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CONFIDENCIALIDADE E LIMITAÇÕES

O presente relatório limita-se a fornecer os elementos relevantes para sustentar as discussões no âmbito 
do parecer à Prosposta de Revisão da Lei Cambial. A sua elaboração observou a análise minuciosa da 
legislação nacional em vigor à data da sua elaboração. 
 
As questões aqui abordadas não devem ser interpretadas como extensíveis por implicação a quaisquer 
outras questões relacionadas e, o Relatório foi elaborado exclusivamente para a Confederação das 
Associações Económicas de Moçambique – CTA e o SPEED. 
 
Nenhuma terceira pessoa poderá basear-se ou fazer qualquer uso, divulgação, exposição ou referência 
ao presente Relatório, sem acordo expresso do seu autor e da CTA/DAI SPEED, sob pena de 
responsabilidade civil decorrente do uso indevido do mesmo. 
 
Este Relatório respeita apenas à data aqui constante e não está sujeito a qualquer actualização 
ou complementaridade do mesmo após aquela data, excepto se a CTA instruir e autorizar a sua 
actualização ou complementaridade. 
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I. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Ao longo dos últimos anos, a CTA tem advogado pela revisão da regulamentação cambial, com o propósito 

de torná-la mais ajustada à realidade actual e propícia à melhoria do ambiente de negócios em Moçambique, 

no que toca à facilitação do processo de exportação, entrada do Investimento Directo Estrangeiro, introdução 

de novos instrumentos financeiros e maior liberalização do regime de transacções em moeda estrangeira. 

 

Nesse sentido também vai o Pacote de Medidas de Aceleração Económica – PAE, lançada pelo Governo a 

9 de Agosto de 2022, com uma grande componente de melhoria do ambiente de negócios em Moçambique, 

incluindo através de simplificação do processo de repatriamento de capitais  por forma a promover o fluxo 

de capitais para Moçambique e a atractividade para o investimento estrangeiro. 

 

Tornando-se oportuna a presente proposta de revisão da Lei Cambial (Lei n.º 11/2009, de 11 de Março), é 

do nosso entender que, para que esta tenha maior relevância e impacto, deve em sequência ser 

acompanhada pela revisão de outros instrumentos, nomeadamente, algumas disposições relevantes do 

Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 47344 de 25 de Novembro de 1966, e estendido a Moçambique 

pela Portaria n.º 22 869 de 4 Setembro de 1967, o Decreto n.º 49/2017, de 11 de Setembro - Regulamento 

da Lei Cambial e os avisos n.º 20/GBM/2017, de 27 de Dezembro - Normas e Procedimentos Cambial e n.º 

10/GBM/2019 de 20 de Dezembro – Regulamento de abertura e movimentação de contas em moeda 

estrangeira que faz-se ainda "acompanhar" de outros relevantes, nomeadamente: 

• Aviso 7/GBM/2018 - normas e procedimentos complementares ao regime cambial para operações 

de petróleo e gás; 

• Aviso 11/GBM/2018 - limite de venda, levantamento, entrada e saída de moeda estrangeira; 

• Aviso 6/GBM/2020 – altera os artigos 8 e 28 do Aviso 20; 

• Circular 02/EFI/2021 - dever de conversão em moeda nacional de 30% das receitas de exportação 

ou investimento no estrangeiro; 

 

Sobre os avisos retro mencionados, vimos que houve um esforço de incorporar alguma informação relevante 

na presente proposta, sendo do nosso entender que a restante informação constará da respectiva 

regulamentação. 
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Apesar deste esforço, notamos que ainda persistem questões levantadas previamente e que não foram 

cabalmente atendidas, nomeadamente: i) cobertura legal às transacções cambiais entre a entidade mãe 

(domiciliada no estrangeiro) e as respectivas representações comerciais registadas em Moçambique; ii) 

melhoria da abrangência das operações mineiras sem a separação do sector do petróleo e gás; iii) melhoria 

da qualificação do Investimento Directo Estrangeiro, dentre outros aspectos que serão abordados ao longo 

do presente documento. 

 

A expectativa do sector empresarial era que todas as matérias ligadas à legislação cambial e com especial 

relevância (como as acima mencionadas) fossem tratadas na presente Lei, de modo a evitar a dispersão de 

instrumentos legais, tal como acontece actualmente, onde diversos avisos sobre a mesma matéria são 

aprovados de forma discricionária e muitas vezes sem a respectiva articulação com o sector privado, que é 

o principal consumidor destes instrumentos. 

 

Para se garantir uma discussão abrangente sobre esta matéria, cuja previsão de aprovação e início de 

entrada é ainda no presente exercício económico (2022), o sector privado através do presente documento, 

reforça o seu parecer relativo à proposta inicialmente apresentada. 

