 

3. No uso dos seus serviços, a concessionária deve dar prioridade e estabelecer 

preferência em benefício de entidades que prossigam fins públicos ou de utilidade 

pública. 

4. A concessionária pode determinar ou acordar com os utilizadores preços diferenciados 

de prestação de serviços, observadas as Leis e os regulamentos aplicáveis. 

 

Artigo 33º 

(Concessionária de Obras e Serviços Públicos) 

1. A Concessionária de Obras e Serviços Públicos é aquele para quem foi outorgada pelo 

Estado o direito de construir um porto novo ou terminal portuário para explorar 

durante um determinado período de tempo, findo o qual os bens revertem a favor do 

Estado, livre de qualquer ónus encargos. 

2. Salvo o disposto no n.o 3 do artigo 37º, a Concessionária de Obras e Serviços Públicos 

tem o direito de titular os ativos (supraestruturas e equipamentos) em seu nome e 

manter a sua posse enquanto vigorar o contrato de concessão, passando para a 

titularidade do Estado, automaticamente, no termo do prazo da concessão. 

3. Para efeitos do número anterior, caso haja necessidade de se proceder a inscrição dos 

referidos activos na matriz ou registo predial competente, faz-se obrigatoriamente 

menção de que os mesmos se encontram implantados em terrenos de domínio público 

e consequentemente sujeitos a disciplina jurídica do Estado. 

4. A Concessionária de Obras e Serviços Públicos obriga-se a pagar as rendas de concessão 

(fixas e variáveis) ao Estado que devem ser cobradas pela APM e à esta consignadas 

para o financiamento das actividades de manutenção e investimentos em obras de 

infraestruturas e facilidades portuárias. 

 

Artigo 34 º 

(Serviços Públicos Concessionados) 

1. O Estado outorga a atribuição a um agente económico privado do direito de prestar um 

serviço ou exercer uma actividade de interesse público durante um determinado 

período de tempo findo o qual todos os bens revertem para a concedente livre de 

qualquer ónus e encargos. 
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2. Constituem serviços concessionados, nos termos previstos no respectivo contrato de 

concessão e demais legislações aplicável, os serviços portuários conforme referidos no 

artigo 56 incluindo o de transporte de passageiros e de mercadorias no território 

nacional. 

3. A Concessão pode ser de gestão de infraestrutura, concessão de operação e 

desenvolvimento da infraestrutura, e concessão de gestão de infraestrutura e 

operação. 

4. O concessionário que for outorgado o direito de explorar ativos já existentes e tituladas 

em nome do Estado ou de uma entidade pública com personalidade jurídica própria, 

independentemente de ter tido que realizar investimentos na requalificação dos 

mesmos, apenas tem direito de os possuir, enquanto vigorar o contrato de concessão, 

devendo devolvê-los à entidade que é seu titular, no termo do prazo da concessão 

5. Os concessionários atribuídos o direito de explorar infraestruturas portuárias tituladas 

por uma entidade pública, com personalidade pública própria, que não o Estado, devem 

rendas de concessão (fixas e variáveis) à essa entidade e devem ser cobradas por essa 

entidade e constituem receitas próprias. 

6. As condições e limites da prestação dos serviços de transporte de passageiros realizados 

em território nacional, que sejam meramente ocasionais ou com fins exclusivamente 

turísticos ou históricos, serão definidos por Diploma do Ministro que superintende a 

área dos transportes. 

 

Artigo 35º  

(Indicadores para o Controlo da Execução dos contratos de concessão) 

1. Compete a APM monitorar, controlar a execução dos contratos de concessão e prestar 

relatório à Autoridade concedente sobre o desempenho das Concessões, com 

regularidade trimestral. 

2. As Concessionárias devem fornecer a APM informações que permitam a elaboração do 

Relatório do desempenho das concessões, nomeadamente, no que diz respeito aos 

seguintes aspectos: Evolução do tráfego; Investimentos em curso ou planeados (nível 

da infra e da supraestrutura); e Análise comparativa entre actividades planeadas e as 

executadas. 

3. São particularmente importantes para a ARSP os seguintes indicadores, cuja informação 

deve ser fornecida às APM pelas concessionárias: 

a) Tempo médio de paragem dos navios (espera, atracagem e rotação) 
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b) Eficiência das operações (números de contentores por hora efetiva de trabalho 

no navio, por hora operacional, por hora de acostagem e por horas totais de 

tempo de paragem); 

c) Tempo médio de rotação de camiões e vagões (loaders); 

d) KPI de manutenção e gestão dos equipamentos: TMF - tempo médio entre falhas; 

TMTR – tempo médio entre reparações; e 

e) KPI de segurança: número e tipo de acidentes. 

 

Artigo 36º 

(Prazo da concessão) 

1. O prazo das concessões é fixado em função da atractividade económico-financeira dos 

projectos, do período para implementação do projecto e o tempo necessário para 

recuperação  do investimento, nos termos previstos na Lei que regula a matéria. 

2. O atraso na execução dos projectos ou dos retornos financeiros previstos, por razoes 

imputáveis exclusivamente ao concessionário, não podem constituir argumento 

bastante para se prorrogar os contratos de concessão. 

 

Artigo 37º 

(Princípio de distribuição equitativa dos ganhos financeiros da concessão) 

1. A atribuição de uma Concessão Portuária à uma entidade privada ou publica tem 

subjacente o pressuposto de que a Concessionária assume os riscos do seu 

investimento e actuará no sentido de assegurar que até ao final do prazo definido no 

contrato de concessão, o mesmo tenha conseguido recuperar o investimento realizado 

e obtido os ganhos previstos no projecto aprovado. 

2. Com o termo do prazo da concessão, os ativos da concessão devem reverter (ser 

titulados) a favor do Estado (no caso de concessão de obras públicas) ou a favor do 

órgão público a quem pertencem (no caso de concessão de serviços públicos). 

3. Uma eventual renovação do contrato da concessão pode ser negociada, porém, deve-

se ter em conta que os activos afectos à nova concessão são pertença do Estado ou 

entidade pública que os deve titular, independentemente de terem sido adquiridos pelo 

concessionário ao abrigo do contrato anterior. 
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CAPÍTULO II  

USOS PRIVATIVOS DO DOMÍNIO PÚBLICO 

 

Artigo 38º 

(Disposições Gerais) 

1. A outorga do direito de uso privativo do domínio público é feita mediante um contrato 

ou licença na qual o Estado autoriza o uso privativo de um bem ou uma parcela do bem 

de domínio público para fins particulares. 

2. São titulares do direito de uso privativo do domínio público portuário, as empresas as 

quais se outorgue o direito de construir e operar infraestruturas portuárias tais como, 

cais, terraplenos, terminais, e outras facilidades, destinadas ao uso particular, 

nomeadamente, para o escoamento da sua produção e/ou recepção dos seus insumos 

produtivos. 

3. São titulares do direito de uso privativo do domínio público portuário, as pessoas 

singulares ou colectivas às quais foi dada autorização para construir e/ou explorar 

facilidades de natureza diversa, associadas às actividades e/ou ambiente do Porto, 

como sejam, marinas, etc. 

4. Para efeitos do n.o 1 do presente artigo a outorga do direito de usar uma parcela 

dominial deve-se avaliar e ponderar a decisão de modo que, o contrato deve 

salvaguardar a conciliação do uso privativo e o interesse público. 

 

Artigo 39. 

(Regime jurídico do uso privativo do domínio público portuário) 

O uso privativo do domínio público tendo em vista a realização de actividades nas áreas 

portuárias, que não sejam objecto de concessão de exploração, é regulado pela presente Lei. 

 

Artigo 40º 

(Utilização do domínio público portuário sujeita a licença) 

Estão sujeitas a licença de uso privativo todas as utilizações do domínio público portuário, 

desde que não exijam a realização de investimentos em instalações fixas e não desmontáveis. 

 

Artigo 41º 

(Utilização do domínio público portuário sujeita a contrato) 
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São objecto de contratos as utilizações do domínio público portuário que exijam a realização 

de investimentos em instalações portuárias fixas não desmontáveis. 

 

Artigo 42º 

(Conteúdo do direito de uso privativo do domínio público portuário) 

1. As licenças e os contratos de uso privativo do domínio público portuário regulados na 

presente Lei conferem aos seus titulares o direito de utilização exclusiva, para os fins e 

com os limites consignados na respectiva licença, das parcelas do domínio público 

portuário a que respeitam e de construções e equipamentos fixos e móveis que nelas 

se encontrem. 

