
 

 

Revisão do Quadro Legal para Aprovação de Visto, 
DIRE e Contratação de Mão de Obra Estrangeira  

 

 
O Governo e a CTA realizaram um encontro, no passado dia 31 de Maio do ano em curso, no Ministério do 

Interior, onde foi dado a conhecer a intenção de rever os seguintes instrumentos legais: 

 

 Decreto 108/2014 de 31 de Dezembro que estabelece o regime jurídico aplicável aos 

cidadãos estrangeiros, relativo a entrada, Permanência e Saída do País;  

 Decreto 37/2016 de 21 de Agosto que aprova o regulamento dos Mecanismos e 

Procedimentos para a Contração de Cidadãos de Nacionalidade Estrangeira;  

 Decreto-Lei n.º 2/2014, de 2 de Dezembro que estabelece o Regime Jurídico e Contratual 

Especial aplicável ao Projecto de Gás Natural Liquefeito nas Áreas 1 e 4 da Bacia do 

Rovuma. 

Dentro destes instrumentos, destacou algumas reformas que pretende introduzir, nomeadamente:  

1. Estender o período de autorização de residência permanente no País de um para dois anos; 

2. Autorizar a concessão de visto de negocio na fronteira, mediante uma previa solicitação online;  

3. Estender o período do visto de trabalho de curta duração de 90 para 180 dias;  

4. Supressão da exigência de autenticação da cópia do passaporte a quando da submissão do 

processo para solicitação de visto; 

5. Supressão da exigência da Folha de Relação Nominal dos Trabalhadores para os casos em que a 

empresa possua a Folha de Relação Nominal actualizada no sistema; 

6. Despersonalização da Quitação Fiscal e alteração do prazo da sua validade de 3 meses para 

período correspondente ao ano civil;  

7. No sector de Hidrocarbonetos, pretende-se estender o regime especial aplicável ao Projecto de 

Gás Natural Liquefeito nas Áreas 1 e 4 da Bacia do Rovuma para todos os que operam na área de 

Hidrocarbonetos em Moçambique.   

8. Realizar reformas com vista a melhoria institucional com destaque para a tramitação online dos 

processos e partilha de informação para harmonização dos procedimentos junto das missões 

diplomáticas. 

Neste intuito, a CTA propôs-se a emitir um parecer, com base num processo de auscultação aos sector 

privado.  

Com efeito, foram solicitadas contribuições aos empresários, com vista a elaborar o respectivo parecer à 

submeter ao Governo.  

Os empresários tiveram a oportunidade de enviar as suas contribuições que foram sintetizadas e 

estruturadas em propostas legislativas e administrativas conforme se segue: 



 

 

DECRETO 108/2014 DE 31 DE DEZEMBRO E 3/2017 DE 24 DE MARÇO 

# ASSUNTO SITUAÇÃO ACTUAL PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

1.   
Visto de Fronteira 

 

Visto aplicável por via de regra, apenas 

para casos em que o País não tem 

embaixada ou representação consular. 

 

Actualmente o visto de fronteira pode, 

igualmente, ser concedido, para fins 

turísticos, ao cidadão estrangeiro 

proveniente de país onde exista 

embaixada ou representação consular da 

República de Moçambique que, por 

razões devidamente fundamentadas, não 

tenha podido solicitar o respectivo visto. 

 

Propõem-se estender o âmbito de aplicação do visto de 

fronteira para permitir a permanência no País por um período 

de 30 dias, para prestar serviços especializados, prospeção de 

negócios, participar de reuniões, cursos de curta duração, 

realizar trabalho culturais, artísticos, pesquisas cientificas e 

consultas médicas. 

 

Por outro lado, referir que, aquando da solicitação deste tipo de 

visto, facto ocorrido em 2016, foi intenção que todos os 

cidadãos estrangeiros independentemente de ter ou não 

embaixada de Moçambique no seu país, poderia adquirir este 

tipo de visto.  