II. ANÁLISE NA GENERALIDADE 

• Âmbito da Revisão 

Nos últimos anos temos constatado que o Banco de Moçambique (“BM”) tem aprovado regulamentos em 

formato de avisos, com matérias ligadas à legislação cambial, como é o caso dos avisos n.º 20/GBM/2017, 

de 27 de Dezembro - Normas e Procedimentos Cambiais e n.º 10/GBM/2019 de 20 de Dezembro – 

Regulamento de abertura e movimentação de contas em moeda estrangeira, e outros acima indicados, que 

mostraram-se um passo positivo para a liberalização das operações cambiais. 

 

Concluímos que o BM pretendia, ao elaborar estes dispositivos, suprir a necessidade de instrumentos 

normativos que não estavam previstos na lei e, de certa forma, inviabilizavam o bom andamento dos 

negócios. No entanto, estes dispositivos ao serem aprovados de forma isolada criam uma dispersão de 

instrumentos que são referentes à mesma matéria. Esta dispersão origina, por um lado, algum 

desconhecimento por parte do sector empresarial que é um dos principais consumidores destas matérias e, 
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por outro, uma certa incerteza jurídica, devendo-se sempre que possível, assuntos referentes a mesma 

temática serem incluídos na Lei ou no respectivo regulamento para maior estabilidade, clareza e segurança 

jurídica. 

 

Nesta base, os avisos do Banco de Moçambique devem ser usados somente para aspectos relacionados 

ao detalhe de operacionalização/execução das normas constantes da Lei e do Decreto/Regulamento. Assim, 

é do nosso entender que a presente Lei deveria ser mais abrangente no que toca às matérias que constam 

dos avisos acima referenciados. 

Em termos gerais e em consonância com o acima descrito, a Proposta de Lei Cambial introduz apenas 

algumas inovações ao regime cambial geral em vigor, sendo que o grosso das alterações são disposições 

constantes já dos diversos Avisos emanados pelo Banco de Moçambique ao longo dos tempos, com especial 

ênfase às disposições constantes das Normas e Procedimentos Cambiais. 

III. ANÁLISE NA ESPECIALIDADE 

 

Artigo 4 – Residência Cambial 

Parece-nos que com esta alteração seria uma boa oportunidade para se harmonizar o conceito de residente 

cambial com o conceito de residente fiscal. Por exemplo, em relação a pessoas singulares, deveria ser 

considerado residente cambial: 

 

a) As pessoas singulares que hajam permanecido em Moçambique por mais de 180 dias, seguidos ou 

interpolados ou tendo permanecido por menos tempo, aí disponham de habitação em condições 

que façam supor a intenção de a manter e ocupar como residência permanente; 

b) As pessoas singulares que desempenhem no estrangeiro funções ou comissões de carácter público, 

ao serviço da República de Moçambique, nomeadamente as pessoas singulares com estatuto de 

diplomatas, representantes consulares ou equiparados, pessoal militar em exercício de funções 

governamentais bem como os membros do respectivo agregado familiar; 
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c) As pessoas singulares que sejam tripulantes de navios ou aeronaves, desde que aqueles estejam 

ao serviço de entidades com residência, sede ou direcção efectiva no território moçambicano, 

trabalhadores de fronteira ou sazonais. 

Conforme acima, consideramos que em relação às pessoas colectivas, deveria ser considerado residente 

cambial: 

 

a) as sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, as cooperativas, as empresas públicas e as 

demais pessoas colectivas de direito público ou privado com sede ou direcção efectiva em território 

moçambicano; 

b) as entidades desprovidas de personalidade jurídica, com sede ou direcção efectiva em território 

moçambicano; 

c) as entidades, com ou sem personalidade jurídica, que não tenham sede nem direcção efectiva em 

território moçambicano, mas que pretendam exercer em Moçambique a sua actividade por mais de 

um ano. 

 

Artigo 5 – Número Único de Identificação Bancária 

Sobre o número 3 do artigo 5, a questão que se coloca é sobre como o NUIB será gerado, se será através 

de um sistema automático ou não, sob pena de se for o BM, haver demoras na sua atribuição devido ao 

elevado número de solicitações. 

 

Ainda aqui, propõe-se a retirada do número 4 do artigo, pois entende-se que é matéria para ser regulada no 

âmbito da regulamentação do NUIB – aprovado pelo Aviso 10/GBM/2021, de 22 de Dezembro. 