2. Se a utilização permitida envolver a realização de obras ou alterações, o direito do uso 

privativo abrange os poderes de construção, transformação ou extracção, conforme os 

casos, entendendo-se que tanto as construções efectuadas como as instalações 

portuárias fixas e desmontáveis nelas existentes se mantêm, nas relações com terceiros 

e para efeitos contabilísticos, na posse do titular da licença ou contrato até expirar o 

respectivo prazo. 

3. Cabe à APM transmitir ao titular da licença, o direito de uso privativo dos bens de 

domínio público portuário, facultando-lhe o início da utilização consentida sem prejuízo 

do disposto no artigo 15 da presente Lei. 

4. Cabe aos titulares dos direitos de utilização privativa de bens do domínio público 

portuário a obtenção de todas as licenças e autorizações administrativas, 

designadamente para a realização de obras e a instalação do equipamento necessário 

à utilização dos bens de domínio público para a actividade pretendida, bem como o 

pagamento de todas as taxas, tarifas e impostos inerentes à utilização. 

5. A outorga de título de utilização de bem do domínio público implica a efectiva utilização 

pelo titular desse bem nos termos e condições do título. 

 

Artigo 43 

(Taxas) 

1. Pela utilização privativa do domínio público portuário são devidas taxas à APM, fixadas 

nos termos do regulamento que rege esta matéria, e sem prejuízo do disposto no artigo 

15 da presente Lei. 

2. As regras gerais para fixação das taxas serão aprovadas pelos Ministros que 

superintendem as áreas de transportes e finanças, sob a proposta da ARSPM e da APM 
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mediante a contribuição de os operadores, gestores e os concessionários, em 

observância aos princípios da regulação económica. 

3. Sem prejuízo das contrapartidas pecuniárias estabelecidas no número anterior, podem 

ser fixadas contrapartidas de outra natureza, designadamente, a realização de obras ou 

a prestação de serviços. 

4. Quando o direito de uso privativo for atribuído a pessoas colectivas de direito público, 

a entidade dotada de utilidade pública ou a particular para fins de beneficência ou 

semelhantes, pode ser concedida a isenção do pagamento da taxa ou a redução desta. 

5. Compete à ARSPM a fixação das isenções ou redução de taxas em conformidade com 

as normas que regem estas matérias, devendo dar o prévio conhecimento a APM. 

 

Artigo 44º 

(Prazos dos títulos de uso privativo) 

As licenças de utilização do domínio público portuário são atribuídas pelo prazo necessário 

para a sua implementação e o período de recuperação do investimento, nos termos a 

regulamentar.  

Artigo 45º 

(Atribuição de títulos de uso privativo) 

1. A atribuição dos títulos de uso privativo do domínio público portuário é da competência 

da APM em coordenação com outras instituições, cuja actividade se relaciona ou aérea 

de jurisdição se situa o bem de domínio público portuário em causa, por iniciativa 

pública ou a requerimento do interessado. 

2. Cabe à APM em conformidade com as normas que regem estas matérias estabelecer as 

condições da utilização privativa do bem do domínio público portuário, 

designadamente: 

a) A área; 

b) O prazo; 

c) As taxas; 

d) A natureza; 

e) O montante da garantia a prestar; e  

f) Eventuais obrigações de interesse público. 
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CAPÍTULO III 

 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 46º 

(Transmissão e constituição de ónus sobre as concessões ou licenças) 

1. Os direitos conferidos pela concessão e pelas licenças e os bens afectos às concessões 

ou que constem da licença podem ser objecto de subconcessão ou transmissão a 

terceiros, desde que expressamente autorizados pelo Governo sob proposta dos 

concessionários e os titulares das licenças em coordenação com a APM. 

2. Os direitos conferidos pela concessão e pelas licenças e os bens afectos às concessões 

ou que constem das licenças podem ser dados de garantia para obtenção de créditos a 

favor dos concessionários, mediante prévia autorização do Governo. 

3. As autorizações referidas nos números anteriores devem ser antecedidas de pareceres 

da ARSPM. 

4. Após a autorização do Governo referida no número 2 do presente artigo, a APM deverá 

coordenar com outros órgãos ou instituições intervenientes no processo.  

5. Os direitos conferidos pela concessão ou pelas licenças e os bens que constam das 

licenças em caso algum podem ser cedidos, onerados, hipotecados ou transmitidos a 

um Estado estrangeiro. 

6. Sempre que se justifique a APM deve dar prévio conhecimento aos serviços da marinha 

e as autoridades sanitárias e aduaneiras dos processos de licenciamento a conceder ou 

a autorizar na área de jurisdição do porto, sem embargo de lhes cumprir ter em conta 

os interesses de fiscalização sanitária, aduaneira e marítima e de estarem sujeitas as 

prescrições que regula na matéria, o exercício das atribuições destas autoridades 

competindo aos órgãos tutelares para cada área de actividade aqui referidas a 

apreciação e resolução do assunto em caso de divergência.  

7. A cessação da ocupação antes dos prazos previstos na licença só poderá, no entanto, 

ser determinada por violação das condições da licença ou por absoluta necessidade do 

terreno para a exploração do porto, dando neste ultimo caso ao ocupante o direito de 

ser indemnizado pelas benfeitorias que não puder ou não for autorizado a levantar. 

 

Artigo 47º 

(Condições de licença) 



Versão 5, de 11 de Maio de 2022 

32 
 

1. A APM deve garantir que as licenças de ocupação contenham de forma explícita de 

entre outras matérias as seguintes: 

a) Identificação e qualidade do licenciado; 

b) O objecto e os objectivos da licença; 

c) A renda por unidade de superfície ocupada nos casos que se justifique; 

d) O prazo de ocupação ou exploração da actividade e suas prorrogações; 

e) A forma de determinação dos valores das benfeitorias; 

f) O tempo de vida a atribuir as instalações; 

g) A obrigação do licenciado respeitar os regulamentos gerais e especiais relativos 

a área do porto; 

h) As condições de renovação, de caducidade e de rescisão; e 

i) O regime de taxas a aplicar. 

 

Artigo 48º 

(Modificação das concessões e das licenças) 

As concessões e as licenças podem ser modificadas nas seguintes situações: 

a) Quando houver necessidade de alteração do objecto ou prazo da concessão ou 

licença. 

b) Quando houver necessidade de se ampliar a superfície concessionada ou licenciada.  

 

 

Artigo 49º 

(Extinção das concessões e das licenças) 

1. As concessões e as licenças terminam: 

a) Pelo decurso do prazo estabelecido no contrato; 

b) Renúncia do concessionário ou do licenciado; 

c) Revogação; 

d) Regaste; 

e) Extinção do objecto ou desaparecimento da finalidade da concessão ou da 

licença; e 

f) Liquidação, falência, insolvência do concessionário ou do licenciado bem como a 

extinção da licença, salvo os casos em que a Lei preveja de outra forma. 

2. Salvas as situações prevista na presente Lei, as modalidades referidas nas alíneas c) e d) 

ambas do número anterior poderão, no entanto, ser determinadas por absoluta 
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necessidade de defesa do interesse público no âmbito da exploração do porto, sem 

prejuízo do direito a indemnização que o concessionário e o licenciado venham a ter 

nos termos da Lei e dos contratos, conforme o caso. 

3. O término da concessão ou da licença não isenta o concessionário ou o licenciado do 

cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas e das responsabilidades 

contraídas na vigência da concessão ou da licença. 

4. No término das concessões ou da licença qualquer que seja a causa os bens afectos à 

concessão ou que constam da licença revertem para o Estado, sem qualquer 

indeminização, salvo se outra solução for estabelecida no contrato. 

 

Artigo 50 

(Uniformização das licenças e dos contratos) 

1. A APM, sempre que possível, procederá à uniformização do regime jurídico e do 

conteúdo económico e financeiro das licenças e dos contratos de concessão bem como 

os de uso privativo emitidos e celebrados para o exercício das várias actividades nas 

zonas portuárias, tendo em vista a simplificação de procedimentos e a garantia do 

estabelecimento da igualdade ou equivalência de condições entre os vários agentes 

económicos do sector, em obediência às regras da concorrência, sem prejuízo das 

particularidades de cada porto e de cada tipo de actividade. 

2. Compete à ARSPM promover o cumprimento da obrigação de uniformização referida 

no número anterior. 

