
 

CONFEDERÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES ECONÓMICAS DE MOÇAMBIQUE 

 

ANÁLISE DO PAE 

 

I.    CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Governo da República de Moçambique anunciou um conjunto de medidas tendentes a estimular a 

economia, tendo sido aprovado o Pacote de Aceleração Económica, lançada pelo Governo no dia 9 de 

Agosto de 2022. 

Neste contexto, a CTA procedeu à avaliação das medidas de interesse directo do Sector empresarial à quem 

serve, pelo que nesse âmbito, apresente a Matriz que deverá guiar as suas acções advocacia junto do 

Governo de Moçambique, com vista à plena implementação das mesmas. 

 



II. MATRIZ DE ANÁLISE DAS MEDIDAS DO PAE 

 

MEDIDA OBJECTIVO ACÇÕES / PROPOSTAS RESPONSÁV
EL 

META  PR
AZ
O 

 

MEDIDAS FISCAIS 
 

PAE - 1 
 

Redução da taxa 
do IVA de 17% para 
16% -  

Visa a redução gradual da carga 
tributária para dinamizar a 
economia e melhorar o poder de 
compra das famílias. 

Propor ao Governo que a revisão da legislação do 
IVA deve acomodar o seguinte: 
 
Propostas no âmbito das Medidas do PAE 
  

 Que a redução da taxa do IV de 1 ponto 
percentual seja aplicada não somente à taxa 
ordinária do IVA (17%), mas também que seja 
aplicada às demais taxas especiais de IVA 
aplicável à outros bens serviços; 

 Garantir que a redução do IVA não penalize 
outros sectores como a indústria, através da 
eliminação de algumas isenções; 

 Restituição da isenção do IVA para os produtos 
da cesta básica e assim, melhorar o poder de 
compra das famílias. 

 
Propostas a acrescer ao âmbito das Medidas 
do PAE 

 

 Rever os mecanismos internos do tratamento e 
processamento do IVA, de modo que não seja 
considerado na sua totalidade como receita; 

 Criar mecanismos de compensação de dívidas 
tributárias 

 Garantir a descentralização da análise dos 
reembolsos para as delegações provinciais da 
ATM. 
 

MEF   Redução dos Preços ao 
consumidor e custo da 
cesta básica; 
 

 Tornar os produtos 
nacionais mais 
competitivos;  

 

 Melhorar os mecanismos 
do verificação e 
reembolso do IVA 

 



PAE - 2 
 
Isenção do IVA na 
importação e de 
factores de 
produção para a 
agricultura e a 
electrificação 

Visa baixar os custos dos insumos 
agrícolas para aumentar a 
produção e competitividade da 
agricultura e promover mais 
investimento nas energias 
renováveis para acelerar o seu 
acesso em particular nas zonas 
rurais. 

Propomos ao Governo: 

 Garantir que o âmbito do conceito da 
Agricultura abranja a pecuária, agro-
processamento, aquacultura e panificação. 
 

 Que a revisão da legislação do IVA deve 
abranger à todos os factores de produção, 
incluindo os bens da classe K. 

 
 

 

MEF 
MADER 
MIREM 

 Assegurar maior e 
melhor atratividade de 
investimentos para os 
sectores referidos 

 

 
PAE - 3 
 
Baixar a taxa do 
IRPC de 32% para 
10% na 
agricultura, 
aquacultura e nos 
transportes 
urbanos 

Visa melhorar a competitividade 
destes sectores, tornando-os mais 
atractivos ao investimento privado, 
e para reduzir o défice como 
também o custo do transporte 
público para as nossas 
populações. 
 
Ainda no quadro da promoção da 
competitividade do sector agrícola, 
o governo vai reduzir a taxa 
liberatória cobrada a entidades 
estrangeiras que prestam serviços 
a empresas agrícolas nacionais 
passando de 20% para 10% e 
eliminar a retenção na fonte da 
taxa de 20% sobre juros de 
financiamentos externos 
destinados a projectos agrícolas. 

Propor ao Governo que a revisão da legislação do 
IRPC deve: 
 
Propostas no âmbito das Medidas do PAE 
 

 Garantir que o âmbito do conceito da 
Agricultura abranja a pecuária, agro-
processam; 

 Extender a medida ao sector de transporte 
rodoviário de carga interprovincial e 
interdistrital1, mesmo que o seja em níveis 
simbólicos;   

 Isentar o IRPC para os transportadores 
urbanos de passageiros. 

 
Propostas a acrescer ao âmbito das Medidas 
do PAE 
 

 Estender o âmbito da isenção do IPRC ao 
transporte rodoviário de carga interprovincial e 
interdistrital2, mesmo que o seja em níveis 

simbólicos. Uma vez constatado tratar-se de 
uma medida de cujos efeitos não irão 
beneficiar, directamente, o Sector Privado, 

MEF 
MADER 
MTC 

 Tornar competitiva toda 
a cadeia de Valor da 
Agricultura 
 

 Atrair investimentos no 
Agro-processamento e 
na Pecuária, e assim 
garantir Mercado à 
produção da Agricultura 
primária, na medida em 
que o Agro-
processamento e a 
Pecuária são as 
Componentes da 
Cadeia de Valor 
Agrícola que 
demandam os produtos 
agrícolas em grande 
escala; 

 

 Reduzir o número de 
operadores informais e 
alargar a base tributária 

 

 

                                                           
1 Tendo em conta a necessidade de escoamento de produtos das zonas de produção para os centros comerciais. 
2 Tendo em conta a necessidade de escoamento de produtos das zonas de produção para os centros comerciais. 



julgamos que, para que esta classe tire 
benefícios, é preciso que a medida;  

 Redução da taxa liberatória as transações de 
investimento na agricultura de 20% para 10%. 

 Reduzir a taxa geral do IRPC de 32% para 25% 
para os outros sectores; e 

 Solicitar a suspensão do pagamento por conta. 
 
 

 Assegurar a 
exequibilidade das 
Politicas do Governo 
que visem o Cidadão e 
sejam repassadas por 
via dos operadores de 
transporte 

 

 Garantir a redução de 
operadores informais 
nesse subsector, 
alargar a base tributária 
e garantir a 
implementação das 
medidas propostas pelo 
Governo 

 

 
PAE - 4 
 
Estabelecer 
incentivos fiscais 
para novos 
investimentos em 
sectores chave 
realizados nos 
próximos 3 anos  

Estes incentivos fiscais abrangem 
novas iniciativas privadas nos 
sectores da agricultura, agro-
processamento, indústria 
transformadora, turismo e 
transporte urbano, que alarguem a 
capacidade de produção instalada.  
 
Eles consistem na aceleração 
rápida das amortizações do capital 
realizado para a metade do 
período estabelecido no código do 
imposto, para os investimentos 
realizados em instalações e 
equipamentos relacionados com a 
atividade produtiva das empresas, 
desde que resultem na criação de 
pelo menos mais 20 postos de 
trabalho permanentes. 

