
 

 

 

PROPOSTA DA LEI FERROVIÁRIA 

 

Preâmbulo 

Moçambique depois de ter alcançado a sua independência, adoptou o Sistema 

Socialista, na base da Constituição de 1975 bem como de outros instrumentos legais, 

onde o Estado era o maior provedor e regulador dos bens essenciais, Sistema esse que 

vigorou até a aprovação da Constituição de 1990. A partir daí Moçambique adoptou um 

Sistema Misto de Economia onde também passou a integrar elementos do Sistema 

Capitalista ou da Economia do Mercado. 

Com o advento da globalização no mundo bem como da consolidação da Economia de 

Mercado começou a haver a intervenção de todas as forças tanto de natureza pública 

bem como privada. Daí que, a Constituição da República de 1990, bem como a de 2004, 

conjugam a intervenção no Mercado de todas as forças tendentes ao desenvolvimento 

económico. Esta intervenção de todas as forças de Mercado no que concerne à 

intervenção do privado foi gradualmente sucedendo em várias áreas, desde a Educação, 

Saúde, Transportes entre outras. 

É nesta perspetiva que o sector de transportes concretamente o transporte ferroviário, 

não fugindo a regra concorre para uma maior intervenção de privados no transporte de 

bens e mercadorias, o que por sua vez tende a criar um mercado concorrencial que 

embora benéfico, poderá desembocar num mercado não apenas concorrencial desleal, 

mas também prejudicial quando não devidamente regulado, pelo que, a presente Lei tem 

como escopo regular o transporte ferroviário, tendo em conta todos os aspectos a ela 

inerentes. 

 

 

 

Capítulo I      

Disposições gerais 

 

Secção I 



 

 

 

Artigo 1.º 

(Definições) 

Para efeitos da presente lei, são aplicáveis as definições constantes do anexo, parte 

integrante da presente lei. 

Artigo 2.º 

(Âmbito de aplicação) 

A presente lei aplica-se a toda actividade ferroviária exercida em todo o território nacional 

e com as ligações regionais através das administrações ferroviárias vizinhas com as 

devidas adaptações. 

Artigo 3.º 

(Objecto) 

1. A presente lei regula a construção, acesso, exploração, manutenção e a interligação 

da rede ferroviária nacional assegurando ainda as condições de concorrência no 

serviço público de transporte ferroviário e nos serviços auxiliares. 

2.  A presente lei estipula também a quem cabe a regulação e supervisão da actividade 

ferroviária. 

3. O serviço ferroviário é uma actividade económica que cabe ao Estado liderar devendo 

promover o desenvolvimento do serviço ferroviário em condições que garantam a 

livre concorrência entre os diferentes modos de transporte e a eficiência operacional 

na prestação do serviço ao público de transporte ferroviário. 

 

Artigo 4.º 

(Rede ferroviária)  

1. A rede ferroviária nacional compreende as linhas e ramais que constituem bens do 

domínio público do Estado definida pelo Governo devendo estar delimitada e definida 

em plantas à escala apropriada publicadas no Boletim da República. 

2. A rede ferroviária compreende ainda zonas de exploração ferroviária que se destinam 

às operações de exploração económica correspondente às necessidades de tráfego 

actuais a curto e médio prazo nas estações ferroviárias, terminais e linhas férreas 

existentes, bem como as zonas de jurisdição ferroviária e de expansão ferroviária que 

constituem uma área de reserva destinada a satisfazer as necessidades de 

desenvolvimento das infraestruturas ferroviárias do País previsíveis a longo prazo. 

3. A rede ferroviária nacional esta sujeita a actualização no âmbito da política geral de 



 

 

transportes, tendo em conta a procura actual e potencial do transporte ferroviário, o 

progresso técnico e os interesses públicos e privados das regiões servidas, mediante:  

a) A construção de novas linhas, troços de linha, ramais e variantes aos traçados 

existentes;  

b) A modernização das linhas e ramais e demais instalações e equipamentos em 

serviço;  

c) A desclassificação ou desactivação de linhas, troços de linha e ramais.  

 

4. A execução das medidas de actualização da rede ferroviária nacional referidas no 

número anterior basear-se-á em estudos técnicos, económicos, financeiros e de 

impacto ambiental adequados, que terão em conta a evolução previsível das 

necessidades da expansão bem como de transporte de passageiros e de carga. 

 

Secção II 

Administração Ferroviária   

 

Artigo 5.º 

(Atribuições do Estado no Sector Ferroviário) 

 As atribuições do Estado em matéria de construção, acesso, gestão e exploração das 

linhas férreas são exercidas por via da respectiva Administração Ferroviária criada pelo 

Governo da Republica de Moçambique. 

 

Artigo 6.º 

 (Administração Ferroviária)  

 

1. A Administração Ferroviária tem as seguintes atribuições: 

a) realização de estudos sobre as actividades nos sistemas ferroviário, que 

sirvam de base para a formulação de políticas e estratégias de 

desenvolvimento; 

b) elaboração e submissão ao Ministro de tutela sectorial propostas de políticas 

e estratégias para o desenvolvimento das infraestruturas ferroviárias; 

c) regulamentação dos processos de acesso aos serviços ferroviários; 

d) assegurar a aplicação de regras uniformes, tratamento equitativo e não 

discriminatório a todos os operadores nestas áreas de actividades; 



 

 

e) promoção da eficiência e competição através da regulamentação económica 

especifica, no interesse dos utilizadores e prestadores de serviço, no âmbito 

do seu domínio; 

f) assegurar o estabelecimento e manutenção das condições de segurança para 

realização de actividades ferroviárias; 

g) assegurar a elaboração, aprovação e fiscalização da execução de projectos 

ou planos de sinalização ferroviária;  

h) propõe as bases de fixação do sistema tarifário e de taxas aplicáveis aos 

serviços prestados nas áreas de transportes ferroviário, assim como os 

mecanismos para o seu cumprimento; 

i) representar o País em organizações internacionais de especialidade no âmbito 

do seu domínio; 

j) publicitar as recomendações das organizações internacionais de 

especialidade, emitindo circulares, ordens de serviço, avisos técnicos e outras 

formas de regulamentar a sua a aplicação; 

k) lavrar autos de infracção e instaurar processo administrativos, aplicando as 

sanções previstas nas Leis. 

l) cumprir e fazer cumprir as leis, na actividade ferroviária, bem como tratados e 

convenções internacionais ratificados por Moçambique; e 

m) exercer as demais atribuições que por Lei lhe sejam conferidas. 