 

TÍTULO VII  

ÁREAS, SERVIÇOS E OPERAÇÃO PORTUÁRIA 

 

CAPÍTULO I 

 Regime jurídico da operação portuária 

 

SECÇÃO I  

Disposições gerais 

SERVIÇOS PORTUÁRIOS 

 

Artigo 51º 

(Tipos de serviços portuários) 
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1. Os serviços portuários são essencialmente os seguintes: 

a) Pilotagem; 

b) Reboque portuário; 

c) Segurança, policia, protecção civil, vigilância e combate ao incêndio; 

d) Navegação portuária, sinalização, faróis e luzes; 

e) Disponibilização ou indicação de zonas de fundeio, atracação e desatracação; 

f) Disponibilização de armazéns edifícios instalações para manuseamento, 

depósito, conservação ou presença de mercadorias e passageiros no porto; 

g) Disponibilização de meios mecânicos, terrestres ou flutuantes, para a 

manipulação e transporte de mercadorias no porto; 

h) Fornecimento de água, electricidade e gelo a embarcações; 

i) Protecção do meio ambiente, recolha de lixo e recepção de resíduos sólidos e 

líquidos provenientes de navios, plataforma ou outras instalações fixas ou 

flutuantes; e 

j) Movimentação de carga, compreendendo conferência, carga, descarga, 

transbordo, movimentação e arrumação de mercadorias dentro da zona 

portuária, bem como a formação e decomposição de unidades de carga. 

 

2. A realização dos serviços portuários compete a Administração Portuária. 

3. A Administrações Portuária, pode terceirizar à empresas privadas especializadas, 

mediante contrato de prestação de serviços, as actividades previstas nas alíneas a) e b) 

do nr.1 do presente artigo. 

4. Pela prestação dos serviços portuários são devidas as taxas e preços estabelecidos no 

livro de tarifas e, compete exclusivamente a APM cobrar. 

5. A instalação e o exercício nos portos e respectivas zonas portuárias de actividades 

diferentes das normalmente consideradas adstritas à função económica dos portos só 

e possível quando se reconheça existência de interesse estratégico intrínseco a função 

económica do porto na realização de tal actividade e carecem de prévia autorização da 

ARSPM. 

 

Artigo 52º 

(Universalidade Dos Serviços Portuários) 

Nas áreas de prestação de serviço público dos portos, zonas portuárias e terminais, os 

serviços portuários são prestados a todos com destaque aos utilizadores de modo 
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permanente, uniforme, regular e em condições não discriminatórias e equitativas no 

referente à qualidade, oportunidade e preço. 

 

Artigo 53º 

(Serviços básicos não concessionados nem licenciados) 

A APM, enquanto entidade titular de poderes de direcção, supervisão, coordenação, controlo 

e fiscalização, sancionatórios e de promoção geral do porto, bem como de gestão da zona 

portuária, deve assegurar os serviços básicos, necessários ao regular o funcionamento do 

porto directa ou indirectamente associados à operação portuária, que não se encontram 

concessionados ou licenciados. 

 

SECÇÃO II  

ÁREAS PORTUÁRIAS, OPERAÇÕES PORTUÁRIA E PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA  

 

Artigo 54º 

(Área das Operações Portuárias) 

É a zona das instalações portuárias, nomeadamente, ancoradouros, docas, cais, pontes e 

pires de atracação e acostagem, terrenos, armazéns, edificações e vias de circulação interna, 

bem como a infraestrutura de protecção e acesso aquático ao porto e outras facilidades sob 

gestão da Administração Portuária.  

Artigo 55º 

(Operação Portuária) 

1. A operação portuária é a movimentação de passageiros ou a movimentação ou 

armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes do transporte marítimo ou 

equiparado (aquático), realizada nos Cais (ou equivalente) e Terminais Portuários, por 

operadores portuários. 

2. As operações relacionadas com a carga e a descarga de mercadorias (navios), depósito, 

entrega e recepção (cais) e armazenagem e levantamento (terminal portuário) devem 

ser atribuídos, preferencialmente, à empresas privadas, mediante contrato de 

concessão, obedecendo o respectivo regime definido na Lei, ou mediante contrato de 

prestação de serviços, quando se trate terceirização de parte das actividades, nos 

portos ou terminais sob gestão integral da APM.  

3. Estão sujeitas ao pagamento das taxas de embarque, desembarque ou baldeação e 

direitos de cais, conforme se especifica nas respetivas tabelas dos livros de tarifas, todas 
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as mercadorias manuseadas do mar para a terra ou da terra para as embarcações ou de 

embarcação para embarcação, dentro da área dos portos.  

4. Pelas operações não previstas nas tabelas dos livros de tarifas devem ser aplicados 

preços negociados com os donos das mercadorias, mas sempre sempre salvaguardado 

o princípio da razoabilidade, conforme será definido no Regulamento da Exploração 

Comercial dos Portos existente ou a ser introduzido pela ARSP. 

Artigo 56º 

(Prestação da operação portuária) 

1. A operação portuária é prestada por operadores portuários. 

2. A operação pode ser prestada pela APM ou por outra entidade pública ou privada por 

ela indicada e devidamente licenciada num dos seguintes casos: 

a) quando se verifica a impossibilidade de operadores portuários realizarem a 

operação portuária; 

b) em caso de revogação de uma concessão de operação portuária, durante o 

respectivo período; 

c) em caso de resgate, rescisão ou termo de uma concessão de operação portuária, 

enquanto a actividade não puder ser assegurada por operadores portuários; e 

d) quando se reconheça a existência de interesse estratégico para a economia 

nacional no exercício da actividade pela administração portuária. 

3. A operação portuária apenas pode ser realizada nas aéreas de domínio público 

portuário de uso privativo pelos respectivos titulares nos casos previstos na presente 

Lei. 

 

Artigo 57º 

(Regime jurídico da operação portuária) 

1. A operação portuária é prestada por operadores portuários na área domínio público 

portuário que lhe esteja afecta, mediante concessão ou licença, em regime de serviço 

público, a atribuir nos termos previstos na presente Lei. 

2. Fora das concessões ou licença em regime de serviço público, a operação portuária 

apenas pode ser prestada por operadores portuários na área domínio público portuário 

de uso comum nos seguintes casos: 

a) Quando, tendo sido lançado concurso para a atribuição de uma concessão ou 

licença de operação portuária numa determinada área domínio público portuária, 

este tenha ficado deserto; 
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b) Quando a APM proceda a consulta prévia às operadoras portuárias sobre o 

interesse em obterem a concessão ou licença e reconheça que o concurso vai ficar 

deserto; e 

c) Quando, por despacho do Ministro que superintende a área do sector portuário, 

sob proposta da APM se reconheça existência de interesse estratégico na 

manutenção deste regime. 

3. A operação portuária, ainda que realizada sem recurso a operadores portuários 

encontra-se sujeita às normas da presente Lei e às constantes do regulamento de 

exploração ou de utilização do respectivo porto, nomeadamente no que respeita ao 

ambiente, à segurança da operação portuária e à responsabilidade pela utilização de 

estruturas e equipamentos portuários. 

 

Artigo 58º 

(Realização da operação portuária em áreas de domínio público de uso privativo) 

 

1. Nas áreas de domínio público portuário, objecto de uso privativo, pode ser realizada 

operação portuária quando o respectivo título o preveja. 

2. Os titulares de direito de uso privativo de parcelas do domínio público, de concessões 

de serviço público ou de obras públicas portuárias podem realizar livremente, na aérea 

que lhe está afecta, operações de movimentação de carga, desde que as mercadorias 

provenham ou se destinem ao seu próprio estabelecimento industrial e as operações 

se enquadrem no exercício normal da actividade prevista no respectivo título de uso 

privativo ou no objecto da concessão ou da licença. 

3. A realização de operação portuária nas aéreas de domínio público de uso privativo, em 

violação do disposto no número anterior determina a aplicação de sanções previstas na 

presente Lei podendo levar ao cancelamento das licenças ou a resolução dos contratos 

respeitantes à área em causa. 

 

CAPÍTULO II  

OPERADORES PORTUÁRIOS 

 

SECÇÃO I  

Disposições Gerais 
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Artigo 59º 

(Conteúdo) 

1. Os operadores portuários são as entidades certificadas para o exercício da actividade 

de operação portuária. 

2. Salvo o disposto no n.o 2 do artigo 56º, só é reconhecida a qualidade de Operador 

Portuário, à APM, as Concessionárias e empresas por estas contratadas para realizar 

actividades inseridas nos escopos de trabalho de sua exploração, no cais ou nos 

terminais portuários. 

 

Artigo 60º 

(Natureza) 

Os operadores portuários assumem a forma de sociedades comerciais ou de empresas 

públicas, devendo o seu objecto social compreender o exercício de uma ou várias actividades 

portuárias. 

 

Artigo 61º 

(Competência para a certificação) 

1. A emissão de certificado para o acesso à actividade do operador portuário é da 

competência da ARSPM, a qual deve elaborar um registo nacional de operadores 

portuários. 