 

Neste sentido, continuamos a apelar que este princípio seja 

considerado pois vai facilitar a movimentação de pessoas, uma 

vez que, mesmo com embaixada, as distâncias continuam a 

ser muito um entrave para aquisição do visto. Os desafios 

continuam sendo os mesmos, pelo que, mantendo-se a 

aquisição de Visto de Fronteira facilitaria muito para todos 

aqueles que querem visitar Moçambique e que não residam 

nas capitais do país. 

2. Participação de accionistas e 
sócios de empresas em 

Actualmente para que um sócio ou 

acionista possa participar n uma 

conferência, Assembleias Gerais, 

Por não se tratar de relações de trabalho, propõem-se que 

estes sócios e accionistas possam participar destes eventos ao 

abrigo do visto de negócio.  



 

 

# ASSUNTO SITUAÇÃO ACTUAL PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

reuniões e eventos em 
Moçambique  

workshop e outros eventos associados ao 

seu empreendimento, são obrigados a 

solicitar visto de trabalho.  

3. Estabelecer um regime 
especial para as questão da 
Prestação de Serviços por 
estrangeiros 

Actualmente, todas as situações em que 

técnicos vem a Moçambique prestar um 

serviço, ainda que não se enquadrem no 

âmbito das relações de trabalho, são 

obrigados a solicitar visto de trabalho.   

 

A actual situação não se compadece a 

realidade e necessidades das empresas 

pois, a concessão de vistos de trabalho 

pressupõe procedimentos tais como 

solicitação do parecer do sindicato, 

autorização de trabalho e outras 

burocracias que no nosso ponto de vista 

não faz sentido solicitar pois, na maioria 

dos casos estes técnicos vem a 

Moçambique ao abrigo de contratos de 

fornecimento de equipamentos que dão 

direito a assistência técnica por um 

período de pelo menos um ano. 

Por outro lado, estes técnicos vem a 

Moçambique por um período não superior 

a 15 dias para prestar serviços de caracter 

extremamente urgentes e pontuais que 

não se compadece com as burocracias 

 

No âmbito da desconsideração da relação de trabalho, permitir 

que estes técnicos possam entrar em Moçambique ao abrigo 

de um outro visto. 

 

Importa destacar que estas manutenções são regulares e 

ajudam-nos em serviços especializados que actualmente são 

inexistentes em Moçambique e, garantem também a nossa 

certificação internacional, a calibração dos equipamentos 

fabris, resolução de avarias, assim como, a manter as 

garantias contratuais vigentes na aquisição destas 

maquinarias. 

 



 

 

# ASSUNTO SITUAÇÃO ACTUAL PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

envolvidas no processo de solicitação de 

visto de trabalho.  

 

É importante também tomar em conta que 

estes técnicos não tem relação nenhuma 

de trabalho com a empresa que solicita 

estes serviços, isto é, a relação é 

puramente comercial pois surge no âmbito 

de contratos internacionais de 

fornecimento de equipamento entre 

empresas. 

4.  
Competência para conceder o 
Visto de Trabalho no sector da 
indústria extrativa 

 
 O Decreto n.º 108/2014, de 31 de 
Dezembro, prevê ser da competência do 
Ministro do Interior (que superintende a 
área de Migração), todavia, na prática, é 
o/a Director/a do SENAMI da área de 
jurisdição em que se pede o visto, quem 
concede os Vistos (vide n.º 4, do artigo 19 
do Decreto n.º 108/2014, de 31 de 
Dezembro). 
 

 
Harmonizar a previsão da lei e a prática, no que diz respeito a 
entidade com competência para conceder o Visto de Trabalho 
no sector da indústria extrativa 

5. Criar Mecanismos de Isenção 
de multa para os casos de 
atraso na renovação de visto 
imputável a uma instituição do 
Estado 

 
As empresas tem sido alvo de multas no 
SENAMI por conta do atraso do MITSS na 
emissão da comunicação de trabalho. 