 

2. Para o exercício das suas atribuições, compete a Administração Ferroviária  

a) propor medidas legislativas e regulamentares de transporte ferroviário e da 

respectiva rede de infraestruturas; 

b) regular os processos para a construção da infraestrutura ferroviária e 

promover o livre acesso das mesmas, de modo a que seja livre e não 

discriminatório, bem como o inerente processo de aceitação de operadores; 

c) promover a livre concorrência, prevenir e tomar medidas necessárias contra 

práticas anti concorrenciais e abusos de posição dominante; 

d) fiscalizar o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis, 

bem como das disposições com relevância em matéria de regulação 

constantes dos respectivos estatutos, licenças, contratos de concessão ou 

outros instrumentos jurídicos que regulem a respectiva actividade; 



 

 

e) preparar e realizar concursos públicos para a contratação de concessões 

ferroviárias e de serviços de transportes ferroviários, mediante a aprovação do 

Governo; 

f) monitorar os concursos e certificar os investimentos que alterem o valor das 

infraestruturas ou com impacto nos resultados financeiros operacionais; 

g) determinar a introdução de aperfeiçoamentos técnicos, nas infraestruturas, no 

material circulante, nas oficinas de manutenção e nos restantes meios de 

exploração em conformidade com as normas legais aplicáveis, tendo em conta 

a evolução tecnológica, com objectivo de melhorar a segurança, a 

interoperacionalidade e a eficiência da exploração; 

h) apreciar e decidir sobre reclamações dos operadores em relação ao gestor da 

infraestrutura ferroviária; 

i) apreciar e decidir sobre reclamações dos utentes em relação ao operador da 

infraestrutura ferroviária; 

j) fiscalizar a utilização da infraestrutura ferroviária e arbitrar conflitos 

emergentes; 

k) assegurar e monitorar a defesa dos direitos e interesses dos utentes do 

transporte ferroviário. 

l) regular e aprovar as políticas de fixação de tarifas ferroviárias no contexto da 

livre concorrência entre os operadores ferroviários; 

m) propor ao Governo aprovação da legislação ferroviária bem como a 

liberalização desta actividade; 

n) garantir a obrigatoriedade de prestação de serviços públicos em projectos de 

construção de novas ferrovias, com vista a assegurar a mobilidade e 

desenvolvimento das comunidades locais; 

o) certificar equipamentos, vias e telecomunicações ferroviárias; 

p) certificar profissões associadas às operações ferroviárias com vista a oferecer 

segurança à circulação dos comboios; 

q) inibir a actividade dos operadores que não preenchem os requisitos de 

segurança pelas condições do seu equipamento ou qualificação do seu 

pessoal; 

r) atribuir matrículas ao material circulante ferroviário; 

s) registar características e especificações técnicas do material circulante; 

t) constituir o registo no cadastro do material circulante conforme os casos; 



 

 

u) proceder com inquéritos de acidentes ferroviários e emanar as respectivas 

recomendações correctivas; 

v) elaborar estatísticas de acidentes ferroviários e organizar a realização de 

inquéritos em caso de acidentes ferroviários; 

w) realizar inspecções periódicas aos equipamentos ferroviários, às 

infraestruturas e a fiabilidade das telecomunicações ferroviárias; 

x) promover a criação e funcionamento de um sistema de regulação do mercado 

do transporte ferroviário, atendendo às especificidades de cada um dos 

subsectores que o integram; 

y) controlar a execução dos contratos de concessão e fazer cumprir as regras e 

obrigações que lhe são aplicáveis nos termos da lei. 

z) assegurar a criação, manutenção e desenvolvimento de um banco de dados 

para informação estatística sobre os equipamentos e material circulante, 

tráfego, desempenho, recursos humanos e outras variáveis socioeconómicas; 

aa) emitir informações e pareceres que lhes forem solicitados pelas entidades 

competentes; e 

bb) exercer as demais competências que lhe sejam conferidas por Lei. 

 

Secção III 

Autoridade Reguladora  

 

Artigo 7.º 

(Atribuições do Estado no Sector Ferroviário) 

Compete ao Estado exercer a regulação de toda actividade ferroviária na 

República de Moçambique através da Autoridade Reguladora  

 

Artigo 8.º 

(Autoridade Reguladora do Sector Ferroviário) 

1. Compete a Autoridade Reguladora do Sector Ferroviário: 

a) Determinar as características e especificidades técnicas das linhas férreas, 

serviço público de transporte ferroviário e seus serviços auxiliares, assim 

como a emissão e aplicação das normas técnicas e operacionais do sector; 

b) verificar se as linhas férreas, os serviços públicos de transporte ferroviário e 

os seus serviços auxiliares cumprem as disposições aplicáveis; 



 

 

c) Estabelecer bases de regulação tarifária quando não existem condições de 

concorrência efectiva; 

d) Integrar o registo das concessões e licenças concedidas nos termos das 

disposições da presente lei; 

e) Emitir recomendações aos órgãos e entidades competentes da administração 

pública para que, no âmbito das suas competências, promovam medidas de 

Segurança Pública para o bom funcionamento do serviço público ferroviário; 

f) Promover a expansão e utilização da rede ferroviária; 

g) Cooperar com as autoridades de imigração, segurança pública e 

concessionários, para levar a cabo as acções necessárias para resolver as 

questões de migração e insegurança que afectam o serviço público de 

transporte ferroviário, assegurando que, de forma permanente, os direitos 

humanos sejam respeitados; 

h) Desenvolver, registar e publicar estatísticas de indicadores dos serviços 

ferroviários; 

i) Avaliar a utilização de linhas curtas ou ramais que não são exploradas ou que 

estão em desuso pelos concessionários e, se aplicável, determinar o seu 

regresso ao Estado a ser concessionado nos termos estabelecidos pela 

presente lei; 

j) Impor sanções por violações das disposições legais, regulamentares e 

administrativas, ou por incumprimento das disposições dos títulos de 

concessão ou resoluções, medidas, orientações ou disposições emitidas, bem 

como ditar medidas cautelares ou declarar, conforme o caso, a perda de bens 

em benefício do Estado; 

k) Levar a cabo estudos e investigações sobre questões ferroviárias, e emitir 

resoluções, orientações e disposições de cumprimento obrigatório para 

concessionários, titulares de licenças e utilizadores de serviços ferroviários; 

l) Dirimir litígios entre utilizadores e concessionários como prestadores de 

serviços ferroviários; e 

m) Solicitar aos concessionários qualquer tipo de informação que permita o 

exercício das suas atribuições. As informações solicitadas podem incluir, entre 

outras:  

i. as informações relacionadas com os critérios utilizados pelos 

concessionários para determinar as tarifas e para a aplicação de 



 

 

descontos; 

ii. informações relativas às vias exploradas por cada concessionário; e 

iii. características e condições dos acordos celebrados entre os 

concessionários ou entre estes e os utilizadores. 