2. Os títulos de certificação do Operador Portuário e os critérios para a sua atribuição 

serão estabelecidos no regulamento da presente Lei. 

 

Artigo 62º 

(Título para operação em cada porto) 

1. Os Operadores Portuários em particular e todas as pessoas que exerçam actividades do 

âmbito das operações portuárias carecem de certificação pela Autoridade Reguladora 

do Sector Portuário para o exercício das actividades portuárias sem prejuízo do 

cumprimento de outros requisitos da legislação vigente e aplicável.    

2. Compete à APM, atribuir a licença através da qual o operador portuário devidamente 

certificado nos termos da presente Lei, é autorizado a operar num determinado porto. 

3. É proibido o exercício da actividade de operação portuária sem a titularidade de licença 

válida ou fora do âmbito da mesma. 
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SECÇÃO II  

CERTIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE PORTUÁRIA 

 

Subsecção I 

Requisitos para a certificação 

 

Artigo 63º 

(Requisitos da certificação) 

1. Os requisitos de certificação dos operadores portuários são os seguintes: 

a) A idoneidade; 

b) A capacidade técnica; 

c) Regularidade fiscal; e 

d) A capacidade económica e financeira. 

2. Compete à ARSPM a aprovação de regulamento de certificação dos operadores 

portuários para concretização dos conceitos mencionados no número anterior.  

3. Os operadores portuários a serem concessionados devem comprovar os requisitos 

antes da assinatura do contrato de concessão ou de subconcessão ou obtenção de 

licença.  

Artigo 64º 

(Entidades Requerentes e Legitimidade) 

1. Podem requerer o certificado de operador portuário todos os interessados que 

demonstrem preencher os requisitos estabelecidos na presente Lei. 

2. O requerimento pode ser apresentado em nome de empresa constituída ou a constituir, 

neste caso a entrega do certificado fica condicionada à apresentação do título de registo 

definitivo da empresa. 

3. No caso de requerimento apresentado por empresa a constituir, o mesmo deve ser 

instruído com o certificado de admissibilidade de firma, bem como pela indicação dos 

requisitos que se compromete a preencher e como o pretende fazer. 

 

Artigo 65 º 

(Certificado de operador portuário) 

1. O certificado de operador portuário pode ter como objecto a generalidade ou parte dos 

serviços portuários. 
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2. O certificado de operador portuário é atribuído sem prazo, devendo este fazer prova da 

manutenção dos requisitos de certificação até o final do primeiro trimestre de cada ano 

civil. 

 

Artigo 66º 

(Taxas) 

Pela emissão ou confirmação do certificado de operador portuário são devidas taxas a 

aprovar e a cobrar nos termos da Lei e dos regulamentos aplicáveis. 

 

Artigo 67º 

(Manutenção dos requisitos) 

1. Os operadores portuários são obrigados a manter os requisitos exigidos para a 

certificação, bem como os que forem estabelecidos para o exercício da actividade em 

cada porto, sob pena de cancelamento do respectivo certificado, a qual deve ser 

declarada pela autoridade reguladora. 

2. Os operadores portuários comunicam, respectivamente, à ARSPM com o conhecimento 

da APM as alterações que se verifiquem relativamente às matérias que são requisitos 

da certificação para o exercício da actividade de operação portuária. 

 

Subsecção II  

Vicissitudes do certificado 

 

Artigo 68º 

(Suspensão) 

1. O certificado do operador portuário pode ser suspenso por decisão da ARSPM nos 

seguintes casos: 

a) A pedido do respectivo titular devendo indicar o prazo; e 

b) Com fundamento na violação de obrigação legal, administrativa ou judicial 

reiterada ou considerada grave. 

2. No caso previsto na alínea b) do número anterior, a ARSPM determina ao operador 

portuário a reposição da legalidade na sua actuação, estabelecendo os termos e o prazo 

em que o deve fazer. 

3. Na falta de cumprimento, sem justificação atendível, do prazo fixado nos termos do 

número anterior, a ARSPM suspende imediatamente o Certificado. 
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4. A APM deve comunicar à ARSPM, todos os factos de que tenha conhecimento que 

possam determinar a suspensão do certificado. 

5. O prazo para a prática do acto constante do número anterior será definido em legislação 

específica. 

 

Artigo 69º 

(Caducidade) 

1. O certificado caduca nos seguintes casos: 

a) Quando o operador portuário deixa de reunir os requisitos exigidos para a emissão 

do certificado; e 

b) Quando o operador portuário não exerça a sua actividade dentro do prazo 

estabelecido por razões não consideradas de força maior e não tenha solicitado a 

suspensão do certificado nos termos da alínea a) do número 1 do artigo anterior. 

2. No caso previsto na alínea a) do n.o 1, a caducidade ocorre se o operador, devidamente 

notificado pela ARSPM, não preencher os requisitos exigidos para a emissão do 

certificado, no prazo estabelecido na legislação específica sobre a matérias sem prejuízo 

dos seus efeitos jurídicos, a caducidade é declarada pela ARSPM na qualidade de 

entidade certificadora e comunicada à APM nos portos nos quais o operador portuário 

esteja a operar. 

3. Os prazos para a prática dos actos constantes da alínea b) do n.o 1 e n.o 2 ambos do 

presente artigo serão definidos em legislação específica. 

 

Artigo 70º 

(Revogação) 

 

1. O certificado é revogado pela ARSPM nos seguintes casos: 

a) Ao requerimento do respectivo titular; 

b) Quando, na sequência da suspensão da licença determinada nos termos do artigo 

80º, o operador portuário não reponha a legalidade da sua actuação nos termos e 

no prazo que lhe seja determinado pela autoridade reguladora; 

c) Quando a violação de obrigação legal, administrativa ou judicial seja reiterada ou 

considerada grave e, em virtude da natureza da violação, não for susceptível de 

ser reposta a legalidade da actuação do operador portuário; e 
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d) Quando o operador portuário tenha sido condenado por práticas de 

concorrenciais desleais e corruptas. 

2. Em caso de revogação do certificado, um novo processo de certificação só pode ter 

lugar decorrido o prazo estabelecido. 

3. O prazo para a prática do acto referido no número anterior consta de legislação 

específica. 

 

SECÇÃO III 

EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE EM CADA PORTO 

 

Subsecção I 

Requisitos específicos e condições de exercício 

 

Artigo 71º 

(Requisitos específicos) 

1. A APM estabelece mediante parecer vinculativo da ARSPM os requisitos específicos 

para a actividade portuária no respectivo porto. 

2. Os requisitos para a actividade portuária são os seguintes: 

a) Idoneidade; 

b) Capacidade jurídica; 

c) Capacidade económica e financeira; 

d) Regularidade fiscal; 

e) A capacidade técnica especifica; 

f) A contratação dos seguros obrigatórios; e 

g) A prestação de caução à APM. 

 

Artigo 72º  

(Idoneidade) 

1. O requisito de idoneidade deve ser preenchido pelas empresas e pelas pessoas 

responsáveis pela sua gestão, nomeadamente administradores, directores, gerentes ou 

pessoas que exerçam posição equivalente. 

2. Para efeitos do disposto na presente Lei, não são consideradas idóneas: 

a) As pessoas colectivas que tenham sido declaradas, por sentença transitada em 

julgado, falidas ou pessoas singulares responsáveis pela falência de empresas cujo 
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domínio tenha sido assegurado ou de que tenham sido administradores, 

directores ou gerentes ou pessoas que exerçam posição equivalente; 

b) As pessoas que tenham desempenhado as funções referidas na alínea anterior em 

empresas cuja falência haja sido prevenida, suspensa ou evitada por concordata, 

reconstituição empresarial, restauração financeira ou meio equivalente, nos dois 

anos anteriores à apresentação do pedido de licença; 

c) As empresas cuja falência haja sido prevenida, suspensa ou evitada por 

concordata, reconstituição empresarial, reestruturação financeira ou meio 

equivalente, nos cinco anos anteriores à apresentação do pedido de licença; 

d) As pessoas que tenham sido, por sentença transitada em julgado, condenadas por 

crime de abuso de confiança, burla ou favorecimento de credores ou qualquer 

delito que ponha em causa a sua idoneidade profissional enquanto durar a pena; 

e) As pessoas ou empresas que tenham sido condenadas pela prática de infracções 

de reconhecida gravidade respeitante à actividade ferroviária, por decisão 

definitiva ou sentença transitada em julgado, no ano anterior à apresentação do 

pedido de licença; e 

f) As pessoas cujos capitais tenham proveniência comprovadamente ilícita. 