  

Artigo 6 – Entrada e Saída de Moeda Estrangeira 

O número 2 do presente artigo faz referência a um comprovativo de retenção e posse. No entanto, a proposta 

de Lei não especifica de que tipo de documento se refere, sendo importante a sua clarificação, sob pena de 

criar uma ambiguidade e cada posto fronteiriço, aeroportos ou qualquer outra entidade aplicar da forma que 

melhor entender. Julgamos que esta matéria será objecto de regulamentação. 
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Artigo 11 – Competência Regulamentar do Banco de Moçambique 

O número 2 do presente artigo faz referência que o Banco de Moçambique, para efeitos de esclarecimento 

e estabelecimento de procedimento, pode emitir circulares e instruções sobre matérias cobertas na Lei e 

respectiva regulamentação. No entanto, estas são aplicáveis somente às entidades sobre as quais ele 

regula, assim, é relevante que se faça referência que estas circulares e instruções não são aplicáveis a 

outras entidades ou pessoas. 

 

Artigo 13 – Medidas de Salvaguarda da Integridade do Mercado Cambial 

Neste artigo faz-se menção que o BM pode, independente do processo contravencional, suspender ou 

aplicar medidas preventivas para salvaguarda da integridade do mercado cambial. No entanto, é importante 

destacar na lei quais as condutas desviantes que podem levar a tais suspensões, sobre pena das mesmas 

ocorrerem de forma discricionária. Sugerimos, assim, que tais condutas estejam listadas no artigo 13. 

 

Outra questão, é o facto de no número 2 estar-se a dar poder ao BM de reger outras pessoas singulares ou 

colectivas que não estejam reguladas pelo mesmo. Em que circunstâncias podem estas medidas acontecer? 

Seria útil a definição dessas medidas na própria Lei Cambial. 

 

Artigo 18 – Dever de Conservação 

É do nosso entender que seria adequado salvo melhor entendimento que constasse no artigo os prazos 

dessa conservação de forma clara evitando mal-entendidos decorrentes das remissões que são feitas nos 

pontos 2 e 3. 

 

Artigo 19 – Declaração de activos 

Sobre a Declaração dos activos, o presente artigo não refere as medidas a serem adoptadas para garantir 

a fiabilidade da informação a ser concedida, sob pena de ser facultada informação falsa. Para colmatar esta 

situação, é pertinente que se inclua um número que evidencia que toda a informação declarada poderá ser 

objecto de verificação sempre que necessário. 

Ademais, é importante frisar o que realmente se pretende neste artigo, que entendemos ser o controlo da 

fuga de capitais, o que faz sentido para activos gerados por conta de fundos provenientes de Moçambique.  
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A questão que se coloca é qual será o tratamento a dar a pessoas singulares ou colectivas que tenham 

investimentos fora do país que não tenham sido gerados por conta de fundos provenientes de Moçambique, 

ou mesmo aqueles que, por ventura, tenham herdado activos no estrangeiro ou ainda aos cidadãos com 

dupla nacionalidade e com activos fora do país.  

Assim, há necessidade da presente lei frisar os casos em que as pessoas singulares ou colectivas devem 

fazer a declaração de activos e, mais importante, que activos devem ser alvo desta declaração, pois 

entendemos que esta obrigação não pode ser generalizada a todos os residentes. Tendo em conta a 

definição de residentes, este dever de declaração de activos aplicar-se-á também a cidadãos estrangeiros 

que sejam residentes habituais, e dessa forma abarcará o dever de declaração dos activos que estes tenham 

em outros países, incluindo o país de origem. 

Afigura-se assim importante que sejam delimitados, de forma clara, o tipo de activos a serem declarados 

por estes, se tal norma lhes for aplicável. 

Assim propomos a seguinte redacção para o n.º 1 do artigo 19: 

Artigo 19 (Declaração de activos) 

1. Todos os residentes devem declarar, nos termos da presente Lei e outra legislação aplicável, os valores e direitos 

gerados, adquiridos ou detidos no estrangeiro, quando estes tenham sido gerados, adquiridos ou detidos 

com recurso a fundos provenientes de Moçambique. 

5. O

 

Artigo 20 (Repatriamento de Receitas) 

Uma vez mais a Proposta de Lei não faz distinção sobre os residentes sujeitos a esta obrigação, o que irá 

obrigar a que cidadãos estrangeiros com residencial habitual façam o repatriamento das suas receitas de 

investimento no estrangeiro. É necessário que se defina o residente sujeito a esta obrigação sob pena de 

se exigir de um estrangeiro o repatriamento de todos os seus investimentos, quando os mesmos não estejam 

relacionados com Moçambique, especialmente tendo em conta as graves repercussões pela violação deste 

dever.
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Assim propomos a seguinte inclusão de um novo n.º 4 e 5 ao artigo 20: 

 

Artigo 20 (Repatriamento de Receitas) 

4. As disposições constantes deste artigo apenas aos residentes definidos no artigo 4, número 2 

(a)(b) e (c), quando tais receitas  tenham sido geradas com recursos provenientes de 

Moçambique . 

