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REDUZIR A TAXA DO

IVA DE 17% PARA 16%

Ponto focal:

Directora Enilde

Intervenientes:

MEF – Todos Sectores

Previsão de implementação:

Janeiro 2023

Acções desenvolvidas

▪ Concluída análise preliminar da revisão do Código do IVA.

▪ Sujeito a avaliação pelos grupos técnicos do sector e efeito compensatórios, tendo em
conta outros propósitos da revisão do código, que inclui o alargamento da base tributária.

▪ Previstas discussões com sectores produtivos que tomarão também em conta a promoção
da produção local, conjugando com a revisão da pauta aduaneira.

▪ Prevista a conclusão do processo de harmonização em finais de Setembro.

▪ Feita a análise dos impactos do pacote fiscal

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



ISENÇÃO DO IVA NA 

IMPORTAÇÃO DE 

FACTORES DE 

PRODUÇÃO PARA A 

AGRICULTURA E A 

ELECTRIFICAÇÃO

Ponto focal:

Directora Enilde

Intervenientes:

MEF - MADER - MIREME

Previsão de implementação:

Janeiro 2023

Realizados encontros de trabalho com os sectores em causa (MEF, MADER e MIREME) com
vista a:

▪ Identificar os produtos factores de produção que irão beneficiar-se de isenções.

▪ Verificar a conformidade das isenções propostas no código do IVA e a Pauta Aduaneira.

▪ Apurar o impacto fiscal da eliminação da isenção.

▪ Proposta de Lei de Revisão do código do IVA e da Pauta Aduaneira deverá ser concluída
em finais de Setembro.

Visando 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.

Acções desenvolvidas



BAIXAR A TAXA DO 

IRPC PARA 10% NA 

AGRICULTURA,  

AQUACULTURA E 

TRANSPORTES 

URBANOS

Ponto focal:

Directora Enilde Sarmento

Intervenientes:

MEF

Previsão de implementação:

Janeiro 2023

Visando melhorar a competitividade destes sectores, tornando-os 
mais atractivos ao investimento privado, reduzindo assim o défice 

e também o custo do transporte público para as nossas 
populações. 

Realizados encontros de trabalho com os sectores em causa (MEF, MADER e MIREME) com
vista a:

▪ Identificar os produtos factores de produção que irão beneficiar-se de isenções.

▪ Verificar a conformidade das isenções propostas no código do IVA e a Pauta Aduaneira.

▪ Apurar o impacto fiscal da eliminação da isenção.

▪ Proposta de Lei de Revisão do código do IVA e da Pauta Aduaneira deverá ser concluída
em finais de Setembro.

Acções desenvolvidas



INCENTIVOS FISCAIS 

PARA NOVOS 

INVESTIMENTOS EM 

SECTORES CHAVE 

REALIZADOS NOS 

PRÓXIMOS 3 ANOS

Ponto focal:

Directora Enilde

Intervenientes:

MEF – Sectores 

economicos

Previsão de implementação:

Janeiro 2023

▪ Em fase de discussão preliminar ao nível do MEF

▪ Será incluído no quadro da revisão do pacote fiscal a ser concluído em Outubro de 2022.
▪ Aferir junto ao APIEX o pipeline de novos projectos, passiveis de se beneficiar das 

medidas 

Visando promover novos investimentos em sectores chave 
[agricultura, agro-processamento, indústria transformadora, turismo e 

transporte urbano], 

que expandam a capacidade de produção nacional e criem pelo 
menos mais 20 postos de trabalho permanentes.

Acções desenvolvidas



SIMPLIFICAR OS 

PROCEDIMENTOS 

PARA 

REPATRIAMENTO DE 

CAPITAIS

Ponto focal:

Directora Enilde

Intervenientes:

MEF

Previsão de implementação:

Janeiro 2023

▪ Lei cambial apreciada e aprovada em sede de Conselho de Ministros.

▪ Proposta já submetida a Assembleia da República. 

▪ Implementação deverá ocorrer antes do final do ano. 

Acções desenvolvidas

Visando facilitar o fluxo de capitais para a atracção de mais 
investimento estrangeiro essencial para complementar os 

esforços das empresas nacionais para o incremento e 
diversificação da produção nacional.