 
Propõem-se que nos casos em que as empresas atrasam no 
processo de renovação de visto por conta do atraso na 
resposta de uma instituição do Estado o documento, com 
carimbo dessa instituição do Estado, que ateste a entrada do 
documento dentro do prazo estipulado na lei, sirva como 
instrumento bastante para isentar a empresa de pagar multas 
decorrentes do atraso na submissão do processo de renovação 
do visto. 



 

 

# ASSUNTO SITUAÇÃO ACTUAL PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

6. Reembolso de multas 
cobradas indevidamente 

Quando as empresas sofrem com a 
aplicação de multas indevidas não há um 
mecanismo de reembolso do valor.  

Criar mecanismos para reembolso do valor de multas cobradas 
indevidamente, podendo ser por via de notas de créditos a 
favor dos utentes que foram prejudicados; 

7. Pagamento de DIRE para 
casos de roubo e outros que 

configurem força maior 

 Remover a obrigatoriedade de pagamento do dobro do valor 
de DIRE para os estrangeiros sem o documento por motivos 
de roubo, agressão, incêndio, ou outro tipo de acidente desde 
que haja prova da ocorrência do facto. 

8. isenção de vistos para 
negócio e outros 

Moçambique estabeleceu acordos de 
isenção de vistos de turismo a nível da 
SADC 

Propõem-se que estes acordos sejam extensivos para além 
das situações de turismo podendo os cidadãos da SADC estar 
também isentos para os casos de  prospeção de negócios, 
negócio, participar de reuniões, cursos de curta duração, 
realizar trabalho culturais, artísticos, pesquisas cientificas e 
consultas médicas   

9. Isenção de Vistos de turismos Actualmente aplicável apenas para 
Países com acordo de Isenção  

Propõem-se isenção completa de vistos de entrada para 
turistas de alguns países que de princípio não representam 
perigo para a soberania de Moçambique, esta medida iria 
contribuir bastante para o desenvolvimento socioeconómico do 
País.  
A nível da regional temos países como África do Sul, Maurícias, 
Namíbia Eswatini que adoptaram esta medida. Se formos a 
notar estes países apresentam níveis de entrada bem alto 
relativamente a Moçambique.  
Neste sentido propomos a isenção de vistos para os seguintes 
países: 
EUA, Países da EU, Países da OPEP, Países dos PALOP, 
Canada, Rússia, Japão, Nigéria, Brasil, China, Marrocos, 
Argentina, Austrália, Coreia, Egipto, Cuba, Indonésia, 
Vietname, Ruanda, México, Singapura, India, Argélia. 
 

 

  



 

 

 

DECRETO 37/2016 DE 21 DE AGOSTO  

 

# ASSUNTO SITUAÇÃO ACTUAL PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

1. Visto de Trabalho de Curta 
Duração 
 

Visto de curta duração aplicável apenas 
para situações imprevisíveis  

rever o nº 3 do artigo 5º do Decreto nº 37/2016 de 21 de Agosto, 
quanto ao objecto do trabalho de curta duração, para abranger 
não só os trabalhos imprevisíveis, mas também os trabalhos 
previsíveis, mas imprescindíveis à produtividade ou 
manutenção das operações correntes da empresa, com 
carácter de curta duração, em função do limite temporal 
estabelecido para um trabalho de curta duração. 
 

2. O visto de trabalho deve ter 
validade igual a validade da 
autorização de trabalho 

enquanto o artigo 19, n.º 2 do Decreto n.º 
108/2014, de 31 de Dezembro, estabelece 
que o visto de trabalho permite múltiplas 
entradas e permanência no país até ao 
termo da autorização de trabalho, na 
prática as autoridades estão concedendo 
autorizações de trabalho válidas por 1 ano 
(enquanto a autorização de trabalho é 
válida por 2 anos), obrigando o expatriado 
a deixar o local de trabalho por alguns dias 
para renovar o visto. 
 