 

 

 

 

Artigo 21 – Pagamentos e Recebimentos em Moeda Estrangeira 

O número 2 deste artigo, veda a existência de pagamentos em moeda estrangeira entre entidades 

residentes. Esta norma consagra um princípio que, de acordo com a nossa experiência, tem suscitado as 

maiores reservas a investidores estrangeiros (assim como a alguns nacionais), nos mais variados sectores 



 
 

10 

de actividade: o princípio de que transacções entre residentes cambiais não podem ser pagas em moeda 

estrangeira. 

 

Esta limitação é essencialmente matéria de política cambial. Contudo, é necessário ter presente que esta 

restrição, e 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 tem um peso 

quanto à atractividade de investir, bem como está na contramão da estratégia de flexibilização das 

operações cambiais pretendida com a promulgação desta lei.   

 

Por outro lado, ainda, as entidades financiadoras de projectos em Moçambique têm grandes reservas em 

disponibilizar dívida a entidades moçambicanas que não possam legalmente receber e manter receitas em 

moeda estrangeira. A dívida é, por via de regra, contraída em divisas e os financiadores precisam, por isso, 

de ter o conforto suficiente de que as mutuárias terão divisas suficientes para reembolsar a dívida – um juízo 

que fica fortemente condicionado (ao risco de flutuação cambial e de convertibilidade) se as empresas 

residentes cambiais em Moçambique não puderem receber e manter receita, na íntegra, contas em moeda 

estrangeira. 

 

Outro senão, são as excepções constantes do Aviso 10/GBM/2019, cujo artigos 10 e 11 permitem a 

movimentação em moeda estrangeira entre residentes, quer a débito que a crédito, para efeitos de, entre 

outros, (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. 

 

Esta disposição tem que ser clara quanto ao tratamento a ser dado a estas excepções. 
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Artigo 22 – Pagamento e Recebimento sobre o Exterior 

O Número 1 do artigo 22 faz menção ao Pagamento sobre o exterior relacionado com a importação 

de bens e serviços deve corresponder à entrada efectiva de bens e à realização dos serviços. A 

presente norma é omissa em relação à prova da entrada efectiva de bens e à realização de serviços. Parece-

nos que a documentação necessária para o efeito deve ser expressamente referida para se evitar 

constrangimentos do ponto de vista dos bancos comerciais que são utilizados para intermediar as 

transacções relevantes.  

 

Ainda neste ponto, em relação à redacção, importa realçar que nem sempre os serviços são prestados em 

território nacional pelo que se sugere a seguinte redacção:  
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“1. O Pagamento sobre o exterior relacionado com a importação de bens e serviços deve corresponder à 

entrada efectiva de bens no território nacional aduaneiro e à efectiva prestação dos serviços 

contratados.” 

 

Ainda o Número 3 do presente artigo, proíbe o encontro de contas ou compensação no recebimento 

sobre o exterior e no repatriamento de receitas. A presente proibição constitui um constrangimento aos 

negócios internacionais, uma vez que o que se pretende com esta proibição é a transferência para efeitos 

de pagamento para Moçambique seguida de uma nova transferência para o exterior ou vice-versa. Ou seja, 

para além de se aumentar o tempo de recebimento de um pagamento que poderia operar pelo mecanismo 

da compensação, também se aumenta os custos para o efeito, uma vez que cada transferência tem um 

custo associado. A obrigação dos exportadores de repatriar as receitas de exportação, que são 

automaticamente convertidas em 30% em Moçambique, já penaliza o exportador pois não lhe permite avaliar 

o melhor momento para a conversão de dividas. De seguida, ainda são obrigadas a usar os meticais para 

comprar divisas para exportar fundos para efeitos de pagamento no exterior, ficando desta forma, não 

somente sujeitos às flutuações cambiais entre os dois momentos mas também sujeitos ao spread aplicado 

entre as taxas de compra e venda de divisas praticadas pelo sistema bancário nacional. Desta forma, há  

aqui uma dupla penalização aos exportadores que passam a comportar custos de transferência e custos 

cambiais, além do risco de indisponibilidade de moeda estrangeira, pois não há garantia de que a instituição 

financeira irá vender os dólares à mesma entidade que vendeu no momento da internalização das dividas. 

 

Ora, a adição dos mencionados constrangimentos é contrária à intenção de liberalização e simplificação 

constante da presente Proposta de Revisão da Lei Cambial. Assim, somos de sugerir a remoção deste 

número 3 ou então poderia ser equacionada a implementação de um mecanismo de contas correntes, onde 

se previssem regras / prazos sobre regularização de saldos. 

 

 

Artigo 24 – Comércio Parcial de Câmbios 

No número 2 sugere-se a inclusão das empresas seguradoras, visto que muitas vezes, a apólice de seguros 

é emitida em moeda estrangeira para segurar o risco cambial do cliente, os quais deviam poder receber os 

prémios de seguros em moeda estrangeira da apólice para poder fazer face ao risco cambial. Há ainda a 
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realçar as situações de contratos de resseguro com seguradoras no exterior, que têm de ser segurados em 

moeda estrangeira.  