FORTALECIMENTO DA 

SUPERVISÃO DAS 

OPERAÇÕES 

DE EXPORTAÇÃO DOS 

RECURSOS NATURAIS

Ponto focal:

MEF / Director Geral do 

INAMI

Intervenientes:

MEF / MIREME / MIC 

Previsão de implementação:

Por definir

▪ Realizada reunião de concertação entre MEF e MIREME, onde foi definido o roteiro de
trabalho.

▪ Criado um grupo de trabalho envolvendo área de estudos do MEF, INAMI, INP e AT
para trabalharem na proposta de regulamentação.

▪ Processo deverá envolver a contratação de agentes para a monitoria independente dos
volumes, especificações e valores das exportações dos minerais industriais e
energéticos do país.

▪ Deverá ainda ser estabelecida uma equipa multidisciplinar que se ocupará da
componente visado estabelecer medidas para a redução do fenómeno de redução de
subfacturação de exportações em outros sectores e redução do contrabando / evasão
aduaneira na importação de bens nas importações, envolvendo, MEF/MADER/MIC.

Visando assegurar maior eficácia na taxação das exportações 
através de melhor controlo das quantidades, especificações e 

valores associados, reduzindo o fenómeno de subfacturação de 
exportações.

Acções desenvolvidas



O FOMENTO DE 

HABITAÇÃO E A 

DINAMIZAÇÃO DA 

INDÚSTRIA NACIONAL 

DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

Ponto focal:

PCA do FFH Armindo 

Munguambe

Intervenientes:

MEF, MOPHRH e MIC

Previsão de implementação:

Por definir

▪ Realizada reunião de concertação entre MEF e MOPHRH, onde foi definido o roteiro de
trabalho.

▪ Criado um grupo de trabalho envolvendo área de estudos do MEF, MOPHRH e MIC para
trabalharem na proposta de regulamentação.

▪ MOPHRH devera solicitar as municípios disponibilidade de terra para promoção do
programa.

▪ Orçamento de 2023 deverá priorizar a implementação do programa nos principais centros
urbanos com loteamentos relativamente expressivos.

▪ Deverá ser promovido em breve encontro com os principais intervenientes do sector
industrial para discutir desafios e medidas para expansão do investimento na produção
local de materiais de construção, sob liderança do MOPHRH e MIC.

Visando promover a infraestruturação de terras para cidadãos 
e investidores privados, a habitação, bem como o investimento 

na produção local de materiais de construção.

Acções desenvolvidas



ALOCAR 10% DAS 

RECEITAS FISCAIS DE 

RECURSOS NATURAIS 

AO DESENVOLVIMENTO 

DAS PROVÍNCIAS ONDE 

A EXTRACÇÃO OCORRE

Ponto focal:

Director Manda

Intervenientes:

MEF, MIREME

Previsão de implementação:

Por definir

Visando assegurar que a exploração destes recursos tenham 
impacto directo na melhoria da vida das populações das áreas 

exploradas, reduzindo desta forma assimetrias existentes.

▪ Realizada reunião de concertação entre MEF e MIREME onde foi definido o roteiro de
trabalho.

▪ Criado um grupo de trabalho envolvendo área de estudos do MEF e MIREME para
trabalharem na proposta de regulamentação.

▪ Elaborada uma proposta de decreto para alocação de 10% das receitas provenientes dos
recursos naturais para as comunidades, que deverá ser melhorada e harmonizada.

▪ Proposta de regulamentação devera ser concluída para apreciação pelo Conselho de
Ministros ate finais de Setembro.

Acções desenvolvidas



CRIAÇÃO DE UM FUNDO

DE GARANTIA 

MUTUÁRIA

Ponto focal:

Director Ubisse

Previsão de implementação:

Por definir

▪ Em fase de preparação a arquitetura do fundo tendo como referencia estudos
comparados da realidade existente em vários países.

▪ Realizados encontros de concertação entre MEF, a Associação Moçambicana de Bancos
e especialistas técnicos do mercado financeiro nacional e alguns bancos internacionais
com experiência em implementação de fundos similares.

▪ Formado um grupo de trabalho envolvendo técnicos do MEF e do BNI.

▪ Processo de preparação de um ‘concept note’ visando submissão da proposta de
mobilização de US$200M junto do Banco Mundial deverá ser concluído ate finais de
Outubro.

▪ Fundeamento do fundo de garantias mutuaria será concluída em Marco de 2023.