Propor ao Governo os seguintes incentivos: 
 
Propostas no âmbito das Medidas do PAE 
 

 Propor-se a extensão destes incentivos fiscais 
a investimentos já implementados, zonas 
afectadas pelos ciclones e insurgentes; 

 Isenção dos encargos aduaneiros na 
importação dos factores de produção, incluindo 
os bens da classe K, para os sectores 
mencionados; 

 Isenção do IRPC durante nos 5 anos 
subsequentes à realização do investimento; 

 Crédito fiscal de investimento no valor 
equivalente ao dobro do beneficio previsto no 
Código de Benefícios Fiscais do valor investido 
em infra-estruturas publicas e sociais como 
energia, água, saúde, educação, saneamento, 
e no empoderamento de comunidades rurais.  

 Isenção da tributação do financiamento aos 
investimentos a serem feitos nos 3 anos nestes 
sectores. 

MEF 
MADER 
MIC 
MICULTUR 
MTC 

 Atração e aumento do 
volume de Investimento 
Directo Nacional e 
Estrangeiro  
 

 Incentivar os 
Investidores a cobrirem 
os investimentos em 
infra-estruturas publicas 
necessários para 
viabilizar seus 
investimentos privados 
 

 Motivar os investidores 
a incluirem nos seus 
investimentos, o 
empoderamento dos 
Produtores familiars e 
das Comunidades 
Rurais 

 

 



 
Propostas a acrescer ao âmbito das Medidas do 
PAE 

 

 Alargar o âmbito do sector de transportes os 
transportes interprovinciais e interdistritais. 

 

 Criar, mais postos de 
empregos na 
agricultura e no 
geoprocessamento e 
identificar os incentivos 
nessa janela de 
oportunidade que nos 
foi concedida. 

PAE - 5  
 
Simplificar os 
procedimentos 
para  
repatriamento de 
capitais  

Visando facilitar o fluxo de capitais, 
para a atracção de mais 
investimento estrangeiro e redução 
dos custos para o repatriamento de 
capitais, essencial para 
complementar os esforços das 
empresas nacionais  
para o incremento e diversificação 
da produção nacional. 

Propor ao Governo: 
 

 Alargar o âmbito da medida à “simplificação 
dos procedimentos para facilitar o fluxo de 
capitais” e nao se restringindo ao 
repatriamento.   

 
Assim, e no âmbito da revisão da legislação 
cambial e em curso: 

1. Entrada e saída de capitais 

 Liberalização total da entrada de capitais para 
suprimentos, donativos e outros fins similares, 
não carecendo de autorização prévia do 
Banco de Moçambique, qualquer que fosse o 
valor, mas somente sujeito à comunicação 
prévia; 

 A verificação da origem lícita dos fundos deve 
ficar a cargo dos Bancos Comerciais sob a 
supervisão do Banco de Moçambique; 

 Manter algumas restrições relativas ao 
repatriamento, tendo em conta a situação 
cambial do país. 

 
2. Declaração de activos 

 Aplicar a declaração de activos apenas para 
os gerados por fundos provenientes de 
Moçambique e, em se tratando de cidadão 
estrangeiros, esta obrigação apenas seja 
considerada a partir de determinada data que 
deveria coincidir com a data a partir da qual o 
gerador de activos é considerando residente 

BM e MEF  Simplificação dos 
procedimentos para 
facilitação do fluxo de 
capitais 

 Estimular o 
investimento de capital 
estrangeiro e  busca de 
parcerias das empresas 
Moçambicanas em 
todos sectores de 
actividade económica.   

 



cambial para efeitos cambiais, delimitando-se 
de forma clara o tipo de activos a serem 
declarados por estes, se tal norma lhes for 
aplicável.  

 
3. Repatriamento de Receitas 
Sugere-se que em se tratando de cidadãos 
estrangeiros, este dever apenas se efective a partir 
da data em que estes se tornem residentes para 
efeitos cambiais. 
Neste caso dever-se-ia igualmente aplicar as 
excepções constantes do n.º 7, do Artigo 8, do 
Aviso 20, que faz referência ao facto de o Banco 
de Moçambique poder dispensar as entidades 
residentes do cumprimento desta obrigação, 
autorizando a retenção no exterior de parte das 
receitas nas situações previstas das alíneas a) à d) 
do n.º 7, do artigo e diploma legal retro 
mencionados. Estas excepções salvaguardam 
situações em que o exportador tenha obrigações 
no exterior. 
 

4. Pagamentos e Recebimentos em Moeda 
Estrangeira 

A proposta de revisão da Lei Cambial veda a 
existência de pagamentos em moeda estrangeira 
entre entidades residentes. Esta restrição está em 
contradição com o disposto no artigo 558 do 
Código Civil (nos termos do qual as partes podem 
acordar a moeda de pagamento), condiciona o 
princípio da liberdade contratual e diminui a 
atractividade de investir.   
Esta disposição diminui ainda o acesso ao 
financiamento externo, visto as entidades 
receptoras do empréstimo não poderem captar 
divisas internamente que auxiliem o serviço da 
dívida, ficando totalmente dependentes da 
disponibilidade de divisas dos bancos comerciais 
para o efeito. 
 



Esta ideia é ainda reforçada pelo facto das 
excepções constantes do Aviso 10/GBM/2019, 
cujos artigos 10 e 11 permitem a movimentação 
em moeda estrangeira entre residentes, quer a 
débito que a crédito não terem merecido 
consideração. Estas excepções permitem o uso de 
moeda estrangeira para alguns propósitos, 
incluindo (i) amortização de créditos bancários em 
moeda estrangeira; (ii) pagamento para conta de 
não-residente domiciliada no território nacional; (iii) 
constituição de depósito a prazo; (iv) 
aprovisionamento de conta de mesmo titular  em 
moeda estrangeira em outro banco do sistema 
bancário, com finalidade de efectuar imediata 
transferência ao exterior, mediante apresentação 
dos respectivos comprovativos; e (v) em caso de 
encerramento de conta; (vi) depósito de notas. 
 
Estas excepções devem ser tidas em conta, 
principalmente para entidades exportadoras que 
são as que geram divisas para Moçambique e 
precisam dessa flexibilidade para pagamentos 
internos. 

 
5. Pagamento e Recebimento sobre o Exterior 
A proposta proíbe o encontro de contas ou 
compensação no recebimento sobre o exterior e no 
repatriamento de receitas. Esta proibição constitui 
um constrangimento enorme para transacções 
internacionais e aumenta severamente os custos 
com as transferências de fundos do exterior para 
Moçambique e vice-versa. Os exportadores são 
obrigados a repatriar as receitas de exportação, 
que são automaticamente convertidas em 30% em 
Moçambique. De seguida são obrigadas a usar os 
meticais para comprar divisas para exportar fundos 
para efeitos de pagamento no exterior, com as 
flutuações cambiais existentes. Existe aqui uma 
dupla penalização aos exportadores que passam a 
comportar custos de transferência e custos 



cambiais e por outro lado temos situações de 
demora nos pagamentos internacionais que 
poderia ser evitado.   