2. No exercício das suas competências, a Autoridade Reguladora garante o 

desenvolvimento eficiente do sector ferroviário num ambiente competitivo. 

 

Artigo 9.º 

(Actuação e Coordenação) 

A Administração Ferroviária e a Autoridade Reguladora actuam em coordenação com as 

demais entidades públicas e privadas com funções e interesses na matéria de serviços 

ferroviários 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. 

 

Capítulo II 

Concessões e licenças 

 

Secção I  

Concessões 

 

Artigo 10.º 

(Regime da Concessão) 

O empreendimento de Parceria Público Privado obedece ao regime jurídico 

previsto em legislação específica.   

 

Artigo 11.º 

(Tipos de Concessão) 

A concessão pode consistir na cedência de direitos de desenvolvimento ou 

reabilitação, gestão e respectiva exploração e manutenção de empreendimento 

novo ou existente no domínio público.  

 

Artigo 12.º 

(Objecto da concessão Ferroviária) 

1. O objecto da concessão ferroviária será essencialmente, construir, operar, 



 

 

explorar e manter linhas férreas e obras correlativas. 

2. Os concessionários podem contratar terceiros para a construção, conservação, 

manutenção, operação e exploração das linhas férreas, no entanto, de forma 

permanente, o concessionário será o único responsável perante o Estado e 

instituições a ele subordinadas pelas obrigações estabelecidas na respectiva 

concessão, e por prestar o serviço público de transporte ferroviário. 

3. As concessões referidas no presente artigo podem incluir licenças de prestação 

de serviços auxiliares, para os quais não será necessário obter a licença referida 

no artigo 30.º da presente Lei. 

 

Artigo 13.º 

(Serviços Concessionados) 

1.  As linhas férreas permanecerão sempre no domínio público do Estado. As linhas 

férreas construídas no âmbito da concessão e respectivas infraestruturas 

correlativas, passam imediatamente a fazer parte do domínio público, 

independentemente das condições e do prazo da concessão. 

2. A Administração Ferroviária terá competência para a atribuição dos títulos de 

concessão ou para a resolução das prorrogações referidas na presente Lei ouvido 

os Ministérios da tutela financeira e da tutela técnica para obter o parecer 

favorável sobre a rentabilidade económica do respectivo projecto. 

3. A rentabilidade económica deve ser entendida como o resultado da comparação 

das receitas monetárias susceptíveis de serem geradas pela utilização, 

aproveitamento ou exploração de bens públicos e serviços públicos sob 

concessão, no que respeita aos custos que seriam gerados pela implementação 

do projecto a ser concessionado, durante o horizonte temporal da avaliação. 

4. Para o efeito, a Administração Ferroviária apresentará ao Ministério da tutela 

financeira a avaliação realizada sobre a rentabilidade económica do projecto, bem 

como a documentação utilizada para realizar tal avaliação, de modo a que, num 

prazo não superior a trinta dias, contados a partir da data em que recebeu a 

avaliação e a documentação referida no presente parágrafo, emita o seu parecer. 

Caso a Administração Ferroviária não emita o seu parecer dentro do prazo 

estabelecido deve ser entendido como emitido positivamente. 

5. A determinação da contrapartida que o concessionário deve pagar ao Estado 

constará em diplomas específicos. Para efeitos da presente secção, 



 

 

Administração Ferroviária apresentará a proposta das contrapartidas ao 

Ministério da tutela financeira. 

6. Findo o período da concessão todas infraestruturas móveis e imóveis investidas 

para a realização do objecto da concessão e efectivação dos serviços de apoio 

revertem-se automaticamente a favor do Estado. 

 

Artigo 14.º 

(Atribuição da Concessão) 

As concessões referidas no presente capítulo serão atribuídas através de 

concursos públicos, conforme referido no artigo 10.° da presente Lei, promovido 

pela Administração Ferroviária    ou a pedido do interessado. 

 

Artigo 15.º 

(Elementos essenciais do concurso de concessão) 

1. O concurso deverá incluir, no mínimo, como condições: 

a) As características, especificidades e limites da concessão; 

b) As características técnicas da linha férrea ou do projecto técnico, bem 

como os requisitos de qualidade de construção e da operação; 

c) As especificidades técnicas da linha férrea ou do projecto técnico, bem 

como os requisitos de qualidade da construção e da operação; 

d) O prazo de concessão,  

e) Os critérios para a adjudicação da concessão, entre os quais serão 

considerados, conforme o caso, as considerações oferecidas ao Estado 

para a concessão;  

f) A qualidade do serviço proposto;  

g) O programa de investimento;  

h) Os volumes de operação esperados; e 

i) A base para a determinação dos preços e tarifas para o utilizador, e outras 

condições consideradas imprescindíveis. 

2. Os interessados devem demonstrar a sua capacidade jurídica, técnica, 

administrativa e financeira, e devem indicar previamente as actividades cuja 

execução exija a contratação de terceiros e cumprir os outros requisitos 

estabelecidos. 

Artigo 16.º 



 

 

(Período das Concessões) 

As concessões serão por um período máximo de vinte e cinco (25) anos, podendo ser 

prorrogadas, numa ou mais vezes, desde que o concessionário: 

a) tenha cumprido as condições estabelecidas na concessão a ser prorrogada; 

b) solicite antes do início do último décimo do período de concessão; 

c) aceite as novas condições estabelecidas pelo Estado; e, 

d) tenha melhorado as condições das instalações e a qualidade dos serviços 

prestados durante o período da concessão, de acordo com as verificações 

sistemáticas efectuadas de acordo com os indicadores de eficiência e segurança 

determinados nos respectivos regulamentos e outras disposições aplicáveis. 

 

Artigo 17.º 

(Titulo de Concessão) 

O título de concessão deve conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) Os fundamentos legais e os motivos da sua outorga; 

b) A descrição dos bens, as obras e instalações dos domínios públicos 

concessionados e ou sub-concessionados e as obrigações de manutenção, 

produtividade e aproveitamento dos mesmos; 

c) As características de prestação dos serviços ferroviários e a determinação 

das áreas reservadas aos mesmos; 

d) As bases da regulação tarifária; 

e) Os programas de construção, expansão, modernização e de protecção 

ecológica; 

f) Os direitos e as obrigações dos concessionários; 

g) Os poderes, os direitos e as obrigações do concedente; 

h) As garantias, seguros e cauções; 

i) As causas de cessação, revogação e resgate da concessão; e  

j) As contrapartidas financeiras ou materiais devidas pelos concessionários. 