 

Artigo 73º  

(Capacidade jurídica) 

O requisito da capacidade jurídica deve ser preenchido e comprovado pelas empresas 

requerentes, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a) Formulário devidamente preenchido, acompanhado por fotocópia autenticada do 

documento de identificação, para pessoas singulares responsáveis pela sua 

gestão; e 

b) Formulário devidamente preenchido acompanhado por certidão emitida pelas 

entidades competente e respectivos estatutos da constituição da sociedade ou 

documento equivalente, dos quais decorra inequivocamente a declaração 

comprovativa de que não se encontra em qualquer situação previstas no artigo 

63º para pessoas colectivas. 

 

Artigo 74º  

(Capacidade económica e financeira) 
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1. O requisito de capacidade económica e financeira considera-se preenchido desde que 

o requerente da licença demonstre possuir Liquidez geral e a solvência necessárias ao 

cumprimento das suas obrigações efectivas e potenciais, avaliadas segundo previsões 

realistas, pelo menos, dos últimos 3 anos. 

2. Para efeitos de cumprimento do disposto no número anterior, o requerente da licença 

deve apresentar: 

a) Certidão negativa de falência e de recuperação judicial ou extrajudicial expedida; 

b) Plano económico, que contemple a previsão de tráfego, receita, evolução dos 

custos operacionais e as fontes de financiamento, de forma a demonstrar a 

capacidade de atendimento do índice de liquidez geral, índice de liquidez 

corrente e índice de solvência geral; 

c) Balanço patrimonial e demonstração de resultado contabilístico do exercício dos 

últimos três anos apresentados nos termos da Lei; 

d) Declaração periódica de rendimentos; 

e) Termo de comprovação de boa situação financeira; e 

f) Termo de compromisso de contratação de seguros. 

3. Considerar-se-á, em qualquer caso, que a empresa não apresenta a capacidade 

financeira requerida quando os pagamentos de impostos ou encargos sociais devidos 

pela sua actividade se encontrem em atraso, nos termos da legislação aplicável. 

4. Nas situações em que a empresa requerente não se encontra ainda a exercer a 

actividade, nos termos referidos no número anterior, o requerimento a que se refere o 

artigo 64º deve ser acompanhado de informações tão completas quanto possível, por 

apresentação, nomeadamente, de contas previsionais e de balanços e demonstrações 

de resultados, quando existam.  

 

Artigo 75º  

(Regularidade Fiscal) 

O requisito de regularidade fiscal é comprovado com apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Certidão válida de quitação emitida pela Autoridade Tributária; e 

b) Declaração válida emitida pela instituição responsável pelo sistema nacional de 

segurança social. 

 

Artigo 76º 
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(Capacidade técnica específica) 

São requisitos da capacidade técnica específica dos operadores portuários para exercício da 

actividade, em cada porto, os seguintes: 

a) A posse de instalações, equipamentos, veículos ou máquinas, necessários à 

realização das operações pretendidas; e 

b) A existência de um quadro do pessoal capacitado e adequado ao volume de trabalho 

a ser realizado em conformidade com o estabelecido na alínea anterior. 

 

Artigo 77º 

(Seguros) 

1. É obrigatória a celebração de um contrato de seguro para a cobertura dos seguintes 

riscos: 

a) De perdas e danos que possam causar a terceiros por acções ou omissões suas ou 

de seu pessoal, na realização de qualquer operação a seu cargo; 

b) De perdas e danos que possam provocar às mercadorias, quando estas lhe 

estejam confiadas para a realização de qualquer operação ou quando se 

encontrem em espaço de que tenha o uso exclusivo nos termos da legislação em 

vigor; 

c) De perdas e danos que possam causar a outros operadores por acção ou omissão 

sua ou do seu pessoal no desempenho das respectivas funções nas infra-

estruturas instalações e equipamentos cuja utilização lhe tenha sido cedida por 

aqueles; e 

d) Incumprimento das obrigações aduaneiras e fiscais perante as autoridades 

competentes pelas mercadorias armazenadas ou estacionadas no interior da área 

portuária e sujeitas a regime alfandegário, desde que aquelas lhe estejam 

confiadas para a realização de qualquer operação portuária ou quando tenha o 

controlo ou uso exclusivo do espaço onde se encontram depositadas. 

2. A apresentação da apólice dos seguros deve ser feita no prazo estabelecido em 

legislação específica. 

3. Compete à ARSPM estabelecer a obrigatoriedade de cobertura de outros riscos para 

além dos consignados na presente Lei. 

 

Artigo 78º 

(Caução) 
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1. O Operador Portuário fica obrigado a prestar uma caução para garantir o bom e pontual 

cumprimento das suas obrigações, constituídas a favor da APM, antes da celebração do 

contrato ou da emissão da licença. 

2. A caução a que se refere no número anterior é constituída por depósito bancário ou 

garantia bancária, cujo montante será definido em legislação específica. 

 

Artigo 79º 

 (Título para o exercício da actividade) 

1. A APM, uma vez comprovado o preenchimento pelo operador portuário, dos requisitos 

específicos e condições fixadas nos artigos anteriores, propõe ao Governo que se 

celebre, em função do tipo de serviço portuário em causa, um contrato de concessão 

ou autorização para emissão de uma licença para operar no respectivo porto. 

2. A APM deve comunicar, no prazo de 30 (trinta) dias, à ARSPM, os contratos de 

concessão que tenha sido outorgado e as licenças emitidas. 

3. O número de operadores para cada porto é previamente determinado pela APM em 

função da dimensão de mercado e da estratégia de desenvolvimento dos portos. 

4. A APM pode limitar, o pedido do operador portuário ou por razões de interesse público, 

designadamente de natureza operacional, a actividade do mesmo a certas infra-

estruturas ou equipamentos que sejam da sua titularidade. 

5. As limitações referidas no número anterior constam do contrato de concessão ou 

licença. 

 

Subsecção II 

Vicissitudes do contrato de concessão ou licença 

 

Artigo 80º 

(Suspensão) 

1. O contrato de concessão ou a licença podem ser suspensos por decisão do Governo no 

prazo estabelecido em legislação específica e mediante proposta da APM nos seguintes 

casos: 

a) A pedido do respectivo titular; e 

b) Com fundamento na violação de obrigação legal, administrativa ou judicial 

reiterada ou considerada grave. 
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2. No caso previsto na alínea b) do número anterior, a ARSPM deve determinar ao 

operador portuário a reposição da legalidade da sua actuação, estabelecendo os termos 

e o prazo em que o deve fazer. 

 

Artigo 81º 

(Caducidade) 

1. O contrato de concessão e a licença caducam nos seguintes casos: 

a) No termo do prazo; 

b) Quando o operador portuário deixa de reunir os requisitos exigidos para a 

celebração do contrato de concessão ou da emissão da licença; e 

c) Quando o operador portuário deixa de exercer a sua actividade por prazo 

estabelecido em legislação específica por razões não consideradas de força maior 

e não tenha solicitado a suspensão do contrato ou da licença nos termos previstos 

na alínea a) do n.o 1 do artigo 80. 

2. No caso previsto na alínea a) do número anterior, a caducidade ocorre se o operador, 

devidamente notificado por razões não consideradas de força maior não tenha 

solicitado a suspensão do contrato ou da licença nos termos previstos na alínea a) do 

n.o 1 do artigo 80. 

 

Artigo 82º 

(Revogação) 

1. O contrato de concessão e a licença podem ser revogados pelo Governo sob proposta 

da APM nos seguintes casos: 

a) A requerimento do respectivo titular; 

b) Quando, na sequência da suspensão do contrato de concessão ou da licença 

determinada nos termos do artigo 80, o operador portuário não reponha a 

legalidade da sua actuação nos termos e no prazo que lhe seja determinado pela 

administração portuária; 

c) Quando a violação de obrigação legal, administrativa ou judicial seja reiterada ou 

considerada grave e, em virtude de natureza da violação, não for susceptível de 

ser resposta a legalidade da actuação do operador portuário; e 

d) Quando o operador portuário tenha sido condenado por prática anti- 

concorrenciais. 
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2. O operador portuário cujo contrato de concessão ou licença tenha sido revogado, nos 

termos do número anterior fica impedido de concorrer para atribuição de um contrato 

de concessão ou para emissão de uma nova licença por um período a ser definido em 

legislação específica. 