 
6. Regimes Cambiais Especiais  
A proposta lista os regimes cambiais especiais 
existentes, incluindo a industria extractiva. 
Contudo estão excluídos os regimes cambiais 
especiais constantes dos contratos assinados com 
o Governo de Moçambique previamente à 
aprovação desta lei. É importante que estes 
regimes estejam devidamente salvaguardados. 
Não parece ser suficiente que essa salvaguarda 
conste apenas da Fundamentação para a presente 
Proposta de Revisão da Lei Cambial. Devia ficar 
claro que o regime especiais previamente 
concedidos não serão postos em causa, por tratar 
de compromissos já assumidos. Note-se que a 
Proposta de Revisão da Lei Cambial é, no âmbito 
da hierarquia das leis prevista na Constituição, 
uma norma de valor superior ao DL 2/2014, o que 
significa que o disposto na presente Proposta de 
Revisão da Lei Cambial pode ser entendido como 
revogando o previsto nesses contratos assinados 
com o governo, o que seria motivo de instabilidade 
jurídica colocando em causa os compromissos já 
assumidos pelo Estado. Portanto, é nosso 
entendimento que esta norma deveria ser clara no 
sentido de acautelar taxativamente o disposto nos 
contratos assinados pelo Governo no Artigo 32.1. 
Nas disposições transitórias deveria estar claro 
que os direitos adquiridos ao abrigo de contratos 
celebrados com o governo e de legislação especial 
continuam válidos.  

 
7. Venda de Moeda Estrangeira ao Banco de 

Moçambique 
A obrigatoriedade do uso do BM nestas 
transacções constante da proposta elimina a 
função principal dos Bancos, que é servir de 



intermediário, nestes casos, entre os exportadores 
e importadores. No nosso entender, a melhor 
opção seria o BM manter-se no mercado monetário 
e cambial como actualmente actua, enxugando e 
injectando liquidez em excesso e em défice, 
respectivamente, sem chamar para si funções 
típicas dos bancos comerciais. 
Outrossim, esta redacção sugere que as 
concessionárias devam vender moeda estrangeira 
ao Banco de Moçambique para efeitos de 
cumprimento de obrigações fiscais, o que sugere 
que mesmo tendo disponibilidade em meticais, as 
mesmas não poderão fazer uso dos mesmo para o 
pagamento de imposto. Isto acarreta riscos 
cambiais com a flutuação da moeda, podendo 
levar a perdas cambiais num momento de 
valorização do metical, sendo que terão de ser 
despendidos mais moeda estrangeira para 
perfazer o montante do imposto a ser pago. 
Trata-se novamente de uma dupla penalização 
aos exportadores que são os geradores de divisas 
e os que mais contribuem nos pagamentos dos 
impostos. Novamente assistiremos a necessidade 
de se repatriar receitas e converter imediatamente 
30% junto ao banco comercial que intermediou a 
transacção. Contudo, os meticais daí resultantes 
não poderão ser usados para efeitos de 
pagamento de impostos, devido a obrigatoriedade 
de ter de se vender moeda estrangeira ao BM para 
esse efeito, sendo novamente necessário uma 
nova conversão. E mais, este parece um acto 
discriminatório que abarca apenas a industria 
mineira e de petróleo e gás, deixando de lado 
todos os outros exportadores.  
Assim, este dever não deveria existir e esta 
disposição deveria ser removida. Caso não seja 
possível a sua remoção, a venda da moeda 
deveria ser feita ao banco comercial, o que já 
permitiria o uso dos meticais obtidos com a 



conversão obrigatória dos 30% para efeitos de 
pagamento de impostos. 

 

PAE - 6 
 
Fortalecimento da 
supervisão das 
operações de 
exportação  
dos recursos 
naturais 

Visando assegurar maior eficácia 
na taxação das exportações 
através de melhor controlo das 
quantidades, especificações e 
valores associados, reduzindo 
fenómenos de subfacturação de 
exportações.  
 
Esta medida será acompanhada 
de uma actuação mais vigorosa e 
eficaz na redução de riscos fiscais 
e no combate ao contrabando nas 
importações, com a introdução de 
controlos e  
supervisão independentes dos 
respectivos processos. 

Esta PAE merece ser comentada pelos colegas do 
Sector Privado que lidam com questões de 
exportações com mais regularidade 
 
Entretanto, estamos em crer que o Governo irá 
produzir uma proposta que certamente constituirá 
uma boa base para o Sector privado trabalhar. 
 

   

PAE - 7 
 
O fomento de 
habitação e a  
dinamização da 
indústria  
nacional de 
materiais de 
construção 

Esta medida irá reorientar a 
missão do Fundo de Fomento à 
Habitação para  
passar a ter como foco principal a 
infraestruturação de terras para 
cidadãos e  
investidores privados, bem como à 
promoção de investimentos na 
produção local materiais de 
construção.  
 
Esta acção visa promover um 
mercado de construção de 
habitações, reduzir os custos de 
construção e assegurar um maior 
acesso à habitação condigna a 
população. 

1.Criar condições para a revitalização e implementação 
urgente do Mou assinado entre FME e FFH, em 2019. 
 
1.1. Criação de uma Comissão (onde integre o Sector 

Privado) que se ocupe, unicamente, de matérias 
ligadas a todos os procedimentos relativos ao 
fomento da habitação (emissão de licenças de 
construçao, autorizações diversas, etc), no âmbito 
do Mou em 1.   
 

2.Identificação dos materiais essenciais para 
construção, e que não são produzidos no país, ou que 
são produzidos em pouca escala, para efeitos de 
isenção de encargos fiscais sobre os mesmos; 
 
3. Infraestruturacãao, incluíndo legalização de terra 
(ociosa) e disponibilização da mesma ao Sector Privado 
para implementação de projectos de habitação social e 
outros investimentos; 
 
4.Revisão em baixa do valor das taxas de exploração 
mineira de materiais de construção;  
 

MOPHRH, FFH e 
FME 
MEF 

Orgãos 
Discentralizados 

Provinciais e 
Distritais 

 

 

1.Tornar a habitação mais 
acessível para o cidadão de 
baixa renda; 
 
 
2. Incentivar o sector Privado 
no desenvolvimento de 
projectos de habitação-tipo e 
de âmbito social; 
 
 
3. Tornar funcional o Mou 
assinado entre FME e FFH; 
 
 
4.Irá contribuir de forma 
significativa para o fomento da 
habitação, sobretudo para as 
populações de baixa renda;  
 
 
 
 

 



5.Remoção de barreiras procedimentais e de outra 
índole, para a atracão de investimentos no sector de 
produção de materiais de construção. 

5.Celeridade no processo de 
emissão de licenças para a 
produção de materiais de 
construção. 