 

Artigo 30 – Abertura e Movimentação de Conta Bancária em Moeda Estrangeira 

Abertura de conta em moeda estrangeira por residente cambial com relação comprovada com o 

exterior. Fazemos referência ao comentário ao artigo 21.2. Esta regra inscreve-se no princípio geral de 

proibição de pagamentos em moeda estrangeira entre residentes, o que acarreta os inconvenientes no 

nosso comentário supra. 

 

CAPÍTULO VII – Regimes Cambiais Especiais 

Artigo 32 – Regimes Cambiais Especiais  

É relevante a inclusão neste artigo a criação do regime cambial especial para o sector de seguros, para que 

este possa comprar moeda estrangeira para cobertura da sua posição cambial. 

 

SECÇÃO II – Petróleo e Gás 

O regime cambial relativo às operações de petróleo e gás são cópia do Aviso 20 e outra legislação cambial 

complementar, no entanto, as mesmas não foram feitas com suficiente cuidado para que os regimes 

ficassem melhor regulados. Até por que a secção de petróleo e gás em algumas questões apresenta muito 

detalhe, que deveria ser matéria de regulamento e não de lei. Deve-se, assim, ajustar a lei de modo a que 

seja abrangente e não esteja apenas virada para a situação do momento, como está agora virada ao petróleo 

e gás esquecendo que as demais actividades também fazem cessões de participações, têm lucros a pagar 

para o exterior, fazem empréstimos, entre outras questões que estão apenas previstas para o petróleo e 

gás. 

 

 

Artigo 33 – Regime Subsidiário 

Salvo nos casos expressamente previstos na lei em sentido contrário, em todas matérias cambiais 

especiais relativas à indústria extractiva, é aplicável subsidiariamente a presente Secção, com as 

necessárias adaptações. Não é claro que os regimes cambiais especiais previstos no Decreto-Lei n.º 

2/2014, de 2 de Dezembro (“DL 2/2014”), assim como aqueles constantes dos contratos concessão de 
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pesquisa e produção estão 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 no DL 2/2014 (como 

dispõe o artigo 74 da proposta), 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 no DL 2/2014 e ainda incluir-se o regime especial previsto 

no DL 2/2014 e outros contratos assinados pelo Governo no Artigo 32.1. 

 

Assim sugerimos a adição de mais duas alíneas ao artigo 32.1 (Regimes Cambiais Especiais) 

 

g)  o Decreto-Lei 2/2014, de 2 de Dezembro; 

h) os Contratos assinados com o Governo de Moçambique que contenham um regime cambial 

especial e prévios à entrada em vigor da presente Lei; 

i) outros determinados pelo Banco de Moçambique.  

 

E mais, nas disposições transitórias deveria estar claro que os direitos adquiridos ao abrigo de contratos 

celebrados com o governo e de legislação  especial continuam válidos. Esta clarificação traz mais segurança 

jurídica tanto aos investidores estrangeiros já presentes no país quanto aos que porventura se estabeleçam. 

Assim, sugerimos a seguinte alteração ao Artigo 73: 

 

Artigo 73 – Disposições transitórias 

3. Os direitos  adquiridos ao abrigo de contratos celebrados com o governo continuam válidos. 

 

Artigo 34 – Âmbito 

Definições de Concessionária, entidade de objecto específico, subcontrato principal e subcontratado 

não residente. A Proposta de Revisão da Lei Cambial não contém definições de cada um dos referidos 

conceitos, prevendo que as mencionadas definições devem ser interpretadas de acordo com a legislação 

atinente ao sector do petróleo e do gás. Note-se que as definições de entidade de objecto específico, 
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subcontrato principal e subcontratado não residente constam do DL 2/2014. Este DL 2/2014 não qualifica 

como sendo legislação atinente ao sector do petróleo e do gás, uma vez que prevê um o regime jurídico e 

contratual especial aplicável ao Projecto de Gás Natural Liquefeito nas Áreas 1 e 4 da Bacia do Rovuma. 

Portanto, a ausência de definições pode gerar alguma confusão e falta de segurança jurídica no 

enquadramento destas definições e do regime cambial previsto na presente Secção, especialmente quanto 

aos projectos do sector petrolífero desenvolvidos fora das áreas 1 e 4 da Bacia do Rovuma. 

