
PROPOSTA DE REVISÃO DA LEI CAMBIAL



Estrutura da Apresentação

 Legislação

 Principais alterações propostas

 Contravenções

 Sanções

 Matérias que deveriam constar da Proposta



Legislação aplicável 

 Lei n.º 11/2009, de 11 de Março – Lei Cambial;
 Decreto n.º 49/2017, de 11 de Setembro - Regulamento da Lei Cambial;
 Aviso n.º 20/GBM/2017, de 27 de Dezembro, - Normas e Procedimentos Cambiais;
 Aviso n.º 10/GBM/2019, de 20 de Dezembro – Regulamento de Abertura e Movimentação de Contas em Moeda

Estrangeira;
 Outros avisos cambiais emanados pelo BM de tempos em tempos



Principais Alterações Introduzidas pelo Proposta de Revisão da Lei Cambial

 Âmbito de aplicação (artigo 2)
 Residência cambial (artigo 4)
 Número único de Identificação Bancária (artigo 5)
 Entrada e Saída de moeda estrangeira (artigo 6)
 Política e Autoridade Cambial (artigo 7 a 11)
 Mercado Cambial (artigo 12 a 14)
 Deveres para a realização de operações cambiais (artigo 15 a 22)
 Comércio de câmbios (artigo 23 a 26)
 Operações Cambiais (artigos 27 a 31)
 Regime cambiais especiais (32 a 47)
 Regime sancionatório (artigos 48 a 57)
 Contravenções (artigos 58)
 Multas (artigo 60)
 Outras sanções (artigo 61)



Principais alterações (Cont.)

Residencia Cambial (Artigo 4)

• Sugestão de harmonização do conceito de residente com o conceito  de residente fiscal

NUIB (Artigo 5)



Principais alterações (Cont.)

Medidas de salvaguarda da integridade do mercado cambial (artigo 13)



Principais alterações (Cont.)

Declaração de Activos (Artigo 19)

 Medidas para garantir a fiabilidade da informação
 Distinção entre o tipo de activos a ser declarado
 Aplicação desta obrigação a pessoas singulares estrangeiras residentes em Moçambique

Repatriamento de Receitas (Artigo 20)

 Distinção dos residentes sujeitos a esta obrigação.



Principais alterações (Cont.)

Pagamentos e Recebimentos em Moeda Estrangeira (Artigo 21)

 Contraria o direito a liberdade contratual prevista no Código Civil
 Condiciona a apetência e acesso ao crédito
 Falta de indicação do tratamento relativo ao uso de moeda estrangeira localmente já autorizado pelo BM



Principais alterações (Cont.)

Pagamento e recebimento sobre o exterior (Artigo 22)

 Referencia à documentação para comprovação da entrada de bens e prestação de serviços
 Proibição do mecanismo de compensação no recebimento sobre o exterior



Principais alterações (Cont.)

Regimes Cambiais especiais (Artigo 32 e Seguintes)

 Inclusão de regimes cambiais especiais previamente autorizados 
 Assunção quase na totalidade do regime cambial especial para petróleo e gás previsto no Aviso 20
 Exclusão da indústria mineira 

Âmbito (Artigo 34)
 Definição dos conceitos das entidades abrangidas pelo mesmo



Principais alterações (Cont.)

Venda de Moeda estrangeira (Artigo 37)

 Usurpação das funções dos Bancos comerciais pelo BM
 Obrigatoriedade de compra de moeda estrangeira para pagamento de impostos



Principais alterações (Cont.)

 Fundo de desmobilização (Artigo 44)



Tentativa e negligencia (art. 52)

 Falta de definição do que constitui tentativa e negligencia

Contravenções  cambiais
 Leque de contravenções foi alargado
 Introdução de lista alargada de contravenções graves

Regime sancionatório (Artigos 48 a 57) e Contravenções (Artigos 58 a 60)



Multas

Contravenções

• 10 a 50 salários mínimos para
pessoas singulares;

• 20 a 1000 salários mínimos
para pessoas colectivas;

• 50 a 1500 salários mínimos
para Instituições de crédito e
sociedades financeiras

Contravenções Graves

• 50 a 500 salários mínimos para
pessoa singular;

• 100 a 1500 salários mínimos
para pessoas colectivas;

• 150 a 2500 salários mínimos
para Instituições de crédito e
sociedades financeiras

Penas Acessórias

• Proibição de realização de
operações cambiais;

• Reversão dos bens a favor do
Estado;

• Suspensão total o parcial da
autorização para o exercício
do comercio de cambio;

• Publicação pelo BM da sanção
nos jornais de maior
circulação do País



 Inclusão da aquisição de participações sociais na definição de IDE

 Inclusão da qualificação/definição de operações cambiais  na Lei e não apenas no aviso

 Liberalização das entradas de capitais (IDE, Suprimentos e crédito de empresas relacionadas, investimento imobiliário por não
residentes, injecções de capital da empresa mãe sedeada no estrangeiro à sua representação comercial em Moçambique)

 Clarificar as atribuições dos bancos comerciais no respeitante as operações cambiais.

 Criação de mecanismos de regularização de investimentos antigos, com mais de 3 anos.

 Definição de IDE para efeitos cambiais;

 Definição de mecanismos para registos de IDE e Financiamento externo, quando o desembolso é feito para contas no exterior.

Matérias a constar da Lei Cambial



Debate / questões  encerramento 
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