Esta situação implica custos adicionais 
com viagens e interrupção das actividades 
no local de trabalho. 

Estender o prazo da autorização de trabalho de modo a 
harmonizar os prazos.  

3.  Remuneração do 
Acionistas/sócios de 
empresas ou representantes 
destes 

 
Actualmente um acionista ou representante 
deste, para poder exercer o seu direito e 
ser remunerado como tal, deve ter visto de 

A sugestão é que o regulamento dê espaço para que os 
acionistas ou seus representantes não sejam considerado na 
quota da empresa e que o seu processo de contratação seja 
só por mera comunicação através de um processo simplificado, 



 

 

# ASSUNTO SITUAÇÃO ACTUAL PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

trabalho e estar registado ao abrigo da 
quota.  

sem qualquer necessidade de apresentar certificados CVs e o 
curriculum ou certificado de habilitações literárias pois, tratam-
se de investidores da empresa e não necessariamente de um 
trabalhador. 
 

4. Assistência especializada  Não há uma definição clara do que é 
Assistência Especializada conforme está 
no Artigo 19 levando a interpretações de 
acordo com o entendimento da entidade 
que recepciona os pedidos. 
 

Definir claramente o conceito de assistência especializada. 

5. Autorização Tácita da 
Comunicação de Trabalho 

 
Incumprimento dos prazos definidos na lei.  

Sugere-se as Direções de Trabalho para o cumprimento 
escrupuloso do prazo de 05 (cinco) dias na verificação da 
conformidade das Comunicações de Trabalho. E em caso de 
não cumprimento dos prazos, estabelecer na lei o deferimento 
tácito do pedido, podendo o requerente usar o requerimento de 
comunicação como documento válido para a concessão do 
Visto de Trabalho. 

6. Projectos aprovados no 
âmbito da Lei de 
Investimentos 

 
Um projecto aprovado com o detalhe da 
mão de obra necessária e aquando da 
implementação não é aceite a 
comunicação ao Ministério do Trabalho 
sendo as empresas obrigadas a solicitar a 
aprovação das instituições de tutela o que 
origina atrasos na implementação do 
projecto. 
 

Propõem-se que projectos de investimento aprovados e 
visados pelo Governo que contem o detalhe sobre a mão de 
obra estrangeira necessária tenha um tratamento especial sem 
que haja necessidade de requerer a autorizações de trabalho 
que tornam o processo bastante burocrático.  

7. Deslocação de estrangeiros 
a nível Nacional  

Impossibilidade de um técnico estrangeiro 

contratado por uma empresa que opere a 

nível nacional em deslocar-se em missões 

de serviço temporárias sem comunicações 

Rever os artigos 24 e 25, para que um estrangeiro contratado 

para uma empresa sede possa gozar do direito de mobilidade 

para as sucursais tais como ocorre com os trabalhadores 

nacionais.  



 

 

# ASSUNTO SITUAÇÃO ACTUAL PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

formais ao Ministério de Trabalho e outras 

entidades. Esta situação inviabiliza o 

processo produtivo da empresa 

 

8.  Selagem de Contratos de 
Trabalho 

Os contratos de trabalho devem ser 
selados 

Propõe-se a não exigência da selagem do contrato de trabalho 
quer em sede do regime de contratação de estrangeiros no 
âmbito da quota, bem como no regime de autorização de 
trabalho e da assistência personalizada; 

9. Prever uma norma especial 
para sócios gerentes e 
administradores de 
empresas 

Para investidores, sócios e 
administradores de uma empresa ou de 
várias empresas, com mandato de uma ou 
mais sociedades para a/as representar, 
com duração indeterminada, é exigível a 
celebração de Contracto de Trabalho a 
Termo Certo, não superior a 2 anos, para 
obter Visto de Trabalho, para obter DIRE, 
tendo que, este deve ser renovado 
anualmente e a autorização de trabalho 
deve ser renovada no fim do prazo. 
Produz insegurança jurídica e afasta o 
investimento estrangeiro. 