 

Artigo 37 e 47 – Venda de Moeda Estrangeira ao Banco de Moçambique 

A obrigatoriedade do uso do BM nestas transacções 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 e os titulares de concessões mineiras 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, devendo fazer uma nova conversão cambial. 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 de uma dupla penalização aos exportadores que são os geradores de divisas e os que mais 

contribuem nos pagamentos dos impostos. Os exportadores já possuem a obrigação de repatriar receitas e 

converter imediatamente 30% junto ao banco comercial que intermediou a transacção. Não obstante, pela 

nova lei cambial proposta, estes meticais 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. Na prática, significa que a obrigação de conversão de 30% da receita está 

a ser ampliada directamente por esta legislação. 

 

Em adição, ao exportador está sendo imputado risco adicional de perda financeira devido à arbitrariedade 

de taxas de câmbio entre a taxa utilizada pelo BM para a conversão dos dólares para pagamento de 

impostos e a taxa utilizada pelos bancos comerciais para a conversão dos 30%. 
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Assim, é nosso entendimento que esta disposição deveria ser removida. Caso não seja possível a sua 

remoção, que os percentual de 30% de obrigatoriedade de conversão já considere o desembolso desta 

natureza de gastos. Além disso, sugerimos que a venda da moeda estrangeira seja feita aos bancos 

comercials e, caso o BM deseje comprar dólares, ele participe do mercado juntamente com as demais 

entidades. 

 

Assim, caso não seja possível a remoção destes artigos 37 e 47, somos de sugerir a seguinte alteração  aos 

artigo 37 e 47: 

 

Artigo 37 (Venda de moeda estrangeira aos bancos comerciais) 

1. Para efeitos de cumprimento de obrigações fiscais e demais encargos com o Estado, as entidades 

referidas no artigo 34 da presente Lei devem vender moeda estrangeira aos bancos comerciais, na 

medida em que não tenham fundos suficientes em meticais para o cumprimento de tais 

obrigações. 

2. A venda de moeda referida no número anterior é feita à taxa de câmbio de referência em vigor no 

dia da transacção. 

 

 

 

 

Artigo 44 – Fundo de Desmobilização 

O número 1 do artigo 44 faz menção que a data do início da produção do petróleo ou uso de estrutura 

para operação petrolífera, a concessionária deve ser titular de uma conta bancária, num banco da 

sua escolha e aprovado pelo BM. Sobre esta proposta, entende-se que as condições de movimentação 

são exclusivamente dos assinantes da concessionária, sendo da nossa opinião que o melhor seria a criação 

de uma conta escrow que obrigasse a assinatura do INP e/ou BM, por forma a assegurar o devido destino 

dos fundos. 
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O BM parece ter o direito de aprovar o banco escolhido pela Concessionária. Isto parece claramente 

excessivo, tendo em conta que todos os bancos que operam em Moçambique já foram licenciados pelo BM 

e não existe base legal para que o BM tenha o direito de influenciar a escolha do banco em que a 

Concessionária abra a referida conta. 

 

Artigo 45 – Retenções Proibidas 

Proibição de retenção no exterior as receitas necessárias para a liquidação de bens e serviços 

fornecidos por entidades não residentes, bem como a moeda estrangeira para a liquidação em moeda 

nacional de bens e serviços fornecidos por entidades residentes. A presente norma contém uma 

obrigação de repatriamento de fundos contraria ao disposto no Artigo 39, número 1, alínea b), parágrafo (iii). 

Portanto, a presente norma deve ser excluída ou expressamente salvaguardar os direitos previstos no 

mencionado Artigo 39, número 1, alínea b), parágrafo (iii). 

Salvo melhor entendimento o número 2 do artigo 39 elimina a possibilidade de retenção de receitas ao 

exterior por mais de 90 dias. 

 

Artigo 46 – Interpretação das Definições e Artigo 47 – Venda de Moeda Estrangeira ao Banco de 

Moçambique 

O regime cambial mineiro é composto apenas pelos artigos 46 e 47 que foram copiados do Aviso 20, que 

referem a definições e a venda de moeda ao Estado, no entanto, nesta sessão não fica claro se às restantes 

acções do regime mineiro aplicam-se ao regime geral. Importa frisar que, esta actividade também possui 

investimentos avultados e que não tem retorno imediato como acontece na actividade de petróleo e gás, 

pelo que deveria ser melhor regulado, à semelhança do que se fez para o sector petrolífero. 

 

Artigo 52 – Tentativa e Negligência  

Este artigo, refere que a tentativa e a negligência são puníveis, entretanto não define que situações podem 

ser consideradas tentativa e o que é considerado negligencia, pelo que este tema deve ser melhorar 

legislado para garantir a segurança jurídica e evitar arbitrariedades na sua aplicação. 

 

Artigo 55 – Graduação da Sanção 

Propõe-se a retirada da alínea c) do número 3, pois ao nosso entender não faz muito sentido, uma vez que 

se não há infracção, não há incumprimento de um dever. 
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Artigo 56 – Comércio Ilegal e Câmbios 

Segundo o art. 56 o comércio ilegal de câmbios sem autorização é punível com pena de 2 a 8 anos e multa 

correspondente, no entanto o mesmo não refere se esta punição é aplicável tanto a pessoa singular como 

colectiva. A sugestão é remeter esta matéria ao código penal.  