Intervenientes:

MEF

Acções desenvolvidas

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



INTRODUZIR A 

OBRIGATORIEDADE DE 

MISTURA DE 

COMBUSTÍVEIS 

IMPORTADOS COM  

BIOCOMBUSTÍVEIS

Ponto focal:

Directo Paulino - MIREME

Intervenientes:

MEF, MIREME e MADR

Previsão de implementação:

Por definir

▪ Realizada reunião de concertação entre MEF e MIREME, onde foi definido o roteiro de
trabalho.

▪ Criado um grupo de trabalho envolvendo área de estudos do MEF e MIREME para
trabalharem na proposta de regulamentação.

▪ O grupo deverá envolver o MADER, prevendo para breve encontro MEF / MADER.

▪ Existem já registo de investidores internacionais interessados em promover projecto
associados.

Visando induzir mais investimento privado na cadeia de valor da 
produção agrícola, incentivar a substituição parcial de 

importações e promover emprego em escala.

Acções desenvolvidas



MELHORAR A 

COMPETITIVIDADE

DOS AEROPORTOS E 

CORREDORES 

LOGÍSTICOS 

NACIONAIS

Ponto focal:

Director Ambrósio

Intervenientes:

MTC e MEF

Previsão de implementação:

Por definir

▪ Realizada reunião de concertação entre MEF e MTC, onde foi definido o roteiro de
trabalho.

▪ Criado um grupo de trabalho envolvendo área de estudos do MEF e MTC para
trabalharem na proposta de regulamentação.

▪ Realizadas duas reuniões técnicas de trabalho entre gabinete de coordenação de
reformas com MTC, AT, MPDC, CFM, ADM e ANE para estabelecer o roteiro de
implementação da área da logistica e transportes.

Visando 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.

Acções desenvolvidas



ESTIMULAR A 

PRODUÇÃO LOCAL DE 

BENS ADQUIRIDOS EM 

ESCALA PELO ESTADO

Ponto focal:

Directora Albertina

Intervenientes:

MEF

Previsão de implementação:

Data prevista?

▪ Em fase avançada a revisão dos procedimentos de contratação publica de bens, serviços
e empreitadas.

▪ Documento harmonizado com os sectores da industria e comercio, obras publicas e
saúde.

▪ O processo em fase de melhoria interna no MEF tendo em vista responder ao desafio de
promover maior adição de valor em Mocambique.

▪ Condução do processo pelo Património do Estado deverá ser concluído em Outubro de
2022.

Visando alargar os incentivos para que as empresas 
invistam mais na industrialização de Moçambique

Acções desenvolvidas



REVER O REGIME 

GERAL DE VISTOS DE 

ENTRADA NO PAÍS, 

PARA PROMOVER 

MAIOR FLUXO DE 

TURISTAS E NEGÓCIOS

Ponto focal:

Por designar

Intervenientes:

MINT, MICULTUR e MEF

Previsão de implementação:

Por definir

Visando criar condições para o aumento do número de pessoas que 
visitam e invistam em Moçambique

▪ Aprovado pelo Conselho de Ministros novo Decreto e proposta de revisão pontual da
Lei.

▪ Realizadas reuniões de concertação entre MEF / MICTUR e MEF / MINT, onde foi
definido o roteiro de trabalho para a implementação da medida.

▪ Criado um grupo de trabalho tripartido para assegurar efectividade das novas normas,
envolvendo a SENAMI / MICTUR / MEF. Propõe-se envolvimento do MINEC.

▪ Plataforma de vistos eletrónicos deverá estar operacional no espaço de duas semanas,
assegurando-se a entrada em vigor do novo decreto na mesma altura.

▪ Processo devera contemplar uma componente gestão de mudança interna do SENAMI
e uma comunicação estruturada para dentro e fora do país que conta com suporte da
área de comunicação do MEF.

Acções desenvolvidas



AJUSTAR AS LEIS DO 

TRABALHO E DE 

INVESTIMENTO DE 

MODO A TORNÁ-LAS 

MAIS ATRACTIVAS AO 

INVESTIMENTO 

ESTRANGEIRO 

Ponto focal:

Por designar

Intervenientes:

MITESS, MIC e MEF

Previsão de implementação:

Data prevista?

▪ Realizada reunião de concertação entre MEF e MITESS, onde foi definido o roteiro de
trabalho.

▪ Proposta da Lei de Trabalha em estágio avançada revisão, prevendo-se apreciação pelo
Conselho de Ministros em Setembro de 2022.