Alteração da redacção que distinga claramente a autorização 
de trabalho para a generalidade dos trabalhadores 
estrangeiros, e a permissão de trabalho para mandatários e 
representantes das entidades empregadoras. 

Estabelecer claramente que o Sócio Administrador de uma 
empresa, possa ser Sócio Administrador de outra ou mais 
empresas, sem necessidade da existência de um Grupo de 
Empresas, ainda que o DIRE seja concedido para apenas uma 
residência em determinada localização. 

Alterar a legislação aplicável por forma a que, nestas 
condições, o DIRE seja válido enquanto subsistir a qualidade 
de Sócio- Administrador, verificável por certidão comercial, 
sem prejuízo de, para a manutenção dessa validade, sejam 
cobradas as taxas ou emolumentos. 

10.  
Confiança nos 
investimentos 

O regulamento não prevê. 
Uma das grandes questões em torno deste regulamento tem a 
ver com o facto de o investidor querer pessoas de sua 
confiança para gerir e garantir a operacionalidade das 
empresas, que funciona em contraponto com a existência de 
qualificações em Moçambique.  
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É importante dar garantias a que investidor estrangeiro venha 
para Moçambique e tenha confiança que os seus investimentos 
estejam em boas mãos. 

11. Um Director pode ser 
nomeado Director em mais 
de uma empresa apenas 
com um contracto de 
trabalho 

Muitas vezes os grupos têm mais do que 
uma empresa. Qualquer pessoa deve ser 
autorizada a trabalhar/representar várias 
empresas do mesmo grupo desde que 
pague os devidos impostos (previsto no 
artigo 35 da Lei do Trabalho). 

Alterar a lei para que as sociedades não se obriguem a 
constituir-se em GRUPO de EMPRESAS, para o efeito e que 
os mandatários, representantes ou Directores possam ser 
nomeadas para mais do que uma empresa, desde que nelas 
se mantenha pelo menos um dos sócios administradores. 

12. Mobilidade geográfica Os trabalhadores com visto de trabalho ou 
com DIRE, têm muitos problemas quando 
se deslocam em trabalho dentro do país, 
onde lhes é exigida a necessidade de 
comunicar previamente ao Ministério do 
Trabalho 

O trabalhador com visto de trabalho ou com DIRE válido deve 
poder circular e trabalhar em qualquer parte do país sem pré-
comunicação por carta ao Ministério de trabalho. 
 
Os técnicos que fiscalizam estas disposições têm recorrido ao 
no 2 do artigo 20 do decreto 37/2016 de 30 de Agosto, relativo 
a alteração contratual conjugada com o artigo 75 da Lei de 
Trabalho, 23/2007 de 1 de Agosto, relativo a transferência 
temporária do trabalhador para outro local de trabalho.  
 
Sugere-se que a lei clarifique e flexibilize a deslocação dos 
trabalhadores em situações que não se enquadram nas 
mencionadas anteriormente tais como representação, 
assistência técnica especializada, etc. 
 

13. Obrigatoriedade de Saída do 
País 

Mesmo quando o trabalhador consegue 
emprego legalmente numa outra entidade 
a actuar no país, é forçado a sair do país 
para obter o visto de trabalho. 

Quando qualquer trabalhador estrangeiro perde emprego e 
consegue um novo emprego numa empresa diferente, não 
precisa de sair do país com a família para obter um novo visto 
de trabalho. Se as quotas forem respeitadas este exercício 
deve ser facilitado. 
 

14. Validade de Documentos e 
Autorizações 

Validade de Residência (DIRE) Alargar a duração de 1 para 2 anos, conjugando com a validade 
máxima da Autorização ou Permissão de Trabalho. 