 

Artigo 57 - Corrupção Passiva e Activa 

Sobre a punição da corrupção activa e passiva, não se define neste artigo que situações poderão ser 

consideradas como uma ou outra situação. Assim, somos da opinião que se retire o presente artigo, que é 

matéria do código penal e está devidamente acutelada na lei de combate à corrupção, não estando 

directamente ligada à lei cambial. 

 

Artigo 58 – Contravenções Cambiais  

Na alínea h),  que se refere a não entrada efectiva de qualquer bem em território aduaneiro nacional, 

pago a partir de um banco autorizado a operar em Moçambique, com fundamento na importação de 

bens, como uma contravenção, achamos necessário que sejam acauteladas situações onde a entrada 

efectiva dos bens não é possível no período regulamentar de 90 dias, por vários motivos, incluindo a 

manufacturação dos bens que pode levar um período longo. Aliás, situação comum na indústria mineira, 

com maquinaria especifica e complexa, o tempo de manufacturação excede 90 dias, podendo levar de 6 

meses a 12 meses e não seria justo a penalização nestas circunstancias. 

Assim, sugerimos que sejam excepcionadas nesta contravenção aqueles casos devidamente justificados. 

Vide abaixo a redacção sugerida: 

Artigo 58 – Contravenções Cambiais 

a) A  não entrada efectiva de qualquer bem em território aduaneiro nacional, pago a partir de um banco 

autorizado a operar em Moçambique, com fundamento na importação de bens, excepto em casos 

devidamente justificados e comprovados. 
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Na alínea k) sugere-se excepcionar as pessoas ou entidades que estejam autorizadas a fazer operações 

em moeda estrangeira por lei ou por deterem autorização do Banco de Moçambique ou do Governo. 

 

Artigo 61 – Outras Sanções  

No número 1, alínea d) do presente artigo, não se concorda com a publicação da sanção, caso o arguido 

tenha recorrido da decisão ou ainda esteja dentro do prazo de recurso. A exposição pode levar a danos 

graves de reputação da pessoa singular ou colectiva antes mesmo de se concluir pela veracidade dos factos. 

IV. MATÉRIAS A CONSTAR DA LEI CAMBIAL 

 

a) Definição de Investimento Directo Estrangeiro  

Desde a aprovação do Aviso n.º 20/GBM/2017, de 27 de Dezembro, que existe no mercado uma 

incerteza sobre se a aquisição de participações sociais (acções e/ou quotas) por investidores 

estrangeiros numa sociedade constituída e regida pelas leis de Moçambique qualifica como investimento 

directo estrangeiro (“IDE”). Seria oportuno esclarecer esta dúvida, incluindo expressamente essa 

situação na presente definição. Notamos que o entendimento prático do BM não se alterou com a 

aprovação do Aviso n.º 20/GBM/2017, de 27 de Dezembro, ou seja que tal operação qualifica como IDE 

mas é importante que tal esteja expressamente previsto na lei. 

 

b) Operações de Capitais 

Por se tratar de matéria essencial para o fluxo de capitais, a qualificação/definição destas operações 

deve constar claramente da Lei Cambial e não ser deixada somente para regulamento ou Aviso.  

 

Assim, todas as entradas de capital devem ser livres de autorização do BM, competindo aos bancos 

comerciais verificar a legalidade da origem dos fundos que entrem. Caberá à inspecção do BM confirmar 

se tal verificação foi ou não feita em conformidade com a lei e aplicar eventuais medidas correctivas. 

 

Portanto, não devem carecer de autorização do BM, entre outras:  

i. O Investimento Directo Estrangeiro (IDE) – Actualmente tal resulta de um Aviso e não da Lei;  

ii. Investimento através de suprimento ou crédito de empresa relacionada;  



 
 

20 

iii. Investimento imobiliário por não residentes no país que deverá ter o mesmo tratamento do IDE; 

iv. Outros Créditos Financeiros Recebidos do Estrangeiro em montante a determinar por 

regulamento, propondo-se que seja até 10 milhões de dólares;  

v. Garantias relacionadas com operações de capital, podendo definir-se um montante máximo, 

sugerindo-se 10 milhões de dólares;  

vi. Abertura e movimentação de contas junto de instituições financeiras no exterior, desde que as 

fontes de alimentação sejam externas a Moçambique; 

vii. As injecções de capital da empresa mãe sedeada no estrangeiro na sua representação 

comercial em Moçambique.  