PAE - 8 
 
Alocar 10% das 
receitas fiscais de  
recursos naturais 
ao 
desenvolvimento  
das províncias 
onde a extração 
ocorre   

Visando assegurar que estes 
recursos tenham impacto directo 
no melhoramento da vida das 
populações das áreas  
exploradas reduzindo desta forma 
as assimetrias.  
 
Os recursos alocados deverão ser 
usados exclusivamente para o 
financiamento de projectos de 
infra-estruturas e programas de 
desenvolvimento que tenham 
efeito multiplicador na economia 
local. 

Propor ao Governo: 

 Aprovar uma Lei que regule a alocação destes 
recursos 

 Os recursos devem ser direccionados tanto 
para Projectos públicos (Governo Central e 
Autarquias) bem como para Projectos privados 
de infra-estruturas que se enquadrem nos 
programas de desenvolvimento do Estado. 

 A alocação dos recursos aos projectos 
privados poderá ter como mecanismo de 
efectação o Fundo de Garantia Mutuária 
usando recursos focados na Província de 
origem de tais recursos. 

   

PAE - 9 
 
Criação de um 
Fundo de Garantia 
Mutuaria  

Esta medida procura dar resposta 
a um dos principais obstáculos 
para o desenvolvimento das 
pequenas e médias empresas 
moçambicanas: o acesso e o 
elevado custo do financiamento.  
Para responder a este desafio, 
pela primeira vez, serácriado no 
país, um Fundo de Garantia 
Mutuária, que numa primeira fase 
estará avaliado em 250 milhões de 
dólares americanos.  
 
Este fundo permitirá a banca 
nacional disponibilizar recursos 
financeiros para fortalecer a 
capacidade de investimento a 
taxas de juros mais acessíveis 
para micro, pequenas e médias 
empresas que actuam nos 
sectores da agricultura, 
piscicultura, comercialização e 

ENQUADRAMENTO 
O fraco desenvolvimento do Mercado de Capitais 
de Moçambique traduzida na inexistência de 
instituições e produtos financeiros com vocação 
para financiar projectos na sua fase inicial de 
desenvolvimento (estudos de viabilidade) 
tornando-os financiáveis pela Banca, bem como 
para financiar fundos complementares na estrutura 
de capitais (equity), dificulta ou mesmo 
impossibilita a estruturação de financiamento aos 
projectos. 
Para que este PAE possa melhor servir o interesse 
de facilitar o acesso ao financiamento ao Sector 
privado, embora designada Fundo de Garantia 
Mutuária (FGM) deve ser estruturado como um 
mecanismo / instrumento que sirva para colmatar 
o gap na oferta de produtos financeiros 
complementares aos da Banca Comercial. Assim, 
é necessário que o seu âmbito esteja para além de 
um simples fundo de garantia. 
 
Assim, propomos ao Governo: 

MEF  Tornar disponíveis mais 
recursos para 
financiamento dos 
projectos através da 
dinamização do Mercado 
de capitais local 
 

 Tornar os projectos mais 
financiáveis pela Banca 
local, através da 
minimização do gap da 
oferta de produtos 
financeiros 

 

 



processamento agrícola, turismo e 
habitação. 

 Que o FGM tenha como objecto: 
o Prestação de garantias para 

financiamentos pela banca local e pelos 
fundos externos, desde que esses sejam 
em condições mais acessíveis e sejam 
complementados pelo financiamento pela 
Banca local; 

o Financiamento a estudos de bancabilidade 
de projectos de modo a trona-los 
financiáveis pela banca nacional e 
estrangeira; e 

o Financiamento à componente de capitais 
próprios (equity-30%), que não é 
financiável pela Banca comercial local, e 
assim tornar os projectos acessíveis ao 
financiamento dos capitais alheios (debt-
70%) pela banca local e estrangeira. 

 Que o FGM seja estruturado no modelo de 
Sociedade Financeira de Gestão de Fundos, 
detido pelo Estado / MEF, participado pelo 
Sector privado, e não no modelo de Fundos 
públicos pois impedirá que o FGM possa 
beneficiar de capitalização de opções de 
financiamento internacionais cujo beneficiários 
sejam o Sector Privado; 

 O FGM ser detido pelo MEF, por via do IGEPE 
por exemplo, permitindo que a tutela do MEF 
garanta que o fundo cumpra a missão de 
catalisador do desenvolvimento;  

 Tornar o FGM supervisionado pelo Banco de 
Moçambique, imprimindo maior rigor e 
transparência na sua gestão, o que poderá 
permitir: (i) a atracão de mais recursos de 
instituições financeiras internacionais com 
produtos financeiros de desenvolvimento (de 
maturidade de longo prazo), vocacionados a 
financiarem as PMEs em sectores como 
agricultura, indústria, turismo; e (ii) seleção 
criteriosa dos projectos a serem financiados 
pelo FGM. 



 O FGM não deve estar adistrito à um Banco 
Comercial, de modo a evitar conflito de 
interesse entre o FGM, como solução de 
financiamento complementar os bancos 
comerciais; 

 Garantir a participação do sector privado no 
processo de criação destes fundos, para o que 
a CTA irá destacar um grupo de trabalho para 
apoiar o MEF na implementação mais rápida 
do FGM; 

 Adopção de Mandatos do FGM que definam as 
directrizes da sua actuação, contemplando 
mas não se limitando à: (i) tipo de Projectos a 
serem financiados e impactos esperados; (ii), 
definição dos plafond de exposição para cada 
Sector e respectivos produtos financeiros; 

 Dividir de forma equitativa para todas as 
provincias (evitar que 80% seja absorvido em 
Maputo); 

 Criar mecanismos simplificados (evitar a 
grande burocracia das bancas comerciais), se 
possível trabalhar com um banco nacional com 
cobertura a nivel nacional. 

 Estabelecer princípios e critérios simples e 
bastantes claros; 

 Criar em cada província  dois  comités 
independentes  de avaliação e de montoria dos 
projectos;  

 Definir com clareza o tipo de garantias que se 
deve cobrir tendo em conta a natureza de 
riscos de cada sector agrário; 

 Deve-se ligar este fundo ao PAE-4 para tornar 
mais efectiva e criar maior impacto 
 

PAE - 10 
Introduzir a 
obrigatoriedade de  

Visando gerar mais postos de 
trabalho e induzir mais 
investimentos  
privados na cadeia de valor da 
produção agrícola, irá se 

Visto que a origem dos bio-combustiveis é a 
agricultura, a definição do regime de 
implementação desta medida deve s basear no 
uso de óleos excedentários ou residuais, de modo 
a evitar que: 

   



mistura de 
combustíveis 
importados  
com 
biocombustíveis  

eintroduzir a obrigatoriedade de os 
importadores e distribuidores de 
combustíveis líquidos tomarem 
para mistura, todo stock de 
biocombustíveis produzidos em 
Moçambique, para agilizar a 
substituição parcial de 
importações, promover emprego e 
mitigar os efeitos sobre o 
ambiente. 

 se ocupem terras que deveriam ser dedicadas 
à produção de alimentos, para a produção de 
bio-combustiveis, como aconteceu entre os 
anos 2005 a 2010 com a promoção da 
produção da jatrofa; 

 se desvie a contribuição da produção nacional 
dos óleos vegetais para a redução de preços 
de alimentos e agravar a insegurança 
alimentar; 

 Estimular as empresas que produzem e 
processam os produtos passíveis a produção 
de biocombustíveis através de incentivos 
específicos a serem previstos nos PAE’s 4 e 9 

 Identificar potenciais empresas e zonas 
agroecológicas capazes de produzir a matéria 
prima para alimentar a indústria de 
biocombustíveis.  