 

Artigo 18.º 

(Alienação de bens pelo Estado) 

 

1. Os bens da concessão concedidos nos termos da presente Lei podem ser alienados 

quando, devido à sua utilização ou características, tenham sido considerado 



 

 

obsoletos e substituídos, tais como carris, travessas, sinais e material circulante. 

 

2. As Linhas Férreas, Estações, Apeadeiros, o Comando de Circulação de Comboios, 

a sinalização ferroviária e todas as infraestruturas e equipamentos sob concessão, 

após a cessação da concessão, reverterão automaticamente para o Estado em boas 

condições de funcionamento e conservação, ou seja, nunca abaixo das condições da 

data da concessão e sem ónus. 

 

 

Capítulo III     

Operadores Ferroviários. Certificação Licenças Direitos 

 

Secção I  

Disposições Gerais 

 

Artigo 19.º 

(Conteúdo) 

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

actividade de operação ferroviária. 

2. O operador ferroviário em actividade na data da entrada em vigor da presente Lei 

adquire automaticamente a qualidade de operador ferroviário, devendo ser 

emitida à seu favor as respectivas licenças, nos termos da presente Lei. 

 

Artigo 20.º 

(Natureza) 

Os operadores ferroviários assumem a forma de sociedades comerciais, devendo o seu 

objecto social compreender o exercício de uma ou várias actividades ferroviárias. 

 

Artigo 21.º 

(Competência para a certificação) 

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

competência da Administração Ferroviária a qual deve elaborar um registo nacional 

de operadores ferroviários. 



 

 

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

serão estabelecidos no regulamento da presente Lei. 

 

Secção II 

Certificação para o exercício da actividade ferroviária 

 

Artigo 22.º 

(Requisitos da certificação) 

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

a) a idoneidade; 

b) a capacidade técnica; 

c) regularidade fiscal, e 

d) a capacidade económica e financeira. 

 

2. Compete à Administração Ferroviária a aprovação de regulamento de certificação 

dos operadores ferroviários para concretização dos conceitos mencionados no 

número anterior. 

3. Os operadores ferroviários a serem concessionados devem comprovar os 

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

obtenção de licença. 

 

Artigo 23.º 

(Entidades Requerentes e Legitimidade) 

1. Podem requerer o certificado de operador ferroviário 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 24. º 

(Certificado de operador ferroviário) 



 

 

1. O certificado de operador ferroviário pode ter como objecto a generalidade ou 

parte dos serviços ferroviários. 

2. O certificado de operador ferroviário 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 25. º 

(Taxas) 

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

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

 

Artigo 26.º 

(Manutenção dos requisitos) 

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

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

sob pena de cancelamento do respectivo certificado, o qual deve ser declarado 

pela Autoridade Reguladora. 

2. Os operadores ferroviários comunicam, respectivamente, à Autoridade 

Reguladora, com o conhecimento da Administração Ferroviária, as alterações que 

se verifiquem relativamente às matérias que são requisitos da certificação para o 

exercício da actividade de operação ferroviária. 

 

Artigo 27. º 

(Suspensão) 

1. O certificado do operador ferroviário pode ser suspenso por decisão da 

Administração Ferroviária 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 Autoridade Reguladora 

determina ao operador ferroviário 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 Administração Ferroviária suspende imediatamente o 

Certificado. 

4. A Autoridade Reguladora deve comunicar a Administração Ferroviária 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 de cinco (5) dias 

após a comunicação. 

 

 

Artigo 28.º 

(Caducidade) 

1. O certificado expira nos seguintes casos: 

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

emissão do certificado; e 

b) Quando o operador ferroviário 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 número 1, o certificado expira se o operador, 

devidamente notificado pela Autoridade Reguladora, não preencher os requisitos 

exigidos para a emissão do certificado, no prazo estabelecido na legislação 

específica sobre as matérias sem prejuízo dos seus efeitos jurídicos, sendo 

declarada pela Administração Ferroviária. 

3. Os prazos para a prática dos actos constantes da alínea b) do número 1 e número 

2 ambos do presente artigo serão definidos em legislação específica. 

4. Por caducidade. 

 

Artigo 29.º 

(Revogação) 

1. O certificado é revogado pela Administração Ferroviária, nos seguintes casos: 

a) Por requerimento do respectivo titular; 



 

 

b) Quando, na sequência da suspensão da licença o operador 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 

ferroviário; e 

d) Quando o operador ferroviário tenha sido condenado por práticas 

concorrenciais desleais e corruptas. 

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

pode ter lugar decorrido o prazo de vinte (20) anos. 

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

específica. 

 

Secção III 

Licenças 

Artigo 30.º 

(Emissão de licenças) 

1. Serão emitidas licenças para: 

a) Prestar os serviços auxiliares referidos no artigo 50.º da presente Lei; 

b) Construir acessos, cruzamentos e instalações, na zona de protecção parcial 

ferroviária; 

c) Instalar outdoors e placas publicitários sobre a zona de protecção parcial 

ferroviária; 

d) Construção de obras de artes superiores e inferiores sob linhas férreas;   

e) A construção e manutenção de linhas férreas; e 

f) Construção de estacões, apeadeiros e outras infraestruturas de apoio. 

2. As licenças referidas no artigo anterior serão concedidas após o cumprimento dos 

requisitos para os termos e condições estabelecidos pelos regulamentos desta 

Lei e de acordo com a natureza do serviço a ser emitida num prazo não superior 

a noventa (90) dias, contados a partir da data em que o pedido devidamente 

preenchido foi apresentado. 

 

Artigo 31 



 

 

(Transmissão de licenças) 

Os concessionários ou titulares da licença não podem em caso algum ceder, ou de 

qualquer forma onerar, transferir ou alienar a concessão ou licença, os direitos nela 

conferidos, bem como os bens relacionados com a concessão a terceiros sem 

autorização do Instituto Regulador.  

 

Artigo 32 

(Cessação de concessões e licenças) 

1. As concessões e licenças, conforme o caso, cessam por: 

a) findo o prazo estabelecido na concessão ou licença ou das prorrogações 

concedidas, caducidade; 

b) rescisão unilateral ou acordo mutuo das partes; 

c) abandono; 

d) revogação; 

e) desaparecimento do objecto da concessão ou da licença; e 

f) liquidação ou falência do concessionário ou do titular da licença. 

2. A rescisão da concessão ou licença não extingue as obrigações contraídas pelo 

titular durante o seu período de vigência. 