 

As saídas de capitais poderão ser sujeitas a algumas restrições, mas deverão ser isentas de 

autorização, por Lei, entre outras, as seguintes operações: 

i. Empréstimo ou Investimento Imobiliário de Residentes no estrangeiro com fontes internas, até 

ao montante anual a determinar por regulamento, sugerindo-se USD 500.000,00;  

ii. Suprimentos ou créditos concedidos por residentes a empresa relacionada no estrangeiro com 

fontes internas até ao montante anual a determinar por regulamento, sugerindo-se USD 

500.000,00 

 

c) Outros Aspectos a ter em conta na Regulamentação a rever 

i. As transmissões de participações sociais: resulta do Aviso 20 que o IDE encontra-se pre-

aprovado, sujeito apenas a registo. O mesmo se aplica as transmissões das participações 

sociais relativamente as sociedades por quotas. No que concerne as sociedades anónimas, o 

entendimento do BM é contrário, consubstanciado no artigo 96 do Aviso 20. Segundo este 

artigo, a realização no país de operações relativas a títulos de mercado monetário ou de capitais 

(o que inclui as acções), por não residente, efectiva-se através de intermediários financeiros 

autorizados a operar em Moçambique, mediante autorização do BM. Ora, se a intenção era de 

liberalização e flexibilização de operações cambiais, não se compreende porque a transmissão 

de acções carece ainda da autorização prévia do BM quando a transmissão de quotas é livre. 

Continuamos a ter um entrave na legislação que condiciona o IDE quando se trate de 

sociedades anónimas e seria recomendável que estas, igual a transmissão de quotas, fossem 

também livres de autorização. 
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ii. Atribuições dos bancos comerciais em virtude da nova legislação cambial – notamos ainda uma 

dependência muito grande dos bancos comerciais relativamente ao BM no que toca a 

transacções cambiais. É preciso clarificar as suas atribuições e limites de actuação, para que 

as aprovações/registos sejam mais expeditos, especialmente numa altura em que a falta de 

celeridade do BM está a ser muito preocupante; 

iii. Criação de mecanismos de regularização de investimentos antigos, através da adopção de 

medidas transitórias ou alternativas que não se limitem à proibição de repatriamento dos 

resultados desse investimento. É extremamente penalizador para o investidor, que por alguma 

razão não registou o seu investimento no prazo de 3 anos, ficar impedido de receber o resultado 

desse investimento no exterior;  

iv. Criação de procedimentos que permitam transacções cambiais entre representações 

comerciais e empresa-mãe; 

v. Definição de valor mínimo de IDE para efeitos cambiais e para repatriamento de dividendos e 

capitais: de momento o BM aplica como IDE mínimo o valor constante do Regulamento da Lei 

de Investimentos, sem que exista, contudo, uma base legal para o efeito. Para uma questão de 

certeza jurídica, o BM deverá fixar esse valor mínimo, ainda que seja com recurso à remissão 

ao Regulamento da Lei de Investimentos. 

vi. Definições de mecanismos para o registo de IDE e Financiamento Externo nas contas offshore, 

quando o desembolso do IDE e do empréstimo sejam autorizados a que sejam efectuados nas 

contas offshore. O regime cambial especial, o Artigo 39.1(a) permite a abertura e manutenção 

de contas bancárias no exterior para recepção de receitas de exportação, desembolso de 

empréstimos e de investimento. Contudo, não foram definidos nas Normas e Procedimentos 

Cambiais os mecanismos para o registo de tais operações, conforme legalmente exigido; 

vii. Inclusão do mecanismo de deferimento tácito, para os casos em que o Banco de Moçambique 

não responda aos processos de aprovação a si submetidos dentro do prazo regulamentar de 

15 dias úteis por forma a expedir os processos de pedidos de autorização.  

 

V. CONCLUSÃO 

a) Da análise à Proposta de Revisão da Lei Cambial, constatamos que as alterações à mesma 
não são extensas, sendo que a maioria das alterações resultam da inclusão de disposições 
constantes de outros instrumentos legais previamente emanados pelo Banco de Moçambique. 
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b) Constatamos ainda, que algumas sugestões feitas anteriormente não foram tidas em conta, 

sendo que se estaria a perder um oportunidade única para acautelar essas questões. São 
exemplo disso a matéria relacionada a consagração na lei das operações de capitais 
liberalizadas. 
 

c) Constatamos também, que não foi feito um trabalho extenso para harmonizar as disposições 
constantes de outros instrumentos legais, por forma a não criar confusão na aplicação da lei e 
criar maior certeza jurídica, mas cremos que estas materiais serão depois revistas após a 
aprovação da nova Lei Cambial. São exemplo disso, algumas disposições do Código Civil, 
relativamente ao uso de moeda estrangeira em transacções, a definição de pagamentos que 
podem ser efectuados em moeda estrangeira em Moçambique, entre residentes, conforme 
estipulado no Aviso 10/GBM/2019. 

 