PAE - 11 
 
Melhorar a 
competitividade 
dos aeroportos e 
corredores 
logísticos 
nacionais  

Visa assegurar o aumento do fluxo 
de pessoas e volume de 
mercadorias com destino ou 
trânsito por Moçambique, 
reforçando a contribuição deste 
importante sector para a economia 
nacional.  
 
Neste quadro, serão simplificados 
os procedimentos que visam 
melhorar a eficiência nos principais 
postos fronteiriços. 
 
Neste âmbito também serão 
introduzidos incentivos para 
operações de transshipment nos 
principais portos e aumento da 
competitividade das tarifas 
aplicadas pelos principais 
aeroportos, portos e corredores 
logísticos. 

Assim, propõe-se ao Governo: 
i) Eliminação da caução paga no transbordo  
(transshipment) de mercadorias relativamente a 
cargas nacionais ou nacionalizadas; 
 
ii) Digitalização dos procedimentos alfandegários 
de modo a reduzir o tempo e custos para o sector 
empresarial, e ainda, assegurar a qualidade dos 
serviços, eliminação da burocracia, bem como a 
não duplicação de procedimentos;  
 
iii)  Trasnformar o processo de fiscalização de 
mercadorias aduaneiras totalmente electrónico, o 
que irá tornar os nossos portos mais eficientes; 
 
iii.1) Criar um serviço ou uma equipa de trabalho 
específica das Alfandegas, que se ocupe, 
unicamente, pelas matérias inerentes à carga em 
transito; 
 
iii.2) Na cabotagem marítima (transporte de carga 
nacional ou nacionalizada): Introdução de uma 
medida que obrigue que a fiscalização de 

MEF (DGA), MTC, 
MICULTUR 

 Redução de tempo, 
procedimentos e 
custos; 
 

 Eliminação de longas 
filas de camiões nos 
principais postos 
fronteiriços terrestres e 
suas vias de ligação 
com os Portos. 

 

 Tornar os portos e 
corredores de 
desenvolvimento 
nacionais mais 
competitivos.  
 

 Redução de 
burocracias e, 
consequentemente, 
corrupção. 

 

 



mercadorias seja feita, unicamente, no ponto de 
chegada. A implementação desta acção permitiria 
a redução do tempo perdido, e bem assim dos 
custos. Utilização dos Scanners, para evitar a 
multiplicidade de fiscalizações; 
 
iv) Reduzir a fiscalização física através do scanner 
em todos os contentores, evitando a duplicação em 
inspecções físicas visando reduzir tempo e custos; 
 
v) Criação de uma única autoridade / força de 
operações na fronteira. De momento operam, para 
o mesmo fim, cerca de 7 entidades;  
 
vi) Implementação da Fronteira de Paragem única 
a onde seria feito o desalfandegamento de 
mercadorias;  
 
vii) Reabilitação profunda de toda a extensão da 
EN1, incluído as vias de ligação dos Países 
vizinhos aos principais Portos nacionais. Esta 
acção tem o condão de contribuir de maneira 
significativa para a redução do tempo e custos; 
 
viii) Redução, de forma geral, dos custos 
decorrentes da utilização dos Portos nacionais, 
incluídos os respectivos corredores, a níveis de 
competitividade com os principais Portos da 
região; 
 
ix) A nível de custos portuários propõe-se a 
eliminação do uso obrigatório, para os navios de 
cabotagem, de pilotos e rebocadores, desde que o 
comandante tenha já experiência comprovada de 
entrada e saída num determinado porto. Seria 
facultativo ao comandante solicitar estes serviços; 
 
x) As cargas em trânsito rodoviário e ferroviário de 
e para os nossos portos estão sujeitas a selagem 
electrónica pelo que a exigência paralela de 

 Redução do tempo e 
custos no transporte 
rodoviário de carga.  
 

 Tornar os aeroportos 
nacionais mais 
competitivos e, 
consequentemente, 
mais atraentes 
 

 Reversão do actual 
cenário de progressiva 
perda de utilizadores 
dos nossos Portos e 
respectivos corredores 
de desenvolvimento 



caução no valor das imposições à mercadoria deve 
ser abolida por representar um custo duplicado 
para o mesmo fim;  
 
xi) Estabelecimento de canais de diálogo bilaterais 
e/ou multilaterais com os Estados vizinhos por 
forma a adoptar mecanismos de vantagem 
recíproca no âmbito da utilização e divulgação dos 
portos e respectivos corredores de 
desenvolvimento;     
 
xii) Abertura do mercado aério nacional para mais 
companhias que pretendam operar no território 
nacional; 
 
xiii) Reestruturação da Empresa LAM de forma a 
prestar serviço com garantia de eficiência e com 
preços adequados à realidade da região; 
 
ivx) É necessário que a taxa de Kudumba para 
carga aérea seja revista em baixa por forma a atrair 
maior volume de carga. A taxa da Kudumba é 
superior à soma de todas as taxas que os 
aeroportos cobram para uma mercadoria. Para 
certos volumes internacionais é mais atraente e 
vantajoso transportar a mercadoria por via 
rodoviária de/para o aeroporto OR Tambo do que 
usar os nossos aeroportos; 
 
xv) Os aeroportos, particularmente no norte do 
País, devem equipar-se com meios apropriados 
para o manuseamento de cargas em aeronaves, 
tendo em conta os projectos ora em curso. 
 
As taxas aplicadas pelos aeroportos de em 
Moçambique, devem ser ajustadas de maneira a 
que os mesmos estejam ao nível dos praticados na 
região, o que será determinante para assegurar a 
almejada competitividade dos aeroportos e 
corredores de desenvolvimento nacionais. 



 
 

PAE - 12 
 
Estimular a 
produção local de 
bens  
adquiridos em 
escala pelo Estado  

Nesta medida, o Governo vai 
ampliar o estímulo a produção 
local e a industrialização do país, 
através da alteração dos 
procedimentos de procurement 
dos bens adquiridos em escala 
pelo Estado.  
 