SECÇÃO IV 

DIREITOS E DEVERES DOS OPERADORES PORTUÁRIOS 

 

Artigo 83º 

(Direitos) 

São atribuídos aos operadores portuários em especial, os seguintes direitos: 

a) O direito de acesso às instalações e equipamentos portuários nas áreas de 

domínio público portuário de uso comum dos portos bem como às áreas 

concessionadas caso o contrato de concessão de operação portuária o preveja e 

nos termos deles constantes; 

b) O direito de solicitarem às entidades competentes que lhes sejam atribuídos, nos 

termos da Lei, a concessão ou subconcessão ou o licenciamento de actividade ou 

a utilização de áreas portuárias não concessionadas ou concessionadas conforme 

o caso; e 

c) O direito de exigir às entidades competentes a adopção de medidas necessárias 

para pôr termo ou precaver as consequências de acções ou omissões ilegais ou 

susceptíveis de prejudicarem o gozo pleno dos direitos emergentes do 

licenciamento da actividade, do contrato de concessão ou subconcessão ou de 

título de uso privativo. 

 

Artigo 84º 

(Deveres) 

1. Sem prejuízo de outras obrigações, os operadores portuários devem: 

a) Respeitar as normas aplicáveis à sua actividade bem como executar as decisões 

administrativas emitidas pelas entidades competentes, contribuindo para a 

operacionalidade e eficiência do porto onde actuem; 

b) Pagar as taxas inerentes ao exercício da sua actividade e à utilização das áreas 

de domínio público portuário; 

c) Publicitar a tabela de preços a cobrar pelos serviços que prestam; 
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d) Cooperar na introdução de medidas técnicas e administrativas tendentes à 

melhoria da qualidade do serviço portuário, à optimização de custos e à 

transparência de preços, bem como a divulgação da imagem do porto, dos 

preços dos serviços prestados e dos respectivos índices de qualidade; 

e) Prestar as informações técnicas respeitantes às operações realizadas ou a 

realizar, sempre que solicitadas pelas entidades competentes; 

f) Submeter-se à fiscalização das entidades competentes relativas à comprovação 

do preenchimento continuado dos requisitos de acesso e de exercício da 

actividade de operação portuária, bem como aos atinentes à prática de 

irregularidades em matéria de preços ou de facturação; 

g) Aprovar e executar um plano de formação anual dos trabalhadores portuários; 

h) Ter em conta a competitividade do porto na celebração de acordos com 

terceiros; e 

i) Apresentar as facturas relativas às operações portuárias escrituradas de forma a 

garantir a clareza e a correcta percepção pelos respectivos destinatários, 

discriminando a natureza e o custo unitário dos serviços prestados. 

2. Os concessionários e titulares de áreas portuárias devem permitir a respectiva utilização 

por outros operadores portuários detentores de licença, quando o respectivo contrato 

ou título de utilização o preveja. 

 

Artigo 85º 

(Direcção técnica das obrigações) 

1. Sem prejuízo dos poderes que legalmente cabem ao comandante do navio ou mestre 

de embarcação e das atribuições legais cometidas a APM, ao operador portuário 

compete a direcção técnica de todas as operações que efectuar, seja qual for o 

proprietário dos equipamentos, instalações e espaços utilizados. 

2. Incumbe designadamente ao operador portuário: 

a) A definição e a gestão dos meios humanos afectos à operação portuária; 

b) A direcção técnica e a supervisão de todo o pessoal utilizado para aquelas 

operações seja qual for a sua entidade empregadora; e 

c) A definição dos equipamentos e dos meios técnicos em geral necessários à 

operação portuária. 

 

Artigo 86º 
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(Preços aplicáveis) 

1. Os operadores portuários submetem à aprovação da APM os preços a praticar no porto. 

2. A proposta de tabela de preços deve ser fundamentada com estudo técnico, económico 

e financeiro.  

Artigo 87º 

(Fixação e cobrança das Taxas Portuárias) 

1. As taxas são devidas, cada uma, ao Operador Portuário ao qual é atribuído o direito de 

exploração do serviço a que diz respeito, sem prejuízo da possibilidade de, mediante 

acordo entre operadores de um mesmo terminal ou porto, a cobrança ser feita por um 

ou outro operador.  

2. As tarifas são fixadas pelos Operadores Portuários e postas em vigor por meio de aviso 

ao público, publicado num dos Jornais de maior circulação do País ou nas suas 

respetivas páginas da internet, e constituirão as receitas das suas explorações. 

3. Os Operadores Portuários podem impedir a remoção de qualquer mercadoria que se 

encontre no recinto do porto enquanto não forem liquidados os débitos por taxas, 

direitos e encargos devidos e já vencidos por essa mercadoria. 

 

Artigo 88º 

(bases para fixação de Taxas, Tarifas e preços) 

1. As regras gerais para fixação das tarifas e preços serão aprovadas pelos Ministros que 

superintende as áreas de finanças e de transportes, sob proposta da ARSPM e da APM 

para a utilização dos bens de domínio público e equipamentos afectos à concessão ou 

licença para a prestação de serviços portuários, a qual deve basear-se: 

a) No caracter sinalagmático, apenas devendo ser cobradas tarifas correspondentes 

a serviços efectivamente prestados; 

b) Na necessidade, devendo as tarifas corresponder a serviços necessários à boa 

gestão e administração dos portos; 

c) Na adequação, devendo as tarifas reflectir os custos incorridos com a prestação 

dos serviços; e 

d) Na transparência, devendo as tarifas identificar expressamente os serviços a que 

se referem. 

2. Mediante proposta da ARSPM e da APM no exercício da regulação, os Ministros que 

superintendem as áreas de finanças e de transportes aprovam as bases de serviço das 

tarifas, preços, mecanismo de revisão e período de vigência. 
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3. As tarifas e preços praticados pela APM pela prestação de serviços carecem de 

aprovação da entidade reguladora. 

 

SECÇÃO V 

ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

Artigo 89º 

(Protecção do ambiente) 

1.  A entidade reguladora, em coordenação com o Ministério responsável pelo ambiente, 

vela pela observância e cumprimento das normas relativas ao ambiente, aplicáveis no 

âmbito da actividade portuário, para a prossecução dos objectivos da política de 

conservação, Protecção, defesa e melhoramento do ambiente no sistema portuário. 

2. A APM tem a responsabilidade de actuar com medidas preventivas e correctivas em 

todos os casos em que haja situações susceptíveis de degradar o ambiente durante as 

operações portuárias. 

3. O Operador ou Gestor portuário em coordenação com a APM devem informar à ARSPM 

e o departamento governamental responsável pelo ambiente de todas as situações em 

que pretenda modificar, melhorar ou ampliar os portos existentes, apresentando o 

estudo de impacto ambiental com o respectivo plano para a implementação das 

medidas de prevenção, correcção e controle dos efeitos resultantes da execução do 

projecto respectivo. 

4. O gestor ou operador portuário deve em coordenação com a APM possuir planos 

especiais de acção ambiental e de emergência para realização de acções preventivas e 

imediatas com o objectivo de garantir a continuidade do serviço. 

 

Artigo 90º 

(Descarga, tratamento e eliminação de resíduos) 

1. Todas as instalações portuárias, áreas de armazenamento e terminais de carga e 

descarga, tem os meios, sistemas e procedimentos, conforme o estabelecido nos 

acordos e convenções internacionais sobre as matérias, para a descarga, tratamento e 

eliminação de resíduos petrolíferos, químicos, azeites, óleos e outros produtos 

contaminantes, resultado das operações normais dos navios, dispondo de igual modo 

dos meios necessários para prevenir e combater qualquer tipo de contaminação 

ambiental. 
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2. Compete à ARSPM a determinação dos meios, sistema e procedimentos que sejam 

necessários, de acordo com a regulamentação aplicável. 

3. A disponibilidade dos meios, sistemas e procedimentos indicados neste artigo é exigida 

pela entidade reguladora, para autorizar o funcionamento das instalações em 

coordenação com outros intervenientes especializados. 

 

Artigo 91º 

(Fiscalização) 

A ARSPM vela pelo cumprimento da legislação sobre a segurança portuária com o objectivo 

de prevenir, controlar e minimizar os efeitos ou consequência de incidentes ou acidentes que 

possam lesar ou causar danos a pessoas e bens. 

 

Artigo 92º 

(Medidas preventivas e correctivas) 

A APM tem a responsabilidade de aplicar as medidas preventivas e correctivas em relação à 

matéria de segurança portuária e assegurar a implementação das normas nacionais e 

internacionais relativas à segurança das instalações portuárias e de embarcações.  