3. As concessões e licenças podem ainda ser revogadas por qualquer uma das 

seguintes causas: 

a) a não observância dos direitos conferidos nas concessões ou autorizações 

por um período superior a 180 dias de calendário, contados a partir da data 

da concessão;  

b) atribuição, oneração ou transferência das concessões ou licenças, dos 

direitos nelas conferidos ou dos bens com elas relacionados, em violação 

das disposições da presente Lei; 

 

c) interrupção da exploração da linha férrea ou a prestação do serviço público 

de transporte ferroviário, de forma íntegra ou parcial, excepto nos casos 

expressamente permitidos por esta Lei, pelos seus regulamentos e pelas 

normas aplicáveis; 

d) a Execução ou omissão de actos que impeçam ou limitem injustificadamente 

a utilização de serviços de interconexão ou terminais, direitos de passagem 

ou de transporte obrigatório e os estabelecidos nos termos da presente Lei, 



 

 

bem como o impedimento a ligação de esperas ou a execução de qualquer 

outra acção ou omissão que tenha por efeito impedir ou limitar o 

funcionamento do sistema ferroviário como via de comunicação contínua, de 

acordo com as disposições da presente Lei; 

e) a execução ou omissão de actos que impeçam ou tendam a impedir a 

operação de outros concessionários ou titulares de autorizações que tenham 

o direito de o fazer; 

f) o não cumprimento do pagamento de obrigações pecuniárias em virtude da 

sua actividade ou decorrente de indemnização por danos resultantes da 

prestação de serviços; 

g) aplicação de tarifas de frete ou serviços diversos mais elevados do que as 

registadas na Autoridade Reguladora; 

h)  se o concessionário não conceder ou não manter em vigor a garantia do 

cumprimento das concessões ou licenças, ou das apólices de seguro de 

danos a passageiros e terceiros nas suas pessoas ou bens, carga e aqueles 

que possam sofrer as construções, instalações, bem como o equipamento 

de tracção e reboque; 

i) não manutenção dos caminhos-de-ferro concessionados de acordo com as 

normas estabelecidas nos regulamentos ou normas nacionais; e 

j) o não cumprimento de qualquer das obrigações ou condições estabelecidas 

na presente Lei, nos seus regulamentos e no respectivo título de concessão 

ou autorizações. 

Artigo 33. ° 

(Interdição de Atribuição da concessão ou Licença) 

O titular de uma concessão ou licença que tenha sido revogada, não poderá obter, 

directa ou indirectamente, outra concessão ou licença das referidas na presente Lei, no 

prazo de dez (10) anos a contar da data em que a respectiva resolução se tenha tornado 

definitiva. 

 

Artigo 34.º 

(Prestação de serviços) 

1. Os serviços ferroviários serão prestados a todos os utilizadores requerentes, de 

forma permanente e uniforme e em condições equitativas em termos de 

oportunidade, qualidade e preço. 



 

 

2. A Administração Ferroviária n, após consulta aos concessionários, titulares de 

licenças e utilizadores, determinará e publicará, para fins estatísticos, os 

indicadores relativos aos serviços, eficiência operacional, administrativa e de 

serviço ao cliente a serem fornecidos aos utilizadores, considerando os critérios 

ou princípios reconhecidos internacionalmente para esse fim. 

3. A Administração Ferroviária tem o dever de controlar e avaliar os indicadores 

estabelecidos no parágrafo anterior e, se necessário, emitir recomendações 

específicas para a implementação de acções destinadas a manter os padrões de 

serviço ferroviário. 

4. Os serviços ferroviários podem ser total ou parcialmente interrompidos, mediante 

autorização prévia da Administração Ferroviária, devido a: 

a) a ausência de condições de Segurança Pública que impeçam ou não 

permitam a realização do serviço público; 

b) acontecimentos fortuitos/inesperados ou de força maior;  

c) não pagamento das taxas acordadas com o utilizador em questão; ou 

d) outras causas estabelecidas na presente Lei. 

 

Secção IV  

Direitos e deveres dos operadores ferroviários  

 

Artigo 35.º 

(Direitos) 

1. São atribuídos aos operadores ferroviários em especial, os seguintes direitos: 

a) acesso as áreas de domínio público ferroviário bem como às áreas 

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

termos deles constantes; 

b) 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 não concessionadas ou concessionadas conforme o 

caso;  

c) 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 uso; e 

d) os operadores ferroviários em actividade à data da entrada em vigor da 

presente Lei gozam do direito de compensação dos investimentos 

efetuados nas infra-estruturas, ao título exemplificativo, Linhas Férreas, 

Estações, Apeadeiros, Passagens de Níveis, Obras de Arte, Pontes, no que 

respeita ao seu uso, em termos a acordar com o Governo da República de 

Moçambique. 

 

Artigo 36.º 

(Deveres) 

1. Sem prejuízo de outras obrigações legais, os operadores ferroviários 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 da rede ferroviária onde 

actuem; 

b) pagar pontualmente as taxas inerentes ao exercício da sua actividade e à 

utilização das linhas e/ou infraestruturas; 

c) publicitar a tabela de preços a cobrar pelos serviços que prestam; 

d) cooperar na introdução de medidas técnicas e administrativas tendentes à 

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

transparência de preços, prestados e dos respectivos índices de qualidade; 

e) prestar 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, 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; 

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

terceiros; e 

i) apresentar as facturas relativas às operações 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 devem permitir a respectiva utilização por outros operadores 

portuários detentores de licença, quando o respectivo contrato ou título de 

utilização o preveja. 

 

 

 

Capítulo IV 

Construção, conservação, manutenção e exploração das linhas férreas 

 

Artigo 37.º 

(Finalidade da Via) 

1. A construção, conservação e manutenção das linhas férreas são de utilidade 

pública. 

2. A Administração Ferroviária, por si só, ou a pedido e em nome dos interessados 

ou concessionários, efectuará a compra e venda ou, na sua falta, promoverá a 

expropriação dos terrenos, edifícios e armazéns para o material, necessários para 

a construção, conservação e manutenção das linhas férreas, incluindo as zonas 

de protecção parcial. 

3. Os terrenos e as águas nacionais, bem como os materiais neles existentes, 

podem ser utilizados para a construção, conservação e manutenção das linhas 

férreas, e correspondentes zonas de protecção parcial em conformidade com as 

disposições legais aplicáveis. 

 

Artigo 38.º 

(Controlo de Tráfego) 

Os concessionários ferroviários devem ter Comando de Circulação de Comboios que 

serão estabelecidos na área da sua jurisdição e aprovados pela Administração 

Ferroviária. 

 

Artigo 39.º 

(Realização das obras) 

1. Para a realização de obras de construção ou reconstrução de linhas férreas sob 

concessão, é necessária a aprovação prévia doa Administração Ferroviária do 

projecto executivo e de outros documentos relacionados com as obras a executar. 



 

 

2. As obras de emergência e manutenção que os concessionários realizem para a 

conservação e bom funcionamento das linhas férreas concessionadas, estão 

isentas das formalidades indicadas no número anterior, devendo, no entanto, 

informar tal facto a Administração Ferroviária nos termos estabelecidos nos 

respectivos regulamentos. 

