
 

 

 

VIII ECONOMIC BRIEFING 

MATRIZ DE ACÇÕES PARA SEGUIMENTO 

 

# REFORMA ACTIVIDADE RESULTADO RESPONSÁVEL 

1 Aumentar para 24h o 
funcionamento das 
fronteiras e portos. 
 

Estabelecer a articulação a nível do MINT 
com o Serviço de Migração, PRM, Direcção 
de Relações Internacionais Cooperação e a 
AT através da DGA para propor o horário de 
funcionamento dos portos e fronteiras 

Alargado o horário de 
funcionamento das fronteiras e 
portos. MINT e DGA 

Articular com a contraparte a necessidade 
de alargamento dos postos fronteiriços 

Novos horários de funcionamento 
das fronteiras estabelecidos com 
os países vizinhos 

MINT, DGA e 
MINEC 

2 Melhorar o 
atendimento nos 
postos fronteiriços e 
portos  

Reduzir a Burocracia no desembaraço 
aduaneiro 

Melhorar o atendimento e reduzir 
o tempo de espera nos postos 
fronteiriços e portos 

DGA e Portos 

Actualizar o quadro regulatório para a 
realidade vigente 

Estabelecido o tempo máximo 
para o desembaraço aduaneiro 

DGA e  Portos 

Descentralizar os serviços portuários Flexibilizados processos 
burocráticos 

DGA e  Portos 

3 Acelerar o processo de 
digitalização dos 
serviços públicos 

Assegurar a submissão das declarações 
fiscais via eletrónica 

Simplificada a obtenção da 
Certidão de Quitação de 15 dias 
para 5 dias úteis 

MEF, AT 

4 Melhorar o 
desempenho do 
Tribunal Administrativo 

Celeridade na tramitação dos processos 
dos actuais 5 meses para menos de 1 mes  

Melhoria da qualidade das obras  TA 

5 
 

Combater a corrupção 
nos corredores de 
transporte 

Promover a transparência nos 
procedimentos através de campanhas para 
massificação dos documentos necessários 

Promovidas  campanhas para 
massificação dos documentos 
necessários para o transporte de 

MINT, AT, INATRO 
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# REFORMA ACTIVIDADE RESULTADO RESPONSÁVEL 

para o transporte de mercadoria e 
desembaraço aduaneiro 

mercadoria e desembaraço 
aduaneiro 

Promover  fiscalizações educativas ao 
longo dos corredores 

Promovidas campanhas de 
fiscalização educativas 

Reduzir os postos de controlo ao longo dos 
corredores (da Beira para Inchope há 12 
postos de fiscalização) 

Postos de controlo reduzidos 

6 Flexibilizar a 
tramitação dos 
processos para o 
acesso dos fundos de 
reconstrução pós IDAI 

Reconhecer as empresas que não tenham 
documentação completa, principalmente 
empresas detidas por mulheres 
 
 

Fundos alocados as PMEs 

GREPOC, 
Governo da 
Província de Sofala 

7 
 Criar alternativas para 

o financiamento a 
agricultura 

Promover dentro do sistema financeiro 
condições favoráveis para apoiar o 
financiamento ao sector agrícola 

Custo de financiamento reduzido 
para o sector agrícola 
 
Criado um Banco de 
Desenvolvimento Agrícola 

BM, MEF, MADER 

8 Simplificar as 
condições de acesso 
ao mercado de capitais 
pelas PME´s 

Reduzir algumas exigências para o acesso 
a BVM para as PME´ como contabilidade 
organizada e contas auditadas devido ao 
seu custo elevado 

Reduzidas as condições de 
acesso a BVM para as PME´s 

BVM 

9 Reduzir o pagamento 
de taxa de uso de agua 
que actualmente está 
em 500 Mt/ha 

Ajustar a taxa de agua a condição financeira 
frágil das empresas 

Reduzido o custo do uso da agua MOPH 

 

 

Pela melhoria do Ambiente de Negócios! 