 

TITULO VIII 

RESPONSABILIDADES 

 

Artigo 93º 

(Responsabilidade do Estado) 

1. O Estado responde civilmente perante terceiros pelos actos ou omissões dos seus 

funcionários ou agentes, órgãos ou representantes no exercício de actividade de gestão 

privada nos mesmos termos em que os comitentes respondem pelos actos dos 

comissários nos termos da Lei geral, sem prejuízo da responsabilidade que couber aos 

concessionários ou dos titulares de uma licença. 

2. Em matéria de responsabilidade criminal observar-se-á o disposto co Código Penal e nas 

Leis complementares. 

 

Artigo 94º 

(Responsabilidade dos concessionários e dos titulares da licença) 
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Os concessionários e os titulares das licenças são responsáveis, no âmbito das obrigações 

decorrentes do contrato de concessão ou da licença, pelos danos causados a pessoas e bens 

pela exploração e funcionamento dos portos, terminais ou dos serviços ou infraestrutura 

objecto da concessão ou da licença e ainda pelos actos dos seus agentes e responsáveis na 

execução das operações portuárias. 

 

Artigo 95º 

(Responsabilidade dos operadores portuários) 

Os operadores portuários são responsáveis, nos termos gerais, pelos danos causados aos cais, 

navios, embarcações pessoas e bens pelos seus agentes e responsáveis na execução das 

operações portuárias. 

Artigo 96º 

(Responsabilidade dos operadores em caso especiais) 

Os operadores portuários são ainda responsáveis nos termos gerais, pelos prejuízos causados 

a terceiros resultantes de perda, extravio e danos a mercadorias e atrasos na entrega pelo 

período que as mercadorias estiverem sob a sua guarda e deposito. 

 

Artigo 97 º 

(Limitação da Responsabilidade) 

1. Os danos causados a navios e embarcações podem ser limitados em função da 

arqueação bruta e nos termos a serem fixados em regulamento. 

2. O procedimento para a constituição do fundo de limitação de responsabilidade é objecto 

de regulamento. 

 

TÍTULO IX 

INFRACÇÕES E SANÇÕES 

 

Artigo 98º 

(Contravenções e tipo) 

1. As infracções dispostas na presente Lei e seus regulamentos constituem contravenções. 

2. As contravenções podem ser gerais ou específicas. 

3. As contravenções podem ser leves, graves ou muito graves. 

4. As definições de cada uma dessas contravenções e as multas correspondentes constam 

do regulamento da presente Lei. 
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Artigo 99º 

(Contravenções gerais) 

1. As contravenções gerais leves são todas as violações à presente Lei e aos seus 

regulamentos que não sejam consideradas como contravenções graves, muito graves 

ou em qualquer graduação de contravenções específicas. 

2. As contravenções gerais graves são as seguintes: 

a) A construção e operação de terminais, marinas e instalações portuárias sem a 

concessão ou licença; 

b) A realização de operações portuárias sem a concessão ou licença; 

c) A construção de pontos de embarque ou desembarque e de atracação ou 

desatracação sem licença; e 

d) A aplicação de tarifas e preços superiores às autorizadas. 

3. As contravenções gerais muito graves são as seguintes: 

a) O acesso indevido às áreas restritas de armazenamento, transporte, 

manuseamento de carga ou de operações de carga, descarga, estiva ou desestiva 

de materiais explosivos ou substâncias perigosas; e 

b) A prestação de falsas informações que, de acordo com a Lei, regulamento ou 

contrato, que devam ser prestadas à autoridade reguladora. 

 

Artigo 100º 

(Contravenção especifica ao uso do porto, instalações e zonas portuárias) 

1. As contravenções específicas leves ao uso do porto, instalações e zonas portuárias são 

as seguintes: 

a) O incumprimento das normas emitidas ou das instruções dadas pela ARSPM e ou 

pela APM em relação às operações; 

b) A realização de operação portuária com perigo para as obras e instalações 

portuárias, navios, embarcações ou sem a adopção das precauções necessárias; 

c) A utilização não autorizada, inadequada ou sem as condições de segurança 

suficiente dos equipamentos portuários; 

d) A não prestação de informação à ARSPM e a APM relativamente ao tráfego 

comercial indispensável à fixação das tarifas e preços; 

e) A publicidade comercial não autorizada nos portos e zonas portuárias; e 

f) O incumprimento do regulamento de pilotagem. 
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2. São consideradas contravenções específicas graves são as seguintes: 

a) As previstas no número anterior e que impliquem risco para as pessoas ou causem 

danos às obras, instalações, mercadorias, contentores equipamento e meios 

situados nos portos e na zona portuária; 

b) O incumprimento de normas sobre o manuseamento e armazenamento de 

mercadorias perigosas ou a ocultação destas; e 

c) O impedimento do exercício das actividades de segurança portuária de 

incumbência da autoridade reguladora. 

3. As contravenções muito graves são as seguintes: 

a) A realização sem a devida autorização de actividades comerciais em zonas 

portuárias; 

b) A realização de qualquer tipo de obra ou instalações portuárias sem autorização 

ou o aumento da área concessionada ou licenciada; e 

c) O incumprimento das normas sobre o aprovisionamento de navios e 

embarcações. 

 

Artigo 101º 

(Contravenções especificas à segurança e Protecção Marítima-Portuária) 

1. As contravenções específicas leves à segurança e Protecção marítima -portuária são as 

seguintes: 

a) O incumprimento das normas do tráfego marítimo, nomeadamente sobre carga e 

descarga de mercadoria e embarque e desembarque de passageiros; 

b) A utilização indevida dentro da zona portuária de sinais acústicos ou luminosos; 

c) A alteração ou falsificação de documentos de identificação pessoal e de veículos 

emitidos pela entidade reguladora; e 

d) A não prestação de informação sobre os actos executados e que afectem a 

segurança e protecção do porto. 

2. As contravenções específicas graves são as seguintes: 

a) As rixas e alterações à ordem pública entre passageiros que afectem a segurança 

do porto e do navio ou embarcação ancorada ou fundeada; 

b) A posse ou transporte de armas ou substâncias perigosas nas zonas portuárias; e 

c) A infracção de normas sobre a utilização de estacoes e serviços radioelétricos de 

controlo de trafego de navios e embarcações. 
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3. As contravenções específicas consideradas muito grave são as seguintes: 

a) O incumprimento das normas legais ou das emitidas pelos organismos e 

autoridades competentes sobre segurança marítima e ambiental; 

b) A utilização na zona portuária, sem qualquer necessidade, de sinais de socorro ou 

sinais distintivos que conferem ao navio ou embarcação a natureza de navio ou 

embarcação especial; 

c) O lançamento nos portos e zonas portuárias de artefactos flutuantes, produtos 

sólidos líquidos ou gasosos; e 

d) A evacuação deliberada nos portos e zonas portuárias de resíduos ou outros 

materiais e que constituem perigo para o funcionamento do porto ou navegação 

marítima. 

 

Artigo 102º 

(Remissão) 

É aplicável o regime geral das contravenções em tudo que não estiver regulado neste. 

 

TÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 103º 

(Estatutos da ARSPM e da APM e Regulamentação) 

 

1. Os estatutos da ARSPM e da APM serão adequados ao disposto na presente Lei no prazo 

de 180 dias a contar da data da sua publicação. 

2. Compete ao Conselho de Ministros aprovar a regulamentação geral e específica da 

presente Lei, no prazo de 180 dias a contar da data da sua publicação. 

 

Artigo 104º  

(Actuais contratos de concessão) 

1. É reconhecida a validade e manutenção nos termos em que tiverem sido celebrados os 

contratos de concessão existentes à data da entrada em vigor da presente Lei, estando, 

contudo, sujeitos à fiscalização da ARSPM e a APM no âmbito das suas competências e 

a alterações ou renegociação de determinadas clausulas nos termos a acordar entre as 

partes. 
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2. Espirado o prazo da sua validade e para efeitos da sua eventual renovação o contrato 

de concessão já outorgado a data da entrada em vigor desta Lei deve ser objecto de 

adequação para se conformar com as disposições da mesma. 

 

Artigo 105º 

(Contratos e acordos para exercício da actividade portuária) 

A presente Lei aplica-se imediatamente, com as necessárias adaptações, a acordos ou 

contratos que, celebrados antes da entrada em vigor da mesma, visem a produção de efeitos 

jurídicos em momento posterior a essa entrada em vigor. 

 

Artigo 106º 

(Legislação supletiva) 

Para a matéria tratada na presente Lei aplica-se com as necessárias adaptações a seguinte 

legislação: 

a) Legislação específica do sector em que a actividade portuária se enquadre; 

b) Legislação sobre investimento aplicável; 

c) Demais legislações moçambicanas aplicáveis; e 

d) Acordos ou tratados internacionais regularmente assinados e ratificados, nos 

termos da Lei, pela República de Moçambique. 