 

 

# ASSUNTO SITUAÇÃO ACTUAL PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

15. Contratação fora da Quota  O número de autorizações acima da quota 
normal é permita e mais cara, contudo o 
processo de autorização não é facilitado. 
O MITSS tem recusado os pedidos sem 
fundamento cabal 

Permitir a contratação fora da quota nos termos definidos na 
lei.    

16. Submissão de processo de 
visto para dependentes  

 Remoção da obrigatoriedade do dependente do trabalhador 
efectuar a submissão do processo para solicitação de visto no 
local de contratação do trabalhador. O ideal seria que os 
dependentes pudessem efetuar a submissão do processo em 
qualquer base do Pais, visto nem todos dependentes vivem na 
mesma base de trabalho do trabalhador por questões por 
exemplo de limitação a nível de educação nas províncias, etc. 

17.  Enteados como dependente A nossa lei reconhece apenas o cônjuge e 
filhos como dependentes do titular do visto 
ou DIRE. 
 
Com as alterações e actualizações das leis 
da família e das sucessões não se justifica 
que não esteja actualizada a situação do 
unido de facto e do enteado/a como 
dependentes. 

Reconhecimento do Unido de facto (em união estável 
devidamente registada), enteado/a como dependente nos 
processos de prorrogação de visto.  

18. Quotas  Libertação automática da quota na data prevista para a 
caducidade do contrato de trabalho do trabalhador estrangeiro 
sem necessidade de comunicação da cessação do contrato de 
trabalho do trabalhador estrangeiro. 

19. Parecer personalizado da 
entidade que superintende a 
área de minas 

 Remoção da obrigatoriedade de apresentação de um parecer 
personalizado da entidade que superintende a área de Minas 
para efeito de comunicação de contratação de trabalhadores 
estrangeiros no âmbito da quota e, em substituição, imposição 
de apresentação um parecer geral com indicação apenas do 
número previsto de trabalhadores estrangeiros. 



 

 

 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PONTUAIS 

 

 

 Propõe-se a melhoria da Comunicação Institucional entre o MITSS e o SENAMI, para a flexibilização 

do processo de comunicação de trabalho e a concessão do Visto de Trabalho; 

 

 Propõe-se a observância do disposto no Diploma Ministerial n.º 196/2012, no que se refere à 

inexigência do Certificado ou Diploma de conclusão do nível de ensino anterior àquela cuja 

equivalência se requer; 

 

 Propõe-se que o SENAMI use das competências conferidas por lei para emitir vistos de negócios 

localmente; 

 

 Propõe-se o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos, através da imposição de maior 

celeridade por parte dos órgãos da Administração Pública; 

 

 Criação de um departamento único como exemplo do BAU que integra (MITSS/ SENAMI/ NSS/ 

Finanças e outros) para efeitos submissão de documentos para solicitação de vistos; 

 
 Uniformização e autonomização de procedimentos para tornar célere as práticas administrativas e 

notificar os utentes através de plataformas eletrónicas para acompanhamento de procedimentos e 

actos administrativos; 

 
  O sistema SIGAV deve permitir a inserção dos dados, eliminando/diminuindo a necessidade de se 

adquirir (comprar e preencher) um formulário com as mesmas informações — o mesmo sistema 

pode dar a opção de impressão da informação para posterior apresentação no dia da captação de 

dados. Isto permitirá que se leve menos tempo na Migração, menos filas e maior organização. 

 

 Remoção da obrigação de preenchimento manuscrito do formulário para a comunicação de 

contratação de trabalhador estrangeiro e substituição por uma carta redigida em computador, 

desde que contenha a mesma estrutura e informação requerida no formulário. 

 Que o MINT tenha um local apropriado para manter os cidadãos estrangeiros que se encontram na 

via sem documento. Actualmente os cidadãos estrangeiros encontrados sem passaporte têm sido 

encaminhados para as celas juntamente com criminosos em condições desumanas.  

 