3. Nos casos em que se pretende que as linhas férreas atravessem centros 

populacionais ou outras vias de comunicação, os respectivos projectos devem 

conter as disposições necessárias para garantir a segurança dos habitantes e o 

bom funcionamento das vias de comunicação.  

4. Todas as obras necessárias para a prestação do serviço ferroviário dentro dos 

limites de um centro populacional devem cumprir as disposições da legislação, 

programas e zoneamento em termos de desenvolvimento urbano e protecção 

ambiental. 

 

5. A Administração Ferroviária tendo em conta as circunstâncias de cada caso, 

promoverá com os Estados, Municípios, concessionários ou indivíduos a 

conservação, reconstrução e expansão das vias, e a construção de derivações 

que evitem a passagem pelas cidades. 

 

Artigo 40.º 

(Conservação das Linhas Férreas) 

1. Os concessionários deverão efectuar a conservação e manutenção das vias 

gerais de comunicações ferroviárias com a periodicidade e as especificações 

técnicas estabelecidas pelos regulamentos e outras disposições aplicáveis. 

2. Se o concessionário não operar ou manter as linhas férreas em bom estado, nos 

termos da presente Lei, a Administração Ferroviária pode nomear um verificador 

especial pelo tempo necessário para corrigir as irregularidades que o 

concessionário possa ter. 

Artigo 41.º 

(Obras dos cruzamentos) 

1. Os trabalhos de construção e manutenção dos cruzamentos ferroviários serão 

efectuados pelo operador da via ou obra que atravessa a via já estabelecida, com 

prévia observância dos requisitos aplicáveis. 

2. Os cruzamentos de linhas férreas por outras vias ou por outras obras podem ser 



 

 

efectuados por meio de passagens superiores, inferiores, viadutos ou passagens 

de nível, mediante autorização prévia do Instituto Regulador entendendo-se que, 

as passagens de nível em áreas urbanas só serão autorizadas quando as 

condições de segurança, económicas e sociais o permitam. 

3. As passagens ferroviárias autorizadas ao abrigo deste artigo devem, de forma 

permanente, ter a sinalização necessária para minimizar os riscos e a ocorrência 

de acidentes. Os sinais devem ser construídos, mantidos e operados pelo 

operador da via ou da obra que atravessa a via previamente estabelecida.  

 

Artigo 42.º 

Interdição de obras) 

1. Nos terrenos adjacentes às linhas férreas, a 100 metros do limite da zona de 

protecção parcial, não podem ser estabelecidas obras ou indústrias que exijam o 

uso de explosivos, salvo com a prévia autorização da Administração Ferroviária. 

2. A Administração Ferroviária em coordenação com a autoridade municipal 

correspondente, de acordo com as disposições da legislação aplicável, pode 

exigir que as propriedades adjacentes as linhas férreas sejam vedadas ou 

delimitadas, conforme necessário, no que respeita ao direito de passagem, por 

razões de segurança. 

3. A instalação de linhas de transmissão de energia, fibra óptica, postes, vedações, 

oleodutos, gasodutos ou seus derivados, ou quaisquer outras obras subterrâneas, 

de superfície ou aéreas, nas vias férreas, carecem de autorização prévia e por 

escrito da Administração Ferroviária sem prejuízo do estabelecido em outras 

disposições aplicáveis. 

4. Nos casos aplicáveis, o Estado pode obter uma contrapartida pela utilização da 

via, sem prejuízo da contrapartida que possa corresponder ao concessionário da 

via-férrea. 

5. As obras ou instalações referidas no presente artigo não devem prejudicar a 

prestação de serviço público de transporte ferroviário ou as instalações 

ferroviárias.  

 

Artigo 43.º 

(Direitos de passagem) 

1. Os concessionários devem permitir a interligação na sua modalidade de direitos 



 

 

de passagem obrigatórios:  

a) estipulados nos títulos de concessão;  

b) quando são mutuamente acordados; ou 

c) quando são estabelecidos pelo Administração Ferroviária antes da 

determinação da ausência de condições de concorrência efectiva num 

determinado caminho ou rota. 

 

2. Qualquer direito de passagem na zona de protecção parcial concedido nos 

termos do presente artigo contemplará o itinerário, os produtos, o comprimento 

e os pontos de origem e de destino dos direitos de passagem. 

3. O cumprimento total dos direitos de passagem concedidos em termos deste 

artigo a um concessionário, não deve exceder o cumprimento das vias 

concedidas em concessão, incluindo em tal comprimento os quilómetros dos 

direitos de passagem estabelecidos na concessão inicial concedida pelo 

Governo através do Ministério que tutela a área dos Transportes a tal 

concessionário. 

4. A fim de determinar os critérios ou princípios para a fixação das condições de 

passagem a Administração Ferroviária deve considerar os critérios ou 

princípios reconhecidos internacionalmente para os direitos de passagem. 

5. Quando o serviço público de transporte de mercadorias ou passageiros 

solicitados pelo utilizador se referir a rotas que envolvam a participação de mais 

do que um concessionário, o utilizador terá o direito de escolher entre acordar 

com cada concessionário, de forma independente, uma tarifa sobre a parte da 

rota que lhe corresponde, ou de uma forma abrangente na rota total com o 

concessionário de origem ou o concessionário de destino. 

 

Capítulo V 

O Serviço público de transporte ferroviário. 

 

Artigo 44.º 

(Transporte Ferroviário) 

O serviço público de transporte ferroviário pode ser: 

a. De passageiros; e 

b. De carga. 



 

 

 

 

 

Artigo 45.º 

(Prestação do serviço ferroviário de Passageiros) 

Os concessionários que prestam serviço ao público de transporte ferroviário de 

passageiro devem possuir o equipamento adequado ao tipo de serviço que prestam e 

pessoal formado para o operar, e fornecê-lo em condições de segurança, eficiência, 

rapidez e funcionalidade, de acordo com as disposições da presente Lei. 

 

Artigo 46.º 

(Equipamento ferroviário) 

1.  O equipamento ferroviário deve satisfazer as condições de peso por eixo, 

dimensões, capacidade e outras especificações, com a verificação técnica das 

suas condições físicas e mecânicas e obter o correspondente certificado de 

aprovação. 

2. O equipamento de tracção deve ter dispositivos gráficos ou electrónicos de 

controlo de velocidade. 

3. Todos veículos ferroviários deverão estar equipados com detectores de 

descarrilamentos. 

 

Artigo 47.º 

(Tripulação) 

1. A tripulação que opera ou assiste no funcionamento do equipamento ferroviário 

deve obter uma licença emitida pela Administração Ferroviária. 