 

 

Maputo, 2022 
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ANEXO 

 

 Glossário 

 

Para efeitos desta Lei, entende-se por: 

a) Actividade portuária – actividade relacionada com a construção, exploração e 

desenvolvimento dos portos e respectivas zonas portuárias, terminais e serviços 

portuários prestados as embarcações, carga e passageiros; 

b) Actividades conexas-Todas aquelas actividades de movimentação de carga que 

iniciem no recinto do porto e terminem fora da jurisdição, desde que directamente 

da zona em que estejam a ser executadas; 

c) Administração Portuária de Moçambique (APM): é a entidade encarregada 

directamente pelo Estado para o exercício de autoridade portuária a qual incumbe a 

administração, gestão e exploração dos portos, zonas portuárias e terminais; 

d) Administração marítima: significa entidade pública com competências para 

superintender, e supervisionar qualquer actividade marítima de ordem pública e de 

integridade territorial de acordo com a legislação aplicável; 

e) Agente económico: é um indivíduo, conjunto de indivíduos, instituição ou conjunto 

de instituições que, através das suas decisões e acções, tomadas racionalmente, 

influenciam de alguma forma a economia; 

f) Áreas de jurisdição portuária: é toda a área marítima dedicada à entrada, estadia e 

saída de navios e os fundeadouros adjacentes, assim como toda a área terrestre do 

domínio público ou privado do Estado e os edifícios nela situados, onde se realizam 

as operações portuárias e demais actividades relativas ao movimento de passageiros 

e mercadorias, bem como os espaços aquáticos e terrestre para desenvolvimento 

futuro nos casos em que estes sejam incluídos e aprovados pelo Governo;  

g) Áreas portuárias de prestação de serviço público: são áreas situadas na zona de 

jurisdição portuária e as instalações nela implantadas, pertencentes ou submetidas à 

jurisdição da administração portuária e por ela mantidas ou objecto de concessão de 

serviço público e nas quais se realizem operações portuárias em regime de serviço 

público 

h) Área portuária de serviço privado – as aéreas situadas na zona portuária e as 

instalações nela implantadas que sejam objecto de direito de uso privativo 

concessionadas nos termos da Lei;   
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i) Autoridade Reguladora do Sector Portuário de Moçambique (ARSPM) – é o órgão 

encarregue directamente pelo Estado de administrar, supervisionar, regular e 

coordenar a gestão exercida pelos diferentes operadores, públicos e privados, em 

todos os portos, zonas portuárias e terminais;   

j) Contrato de concessão – acto pelo qual se atribui a uma entidade o direito de utilizar, 

gerir e/ou explorar um porto, zonas portuárias e terminais; 

k) Contrato de cessão de exploração – acto pelo qual se transfere os direitos de 

reabilitação, uso, exploração, gestão e manutenção integral de infraestruturas e bens 

patrimoniais do domínio público portuário ou de serviço público do Estado ou outra 

entidade pública a favor de outrem, exercida por sua conta e risco de modo a obter-

se uma finalidade de utilidade pública ou privada; 

l) Contrato de cessão de gestão- acto pelo qual se transfere os direitos de gestão e 

manutenção corrente de infraestrutura e bens patrimoniais do domínio público 

portuário ou de serviço público do Estado ou outra entidade pública a favor de outrem 

exercida por sua conta e risco de modo a obter-se uma finalidade de utilidade pública 

ou privada; 

m) Contrato de uso privativo – o contrato pelo qual se permite a um particular o uso de 

uma coisa ou parcela do domínio público portuário para fins particulares ou de 

utilidade pública mediante o pagamento de taxas; 

n) Contravenção-transgressão da Lei ou regulamento que acarreta a sansão; 

o) Concessionário- entidade ou pessoa colectiva que obteve a concessão de um serviço 

ou de um bem de domínio público ou privado do estado tendo em vista a sua 

exploração comercial; 

p) Empresas de Trabalho Portuário: empresa a quem em nome individual ou colectivo, 

de direito privado, tem por actividade a cedência de trabalhadores portuários para o 

exercício das diversas tarefas portuárias de movimentação de carga de e para os 

navios, dentro da zona de exploração portuária;  

q) Gestor Portuário- entidade ou pessoa colectiva que planeja e organiza as actividades 

de importação e exportação, controla a infraestrutura, bem como os custos das 

operações marítimas, logística e tipo de transporte; 

r) Infraestrutura portuária – a universalidade pública constituída por bens móveis e 

imóveis afectos à exploração de zonas portuárias, nomeadamente equipamentos, 

veículos, edifícios, instalações de serviços, as obras e outros bens de apetrechamento 

e equipamento dos portos e das respectivas zonas portuárias; 
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s) Instalação portuária fixa – infra-estruturas, os edifícios, as construções efectuadas no 

porto e respectiva zona portuária, onde tem lugar interface, navio-navio, navio-porto, 

incluídos os fundeadouros, os cais de espera e os acessos pelo lado de acesso de água, 

destinadas à prestação de serviços portuários ou à construção e reparação de 

embarcações; 

t) Instalação portuária de turismo: instalação portuária explorada mediante 

arrendamento ou autorização e utilizada em embarque, desembarque e trânsito de 

passageiros, tripulantes e bagagens, e de insumos para o provimento e abastecimento 

de embarcações de turismo; 

u) Marina – o conjunto de instalações portuárias e suas áreas aquáticas e terrestre para 

a prestação de serviço a embarcações de recreio; 

v) Instalações Offshore – qualquer plataforma fixa ou flutuante sobre as águas 

jurisdicionais destinadas a facilitar a carga ou a descarga; 

w) Operação portuária – a prestação de serviços portuários nas áreas de prestação de 

serviço público ou privado nos portos, zonas portuárias e terminais; 

x) Operador portuário – a pessoa jurídica certificada pela autoridade competente para 

a execução de operação portuária, gestão e exploração na zona de jurisdição 

portuária em conformidade com os termos contractuais assumidos. 

y) Porto – os domínios aquáticos e terrestres, com os limites definidos pelo Estado, 

naturais ou artificiais e as instalações fixas e flutuantes aptas para as operações de 

fundeio, atracação, desatracação e permanência de navios ou artefactos navais para 

efectuar operações de transferência de cargas entre os meios de transportes 

aquáticos e terrestre ou embarque e desembarque de passageiros, bem como outros 

serviços que podem ser prestados, designadamente a navios e a artefactos navais, a 

passageiros e a carga. 

z) Portos Secos- é terminal que se situa dentro ou fora de exploração portuária que 

serve para o armazenamento de carga, antes de desembaraço aduaneiro pelas 

autoridades nacionais; 

aa) “Plano Director”: o plano de desenvolvimento dos portos preparado pela A APM em 

coordenação com a ARSPM ouvidos os gestores e operadores portuários e por aquela 

submetido ao Ministério de tutela de transporte para efeitos de aprovações.   

bb) Serviços concessionados: serviços que só podem ser efectuados ao abrigo do 

contrato de concessão nos termos da presente Lei; 
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cc) Serviços portuários: as actividades de prestação de serviços necessários à execução 

das atribuições da ARSPM e executadas dentro dos portos, zonas portuárias e 

terminais; 

dd) Sistema Portuário: o conjunto de portos e construções de tipo portuários públicos e 

privados situados no território nacional que permitem a movimentação e o transporte 

de pessoas e mercadorias; 

ee) Terminal portuário: a unidade estabelecida num porto ou fora dele, constituído por 

construções, instalações e espaços que permitem a realização integral da operação 

portuária a que se destina; 

ff) Uso privativo: o uso do domínio público consentido a pessoas determinadas com base 

num título jurídico individual especial e para seu proveito económico exclusivo; 

gg) Zona portuária: abrangem todos os terrenos necessários a exploração e expansão 

portuária quer sejam do domínio publico, quer do privado, e, neste caso quer sejam 

de entidades publicas quer privadas sem prejuízo dos limites legais relativos à sua 

utilização; 

hh) Zona de expansão portuária – a área de reserva destinada a satisfazer às 

necessidades futuras de desenvolvimento dos portos do país, previsíveis a longo 

prazo; 

ii) Zona de exploração portuária - a zona que se destina às operações de exploração 

económica correspondente às necessidades de tráfego actuais ou previsíveis a médio 

prazo; e 

jj) Exploração económica de um porto - o conjunto de actividades nele exercidas com a 

finalidade económica ou industrial quer por prestação de serviços, fornecimento a 

navegação ou concessão de licenças, quer por utilização de qualquer parcela de cada 

área. 