A medida visa gerar incentivo para 
que os bens que actualmente 
adquiridos em escala e de forma 
recorrente pelo Estado passem a 
ser produzidos localmente. Neste 
quadro, as normas de contratação 
pública serão ajustadas para 
assegurar que a adição de valor 
produtivo em Moçambique seja 
muito mais valorizada nos critérios 
de avaliação dos concursos 
públicos, e para permitir o aumento 
da duração dos contractos de 
modo a gerar previsibilidade de 
receitas para as empresas que 
invistam na industrialização de 
Moçambique.  
 
Esta mudança de um paradigma 
de aquisições do estado focalizado 
em transacções grandes de longo 
prazo visa incentivar a 
industrialização do Pais o que 
resultará em mais empregos 
nacionais de qualidade. 
 

Assim, propomos ao Governo: 
 
Para a materialização deste PAE, sejam 
adoptadas as seguintes acções, entre outras que 
venham a ser identificadas: 
1. Fazer o diagnóstico dos produtos adquiridos 

em grande escala pelo Estado, indicando de 
preferência a sua contribuição percentual; 

2. Fazer o mapeamento da capacidade produtiva 
dos produtos selecionados no primeiro ponto; 

3. Aprovar um Regulamento, na forma de 
Decreto, da Aquisição do Conteúdo Local pelo 
Estado, que regule, entre outros os seguintes 
aspectos: (i) âmbito do Estado para efeitos de 
conteúdo local; (ii) critérios para se considerar 
um bem ou serviços como sendo conteúdo 
local; (iii) conceito de transações grandes e de 
longo prazo; e (iv) preferência geográfica nas 
aquisições; e 

4. Rever o Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto no. 5/2016 de 8 de 
Março, ajustando as normas de contratação 
pública ao regime de Conteúdo Local do 
Estado.  

  

 Âmbito do Estado: O Estado deve ser como 
conjunto de instituições que controlam e 
administram uma Nação, integrado por órgãos 
centrais locais e instituições autónomas. Assim 
para efeitos de conteúdo local, devem estar 
sujeitos: (i) órgãos de soberania; (ii) Governo 
Central, Provincial, Distrital, e Autárquicos; (ii) 
Ministérios, Direcções provinciais, distritais e 
autárquicos; (iii) Instituições públicas centrais e 
locais com autonomia administrativa e 

MEF  Criar condições para 
maior demanda interna 
que catalise e viabilize 
investimentos na 
produção nacional. 
 

 Direcionamento dos 
recursos do Orçamento 
do Estado e das 
Instituições e Empresas 
do Estado para a 
viabilização da produção 
agrícola  industrial 
nacional, geração de 
emprego e negócios 
sustentáveis para as 
PME nacionais.  

 
 

 



financeira; e (iv) Empresas do Sector 
empresarial do Estado. 
 

 Critérios para se considerar um bem ou 
serviços como sendo conteúdo local. 
o Bens produzidos no país, usando matéria-

prima nacional no mínimo de x%, por 
empresas registadas com domicilio fiscal 
baseado em Moçambique; 

o Serviços prestado com base em recursos 
humanos e técnicos baseados na íntegra 
em Moçambique, e por empresas 
registadas com domicilio fiscal baseado em 
Moçambique. 

 

 Conceito de transações grandes e de longo 
prazo: para afitos de aquisição do conteúdo 
local do Estado, deve se entender por: (i) 
grande transação aquela cujo valor total seja 
igual ou superior a 5% do orçamento de 
investimento da entidade que efectua a 
aquisição, referente ao exercício em que se 
efectua a comprada; e (ii) longo prazo toda a 
aquisição que seja efectuada de forma 
continuada por mais de 1 ano, ou cuja utilidade 
dos bens ou serviços a serem adquiridos seja 
para uso por mais de 1 ano.    
 

 Preferência geográfica nas aquisições: As 
aquisições devem seguir a seguinte base de 
preferência: (i) Aquiicoes efectuada por órgãos 
ou empresas de amito nacional devem ser 
feitas a qualquer produtor nacional em 
qualquer parte do território nacional; (ii) 
Aquisições efectuadas por órgãos de âmbito 
provincial, distrital e autárquico devem dar 
preferências aos produtores no espaço 
geográfico da entidade que efectua a compra 
e, na ausência deste, pode se recorrer ao 
produtor em qualquer parte do pais. 



 

PAE - 13 
Rever o regime 
geral de vistos de 
entrada no País, 
para promover 
maior fluxo de 
turistas e homens 
de negócio  

Esta medida visa melhorar o 
ambiente de negócios e aumentar 
a competitividade do nosso País 
na atracção de investimento 
directo estrangeiro, do turismo de 
lazer e negócios.  
 
Assim, será introduzida a isenção 
de vistos para cidadãos de países 
com baixo risco de imigração para 
o nosso país. Iremos ainda 
conceder vistos de investimento 
com períodos mais alargados aos 
cidadãos estrangeiros que 
detenham investimentos em 
Moçambique e transformar o visto 
simples de turismo de curta 
duração em visto misto de turismo 
e negócio. Para facilitar a 
aquisição de vistos iremos 
introduzir vistos electrónicos para 
cidadãos de países não 
abrangidos pela isenção de vistos. 
 

 
(ii). Visto misto de   negócio e turismo - Influenciar 
o   Governo para incluir a situação de participação 
de sócios e accionistas em Assembleias Gerais e 
para incluir a questão de prestação de serviços 
para calibragem, manutenção e reparação de 
máquinas e formação de técnicos no conceito de 
visto misto de negócio e de turismo (atualmente os 
sócios, accionistas e técnicos especialista que não 
fazem parte do quadro de trabalhadores das 
empresas são obrigado a solicitar visto de trabalho, 
que se mostra bastante inadequado a finalidade 
que se pretende).  
 
Deve se suprimir este grupo, acima indicado, do 
actual conceito de visto de trabalho. 
  
Auditorias internas internacionais -  Havendo 
Espaço para inclusão, outros aspectos serão 
levantados na discussão. 
 
Deve ser revista a lei que estabelece o regime 
jurídico do cidadão estrangeiro quanto a entrada 
permanência e saída no País lei 5/93 de 28 de 
Dezembro e do Decreto 108/2014 de 31 de 
Dezembro. 
 
1. Isenção de vistos para cidadãos de 
países com baixo risco de imigração para 
Moçambique. 
2. Introdução de vistos de investimento com 
períodos mais alargados aos cidadãos 
estrangeiros que detenham investimentos em 
Moçambique; 
3.Transformação do visto simples de turismo de 
curta duração em visto misto de turismo e negócio; 
4.Introdução de vistos electrónicos e/ ou 
manutenção do visto de fronteira para cidadãos de 
países não abrangidos pela isenção de vistos. 

PPLSS 
P. Turismo 

MINT 
MITSS 

MIC 
MEF 

 Flexibilização na 
obtenção de vitos para 
participação em reuniões 
e assembleias e outros 
eventos da empresa que 
os sócios e accionistas 
tem direito de participar a 
semelhança do que 
sucede com os 
empresários nacionais.  
 