2. Os concessionários serão obrigados a controlar e verificar se o seu pessoal 

cumpre o disposto no parágrafo anterior. 

 

Artigo 48.º 

(Formação) 

1. Os concessionários do serviço público de transporte ferroviário têm a obrigação, 

em conformidade com a lei que versa sobre a matéria, de fornecer ao pessoal 

referido no artigo anterior, a formação e educação necessárias para que a 

prestação de serviços seja eficiente e segura. 



 

 

2. A Administração Ferroviária, sem prejuízo dos poderes que correspondem ao 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social, em coordenação com outras 

autoridades competentes, determinará as orientações gerais aplicáveis à 

definição dos conhecimentos, aptidões e capacidades que requerem certificação, 

conforme necessário para garantir a segurança na prestação de serviços.  

3. A certificação está sujeita ao regime estabelecido pelas autoridades acima 

referidas e para a determinação das orientações gerais acima referidas, as 

autoridades competentes estabelecerão procedimentos para considerar as 

propostas e operações dos concessionários do serviço público de transporte 

ferroviário. 

 

Artigo 49.º 

(Prestação do serviço ferroviário de carga) 

1. A concessão da prestação do serviço público de transporte ferroviário de 

mercadorias autoriza os seus titulares a transportar as mercadorias autorizadas 

nos termos da lei. 

2. A Administração Ferroviária regulamenta o transporte de mercadorias anormais 

e perigosas nas vias ferroviárias. 

 

Capítulo VI 

Os Serviços auxiliares 

 

Artigo 50.º 

(Serviços auxiliares) 

As licenças concedidas pela Administração Ferroviária nos termos da presente Lei para 

a prestação de serviços auxiliares podem abranger: 

a) terminais de passageiros; 

b) terminais de carga; 

c) transbordo e transferência de líquidos; 

d) oficinas de manutenção de equipamento ferroviário; e 

e) centros de abastecimento para o funcionamento do equipamento. 

 

Capítulo VII 

Tarifas 



 

 

 

Artigo 51.º 

(Fixação de Tarifas) 

1. Os concessionários e os titulares das licenças fixarão livremente as tarifas, 

em termos que permitam a prestação de serviços em condições satisfatórias 

de qualidade, eficiência, competitividade, segurança e permanência. 

2. Os concessionários e titulares de autorizações registarão previamente 

perante a Autoridade Reguladora, para a sua execução, as tarifas máximas 

aplicáveis à prestação do serviço público de transporte ferroviário, aos 

serviços auxiliares e à prestação de diversos serviços, tendo em conta as 

características específicas de cada serviço, e publicá-las-ão. Exceptuam-se, 

as taxas que são mutuamente acordadas entre concessionários e 

utilizadores, que devem estar disponíveis a todo o momento a pedido da 

Autoridade Reguladora. 

3. No caso de serviços diversos, para além das tarifas aplicáveis e quaisquer 

outros encargos, os concessionários e os titulares das licenças registarão 

junto da Autoridade Reguladora o livro dos serviços e encargos, bem como 

as suas regras de aplicação, podendo a Autoridade Reguladora, a qualquer 

momento, solicitar informações adicionais relativas à determinação de tais 

tarifas. 

4. Qualquer modificação das taxas máximas para vários serviços e encargos 

deve ser registada na Autoridade Reguladora antes da sua aplicação, e o 

titular da licença ou autorização deve apresentar a justificação 

correspondente. A Autoridade Reguladora pode emitir recomendações 

relativas aos aumentos propostos.  

 

 

Artigo 52.º 

(Base Tarifária) 

1. A Autoridade Reguladora estabelecerá bases de regulação tarifária quando 

se determinem não existirem condições de concorrência efectiva. 

2. Para efeitos do número anterior, a Autoridade Reguladora, no prazo de 30 

dias, após audição das partes, estabelecerá a tarifa segundo a qual o 



 

 

serviço público será prestado ao utilizador requerente, garantindo a todo o 

momento a eficácia do serviço. 

3. As bases tarifárias estabelecidas em conformidade com o parágrafo anterior 

serão mantidas enquanto subsistirem as condições que as motivaram. 

 

Capítulo VIII 

O Transporte ferroviário inter-regional 

 

Artigo 53.º 

(transporte inter-regional)  

O transporte ferroviário inter-regional é aquele que é operado a partir do País para os 

países limítrofes e do hinterland, ou vice-versa, e será ajustado aos termos e condições 

previstos nos tratados internacionais aplicáveis ou, na sua ausência, aos acordos 

celebrados entre as empresas ferroviárias participantes. 

 

Artigo 54.º 

(Interligação regional) 

 O equipamento ferroviário estrangeiro que entre no território nacional ou vice-versa deve 

cumprir os requisitos de segurança estabelecidos pelos acordos de interoperabilidade 

regional i. 

 

 

 

 

Capítulo IX 

Responsabilidades dos Concessionários  

 

Secção I 

Da Segurança  

 

Artigo 55.º 

(Segurança do transporte de passageiros) 

1. 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 

serviços ou infraestrutura objecto da concessão ou da licença e ainda pelos 

actos dos seus agentes e responsáveis na execução das operações 

portuárias. 

2. As medidas adoptadas pelos concessionários do serviço público de transporte 

ferroviário de passageiros devem ser suficientes para garantir a segurança e 

integridade dos passageiros durante a viagem, a partir do momento em que 

embarcam até à saída do veículo. 

3. Os concessionários devem fornecer um seguro para cobrir os danos que 

possam ser causados à sua pessoa e bagagem. 

 

Artigo 56.º 

(Segurança do transporte de carga) 

1. Os concessionários do serviço público de transporte ferroviário de carga são 

responsáveis pelas perdas e danos sofridos nas mercadorias ou produtos que 

transportam, desde o momento da recepção da carga até à sua entrega no 

destino, excepto nos seguintes casos: 

a) de defeitos nos próprios bens ou produtos, ou devido a embalagens 

inadequadas; 

b) em que carga, por sua própria natureza, sofre deterioração ou danos totais 

ou parciais, desde que tenham cumprido o prazo de entrega estabelecido; 

c) quando as mercadorias são transportadas a pedido escrito do remetente 

em veículos impróprios, desde que, devido à natureza das mercadorias, 

devam ser transportadas em veículos com outras características; e 

d) quando as declarações ou instruções do expedidor, do consignatário ou do 

destinatário da mercadoria, ou do titular do conhecimento de embarque, 

são falsas, no que diz respeito ao manuseamento da carga. 