 Garantia maior 
produtividade 
competitividade da 
empresa 

 



PAE - 13 
Ajustar as Leis do 
Trabalho e de 
Investimento de 
modo a torná-las 
mais atractivas ao 
investimento 
estrangeiro 

Esta medida visa ajustar as Leis do 
Trabalho e de Investimento de 
modo a torná-las mais atractivas 
ao investimento estrangeiro, 
criação de empregos estáveis e de 
qualidade, transferência de 
competências e capacitação de 
trabalhadores moçambicanos. 
Estes ajustes também irão incluir a 
revisão dos respectivos 
regulamentos.  
 
Esta medida inclui o 
estabelecimento pela primeira vez 
no país, de um fundo de seguro 
para os casos de redução 
involuntária de pessoal.  
 
Estes ajustamentos irão ainda 
resultar na redução dos impactos 
sobre os trabalhadores no caso de 
desemprego conjuntural associado 
a ciclos económicos e irá aumentar 
a resiliência das empresas em 
caso de crise. 
 

(i). Propõem- se analisar os aspectos que tinham 
sido acolhidos na última versão da proposta de 
revisão da Lei de Trabalho, para que as alterações 
a propor não ponham em causa os interesses do 
sector privado.  
 
(ii). O Investimento no valor de 500.000 dólares, 
em imóvel deveria dar direito a residência 
permanente. 
Propõem-se que a CCT volte a discutir a proposta 
de revisão da Lei de Trabalho.  
 
(iii). Sobre o Fundo de Seguro para casos de 
redução involuntária deve inteirar-se sobre a 
implementação deste fundo. Como será a 
composição deste fundo, e quais serão os critérios 
de elegibilidade.  
 
(iii). 1 deve ser garantido o princípio de tripartismo 
na gestão desse fundo. 
 
A criação deste fundo pode acarretar alteração 
na contribuição do INSS e custos adicionais as 
empresas.   
 

  Lei do Trabalho mais 
adequada as 
necessidades dos 
investidores  
 

 Maior flexibilização das 
relações laborais e 
desenvolvimento da 
economia 
 

 Melhorar a eficiência e 

maior transparência na 

gestão do fundo  

 

 

PAE - 15  
Simplificação de 
processos 
administrativos na 
relação entre o 
estado, as 
empresas e as 
pessoas  

Para facilitar a criação de 
empresas privadas e aumentar a 
sua competitividade, e para facilitar 
a vida das populações e reduzir o 
seu custo no acesso a serviços 
públicos.  
 
Destacando a simplificação dos 
actos notariais, passando as 
esquadras de polícia a certificar os 
actos notariais mais simples de 
forma gratuita para o cidadão.  
 

 Considerar a introdução da regra do 
deferimento tácito para uma série de pedidos 
dos cidadãos e empresas no caso de não 
haver resposta dentro dos prazos legais por 
parte das instituições públicas. 
 

 Os serviços a serem autenticados nas 
esquadras não podem ser extensivas ou 
aplicadas para os negócios. 

 

 Avaliar as condições concretas das esquadras 
tendo em consideração que nem todas podem 
estar aptas, devendo-se ponderar a 
necessidade de manter a segurança jurídica 

MJACR   



Ainda nesta simplificação dos 
actos notariais, os advogados com 
carteira profissional passarão a 
estar autorizados a certificar os 
actos notariais mais complexos, 
permitindo tornar mais expedito e 
reduzir os custos para as 
empresas, e tornando o sector 
privado mais competitivo. 
 
Esta medida inclui a eliminação da 
necessidade de alvarás em vários 
sectores de negócio. A medida 
visa ainda aprimorar a actuação 
das inspecções das actividades 
económicas, com introdução de 
maior previsibilidade na sua 
realização e a adopção de um 
caracter menos punitivo e mais 
educacional, com vista a que se 
alcance o objectivo fundamental 
das inspecções, que é a melhoria 
da prestação das empresas e da 
protecção dos interesses dos 
cidadãos. 

com base nos documentos a serem 
legalizados. 

 

 Alargar o âmbito dos balcões que podem fazer 
actos notariais, para mais instituições públicas. 
Ex: Escolas, Tribunais, BAU´s, AT, dentre 
outras. De referir, que estas autenticações 
terão validade somente para o uso dos 
serviços destas instituições, mantendo-se os 
documentos tramitados no notário de validade 
geral. 

 
 

 
 

PAE - 16  
Reforma de alguns 
elementos do 
sistema da 
administração da 
justiça 

Esta medida irá, através da 
reforma de alguns elementos do 
sistema da administração da 
justiça, promover um melhor 
ambiente jurídico empresarial. 
 
Em particular, será feita a revisão e 
simplificação da legislação 
processual e do código de custas; 
modernizar os processos através 
de soluções tecnológicas, reforçar 
e capacitar os recursos humanos 
do sector, expandindo os centros 
de formação e realizando 
contratações para responder o 

 A revisão do Código das Custas Judiciais já 
tem um conjunto de propostas elaboradas há 
muito tempo, mas não avança porque há 
conflito de interesses. Os juízes e funcionários 
judiciais beneficiam de emolumentos que são 
calculados em função do valor das acções. 
Assim, os valores das custas deveriam ser 
fixos e actualizáveis e não em função do valor 
da causa, mas, se forem em função do valor 
desta, tem que haver um limite. Isto permitirias 
às empresas e cidadãos que recorrem à justiça 
prever os seus gastos e, por outro lado, 
aceleraria a marcha processual por minimizar 
os erros de cálculo e as reclamações. O que 
acontece agora é que há uma tendência de 

   



desafio do acumular de processos; 
e massificar os meios alternativos 
para resolução de disputas. 

serem priorizados na apreciação os processos 
de maior valor e não por ordem de entrada.   

PAE - 17  
Fortalecer a 
supervisão dos 
fundos da 
previdência social 
e fundos 
complementares 

Esta medida irá fortalecer a 
supervisão dos fundos da 
previdência social e fundos 
complementares, com enfoque 
numa maior diversificação dos 
investimentos e reforço da 
protecção dos contribuintes.  
 
Esta medida inclui a revisão dos 
mandatos obrigatórios de 
investimento para que os fundos e 
receitas geradas sejam melhor 
salvaguardadas, direccionando-os 
para carteiras mais robustas e 
diversificadas, com vista a garantir 
maior protecção dos interesses 
dos contribuintes e aumentar a 
contribuição destes fundos para o 
desenvolvimento do País.  
 
No âmbito desta medida, todos os 
fundos de pensão, incluindo o 
INSS, passam a ser 
supervisionados pelo Instituto de 
Supervisão de Seguros.  
 