2. Nos casos em que o utilizador do serviço pretenda que o concessionário responda 

às perdas ou danos que os seus bens possam sofrer pelo preço total do mesmo, 

incluindo os derivados de um acontecimento fortuito ou inesperado ou de força 

maior, deverá declarar o valor correspondente e, se aplicável, cobrir um encargo 

adicional equivalente ao custo da respectiva garantia de que concorda com o 

concessionário. 



 

 

3. Quando o utilizador do serviço não declarar o valor da mercadoria, a 

responsabilidade será limitada ao montante equivalente a 15 dias do salário 

mínimo geral em vigor no País por tonelada, ou à parte proporcional que 

corresponde no caso de envios de peso inferior. 

 

Artigo 57.º 

(Danos causados a terceiros) 

1. É obrigação dos concessionários do serviço público de transporte ferroviário de 

passageiros ou de carga, nos termos determinados pela Administração 

Ferroviária, de acordo com o regulamento desta Lei, garantir o pagamento dos 

danos que possam ser causados a terceiros e bens, linhas férreas e quaisquer 

outros danos que possam ser gerados pelo equipamento ou pela carga. 

2. No caso de materiais tóxicos ou perigosos, substâncias, resíduos, restos, restos 

e resíduos, o seguro deve ser contratado nos termos estabelecidos no respectivo 

regulamento, o qual deve ser feito à custa do utilizador, salvo acordo em contrário. 

 

 

 

 

Artigo 58.º 

(Responsabilidade) 

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 59.º 

(Limitação da Responsabilidade) 



 

 

O procedimento para a constituição e funcionamento do fundo de limitação de 

responsabilidade é objecto de regulamento específico. 

 

Artigo 60.º 

(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 infraestruturas 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 

das estações ou armazéns 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 Autoridade Reguladora estabelecer a obrigatoriedade de cobertura de 

outros riscos para além dos consignados na presente Lei. 

 

Artigo 61.º 

(Caução) 

1. O Operador Ferroviário fica obrigado a prestar uma caução para garantir o bom e 

pontual cumprimento das obrigações suas constituídas a favor do Estado, 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. 

 

Secção II 

Infracções e Sanções 

 

Artigo 62.º 

(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. 

 

Artigo 63.º 

(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 de estações ferroviárias e instalações sem a concessão ou 

licença; 

b) A realização de operações sem a concessão ou licença; 

c) A construção de linhas, ramais 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. 



 

 

 

 

Capítulo X 

Requisição 

 

Artigo 64.º 

(Requisição em situações anormais) 

1. Em caso de algum desastre natural, guerra, perturbação grave da ordem 

pública ou quando estiver previsto qualquer perigo iminente para a segurança 

nacional, paz interna do país ou para a economia nacional, o Estado pode 

requisitar as vias gerais de comunicação ferroviárias, o equipamento 

ferroviário, os serviços auxiliares e outros bens móveis e imóveis e dispor de 

todos eles como considerar conveniente.  

2. O Estado pode também utilizar o pessoal ao serviço da linha requisitada 

quando o considerar necessário. A requisição deve ser mantida enquanto as 

condições que a conduziram continuarem a existir. 

 

 

 

 

Capítulo XI 

Penalizações 

 

Artígo 65.° 

(Multas) 

1. As violações das disposições da presente lei são sancionadas pela Autoridade 

Reguladora de acordo com as seguintes disposições: 

a) prestação de serviço público de transporte ferroviário sem a respectiva 

concessão, com uma multa de dez mil a vinte a cinco mil salários mínimos; 

b) fornecer o serviço público de transporte ferroviário com equipamento cujas 

condições não cumpram os regulamentos correspondentes e outras 

disposições aplicáveis, com uma multa de mil a vinte mil salários mínimos; 

c) não manutenção das linhas férreas em boas condições de funcionamento, 

com uma multa de mil a vinte mil salários mínimos; 



 

 

d) aplicar tarifas de frete e vários serviços superiores aos da Autoridade 

Reguladora ou se não forem aplicados em condições de igualdade aos 

utilizadores para serviços comparáveis, com uma multa de mil a vinte mil 

salários mínimos; e 

e) tripulação em estado de embriaguez ou sob a influência de drogas, com 

uma multa de duzentos a mil salários mínimos e suspensão da licença por 

um ano; para o segundo delito, cancelamento da licença. 

2. No caso anterior, o concessionário do serviço de transporte será multado de 

quinhentos a dois mil salários mínimos, quando: 

f) exceder os limites de velocidade máxima estabelecidos ou não respeitar 

os sinais, com uma multa de duzentos a mil salários mínimos; suspensão 

da licença por seis meses para a segunda infracção, e cancelamento da 

mesma para a terceira infracção. 

g) no caso anterior, o concessionário do serviço de transporte será multado 

de quinhentos a dois mil salários mínimos; e 

h) conduzir veículos de transporte ferroviário sem a licença exigida por lei, 

com uma multa de duzentos a mil salários mínimos. 

3. No caso previsto no n.o 2, o concessionário do serviço de transporte será 

multado de quinhentos a dois mil salários mínimos, em caso de: 

i) destruir, desactivar, desactivar, remover ou alterar um sinal estabelecido 

para a segurança das linhas férreas ou do equipamento ferroviário, com 

uma multa de cem a três mil salários mínimos; 

j) executar obras que invadam ou danifiquem uma via geral de comunicação 

ferroviária, com uma multa de cem a três mil salários mínimos, para além 

do artigo seguinte; 

k) não cumprimento das directrizes sobre emissões sonoras e outros 

poluentes atribuíveis ao trânsito ferroviário que tem lugar dentro das zonas 

urbanas ou centros populacionais, com uma multa de mil e quinhentos a 

dois mil salários mínimos; e 

l) qualquer outra violação das disposições desta Lei, com uma multa de 

cem a cinco mil salários mínimos. 

4. Em caso de reincidência, o Instituto Regulador pode impor uma multa 

equivalente até ao dobro dos montantes indicados. 

 



 

 

Artigo 66.º 

(Remissão) 

É aplicável o regime geral das contravenções em tudo que não estiver regulado neste 

constante em legislação especial. 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 67.º  

(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 Administração 

Ferroviária e da Autoridade Reguladora no âmbito das suas competências e a 

alterações ou renegociação de determinadas clausulas nos termos a acordar 

entre as partes. 

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 68.º 

(Contratos e acordos para exercício da actividade ferroviária) 

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 69.º 

(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 ferroviária se enquadre; 

b) legislação sobre investimento aplicável; e 

c) demais legislação moçambicanas aplicável; 



 

 

d) acordos ou tratados internacionais regularmente assinados e ratificados, nos 

termos da Lei, pela República de Moçambique. 
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ANEXO 

 Glossário 

Para efeitos desta Lei, entende-se por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