A gestão do INSS será 
modernizada, alterando-se o seu 
modelo de governação, com o 
estabelecimento de um comité 
independente de aprovação e 
avaliação de desempenho de 
todos os investimentos, e alteração 
dos critérios de selecção de 
membros do conselho de 
administração, que passa a 
obedecer as melhores práticas 

Propomos ao Governo: 
 
Em matéria de estrutura de gestão do INSS 

 No lugar de alterar a composição do Conselho 
de Administração, que não tem poderes 
executivos, deve ser alterada a composição e 
funcionamento da Direcção Geral que no 
modelo de governação actual estaa mais 
investido de poder que o CA. Só assim poderá 
ser garantida a modernização e eficiência do 
INSS; 

 É imperioso manter a composição tripartida do 
Conselho de Administração para garantir que 
a política de investimento seja baseada no 
princípio do tripartismo, tendo em conta que 
são estes os que contribuem para o sistema. 
 

Em matéria de Mandatos de Investimento do 
INSS e contribuição dos fundos para o 
desenvolvimento 

 Prever a que os Fundos de Previdência Social, 
incluindo o gerido pelo INSS possa canalizar 
os recursos para o financiamento às empresas 
e projectos, através de parcerias com 
Sociedades Gestoras de Fundos de 
Investimento. 

 Esta medida irá: (i) propiciar uma aplicação e 
gestão criteriosa e segura dos investimentos 
sujeitas à supervisão do Banco de 
Moçambique; e (ii) assegurar que os fundos 
das Previdências sociais seja aplicados em 
projectos comprovadamente rentáveis e que 
garantam retornos aceitáveis e seguros. 

PPLSS 
MITSS/INSS 

ISS 
MIC 
MEF 

 Melhorar a eficiência e 
maior transparência na 
gestão do INSS 
 

 Usar os fundos da 
Previdência Social para 
geração de empregos e 
por conseguinte 
aumentar a base das 
contribuições para os 
Fundos. 

 

 Alargar as opções de 
financiamento às 
empresas e projectos 
complementares à banca 
comercial 

 

 Desenvolvimento do 
Mercado de capitais 
nacional com operadores 
independentes da Banca 
comercial que poderão 
mobilizar mais recursos, 
dentro e fora do país, 
para financiamento às 
empresas nacional  

 



internacionais de gestão de 
instituições financeiras similares. 

PAE - 18  
Maior 
simplificação na 
arquitectura da 
administração 
pública 

Esta medida irá assegurar uma 
maior simplificação na arquitectura 
da administração pública, ao 
mesmo tempo que melhora a sua 
eficiência e aumenta a qualidade 
dos serviços prestados ao cidadão.  
 
Isto será conseguido através da 
fusão de órgãos redundantes da 
administração pública, da 
integração de um maior número de 
serviços públicos em plataformas 
digitais, e da introdução de maior 
interoperabilidade entre os 
serviços para melhorar a eficiência 
no atendimento ao cidadão.  
 
Queremos uma administração 
pública que faz muito mais com 
muito menos. 

 Materializar a interoperabilidade num prazo de 
2 anos, nas seguintes áreas:  

1) INSS, BAU, AT e SENAMI 
2) UFSA, INSS, BAU, AT, Tribunais 

Judiciais e INE; 
3) JUE, MIC, MADER, MISAU, MIREM; 
4) BAU, Notários e Registo Civil 

MITESS, MEF, 
MINT, MJACR, 
MADER, MIC, 

MISAU, MIREM 

1) Garantir a redução 
do custo e 
celeridade na 
obtenção de início 
de actividades nas 
finanças, 
autorizações de 
trabalho e 
residência; 
  

2) Tornar mais 
expeditos os 
processos de 
concursos públicos 
para as PME´s; 
 

3) Garantir a 
integração dos 
operadores do 
comercio externo 
na plataforma do 
comercio externo 

 
4) Permitir a 

tramitação de 
licenças e 
legalização de 
documentos e 
assinaturas com 
base nos 
documentos de 
identificação 
constantes da base 
de dados 

 

PAE - 19  
Criação e 
implementação do  

Esta medida está focalizada na 
criação e implementação do Fundo 
Soberano de Moçambique, que 
contará com um quadro regulatório 

Propomos ao Governo: 

 Garantir a operacionalização do Fundo o 
mis breve possível, de preferência antes do 
inicio da exportação do gás, sob pena das 

MEF e BM   



Fundo Soberano 
de Moçambique 

robusto que assegure que as 
receitas petrolíferas sejam 
utilizadas de forma transparente, 
ao mesmo tempo que estes 
proveitos protejam a economia 
contra efeitos de volatilidade das 
receitas e choques externos, 
contribuam para promover o 
desenvolvimento socioeconómico 
que beneficie as gerações actuais 
e, 
 simultaneamente, garantam 
reservas para as gerações futuras.  
 
O Fundo Soberano deverá estar 
em efectividade operacional antes 
do início do fluxo de receitas que 
advirão dos projectos de produção 
do gás natural liquefeito 
localizados na Bacia do Rovuma.  
 
No âmbito da implementação 
destas medidas, iremos ainda 
aprofundar e acelerar a reforma do 
sector empresarial do Estado, para 
melhorar a sua prestação e para 
preparar a privatização das 
empresas não estratégicas com 
vista a reduzir o seu risco fiscal e a 
pressão sobre as contas públicas, 
e para eliminar as distorções 
económicas e a concorrência 
desleal que algumas delas trazem 
para mercados competitivos 
específicos. 

receitas começarem a ser usadas de forma 
discricionária; 

 Clarificar que Fontes de Receitas irão 
integrar o Fundo Soberano: até então as 
fontes que irão fazer parte do fundo não estão 
claras, sendo necessário definir quais receitas 
de recursos não renováveis irão fazer parte do 
Fundo Soberano; 

 Regulamentar as regras para aplicação do 
fundo: as regras para a realização dos 
investimentos no fundo devem ser explícitas e 
regulamentadas, definindo o tipo de 
investimentos e os mecanismos que podem 
ser usados; 

 Proceder à criação de um Conselho 
Deliberativo, Conselho Fiscal e Órgãos 
Fiscalizadores Independentes; 

 Garantir a melhoria da eficiência da 
despesa, através da criação de indicadores de 
desempenho claros antes do aumento das 
alocações de recursos; 

 Definir regras fiscais: o país deve adoptar 
uma regra fiscal que deve ser legislada, que 
mostre o cometimento do Governo na gestão 
das finanças públicas. Uma regra fiscal bem 
desenhada irá ajudar a conter défices 
orçamentais excessivos e garantir a 
sustentabilidade das finanças públicas, o que 
mostrará um sinal positivo para os mercados 
financeiros e investidores; 

 
 

PAE - 20  
Reforma do 
subsistema de 
auditoria interna 
do estado 

Visando a necessidade continua 
de aprimorar a governação, a 
transparência e a prestação de 
contas na administração do 
Estado, esta medida irá reformar o 

    



subsistema de auditoria interna do 
estado.  
 
Com esta medida iremos adequar 
a estrutura e o modelo de 
governação,  
controlo e gestão de riscos a 
padrões internacionais orientados 
para a consolidação do sistema de 
administração financeira do 
Estado, visando contribuir para a 
redução da corrupção e do desvio 
de fundos públicos. 

 