▪ Criado um grupo de trabalho envolvendo MEF e MIC para acompanhamento do
processo de revisão da Lei de Investimento – Processo devera ser concluído no
primeiro trimestre de 2023.

Visando tornar o país mais competitivo para a atraccão do
investimento privado

Acções desenvolvidas



SIMPLIFICAÇÃO DE 

PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS NA 

RELAÇÃO ENTRE O 

ESTADO, AS EMPRESAS 

E AS PESSOAS

Ponto focal:

Por designar

Intervenientes:

MIC, MJACR, MEF

Previsão de implementação:

Por definir

▪ Realizadas reuniões de concertação entre MEF/MJACR, MEF/MINT e MEF/MIC, onde
foram definidos roteiros de trabalho.

▪ Em estágio avançado preparar da proposta de decreto que ira estabelecer a passagem
para as esquadras de polícia a poder certificar os actos notariais mais simples de forma
gratuita para o cidadão. Há ainda trabalho em curso envolvendo MJACR, o MINT e o
Comando Geral da Polícia.

▪ Em curso estudo do direito comparado para o envolvimento do sector privado na
prestação de serviços notariais sob liderança do MJACR.

▪ Criado grupo de trabalho MEF/MIC para a revisão dos procedimentos sobre a actuação
das inspeções das actividades económicas, simplificação dos procedimentos para o inicio
de novos negócios e melhoria da plataforma electrónica para registo de novas empresas.

Visando facilitar a criação de empresas privadas, aumentar a sua 
competitividade e melhorar o acesso a serviços públicos pelas 

populações

Acções desenvolvidas



REFORMA DE ALGUNS 

ELEMENTOS DO 

SISTEMA DA 

ADMINISTRAÇÃO DA 

JUSTIÇA

Ponto focal:

Vice Presidente do 

Supremo

Intervenientes:

Tribunal Supremo e MEF

Previsão de implementação:

Por definir

▪ Realizada reunião de concertação entre MEF e o Tribunal Supremo, onde foi definido o
roteiro de trabalho.

▪ Acordada criação um comitê de coordenação sob a liderança do TS com a participação
do MEF, PGR, MJACR e o bastonário da ordem dos advogados.

▪ Proposto a criação de seis grupos de trabalho com focos em matérias específicas:

‒ Grupo de trabalho da revisão do Código das Custas Judiciais 
‒ Grupo de trabalho da reforma dos Códigos de Processo
‒ Grupo de trabalho da modernização
‒ Grupo de trabalho para a massificação dos meios alternativos de resolução de disputas
‒ Grupo de reforço de recursos humanos (tribunais judiciais, procuradorias e IPAJ)
‒ Grupo de expansão do Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ)

▪ Primeiro encontro de trabalho do Comité de Coordenação devera ocorrer na próxima 
semana e os grupos de trabalho terão 60 dias para apresentarem os termos de 
referencia.

Para promover melhor ambiente jurídico empresarial

Acções desenvolvidas



FORTALECER A 

SUPERVISÃO DOS  

FUNDOS DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

E FUNDOS 

COMPLEMENTARES

Ponto focal:

Intervenientes:

MEF e MITESS

Previsão de implementação:

Junho de 2021

Visando assegurar maior diversificação dos portfólios de 
investimentos e fortalecer a a protecção dos interesses dos 

contribuintes

Acções desenvolvidas

▪ Realizado encontro de concertação entre MEF e o MITESS, onde foram definidos roteiros
de trabalho.

▪ Criado grupo de trabalho conjunto para revisão do modelo de governação do INSS.

▪ Contratada assistência técnica para melhoria do quadro legal da supervisão das
seguradoras e fundos de providencia social.

▪ Processo devera ser concluído no primeiro trimestre de 2023.



MAIOR SIMPLIFICAÇÃO 

NA ARQUITECTURA  DA 

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

Ponto focal:

Pessoa designada?

Intervenientes:

MAEFP e MEF

Previsão de implementação:

Data prevista?

▪ Prevê a 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.

▪ Por sobreposição de agenda adiado o encontro programado com o MAEFP para
definição do roteiro de trabalho.

Visando aumentar a eficiência, reduzir custos e 
melhorar a qualidade dos serviços prestados ao 

cidadão

Acções desenvolvidas



CRIAÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO 

DO  FUNDO SOBERANO 

DE MOÇAMBIQUE

Ponto focal:

Dir. Enilde Sarmento

Intervenientes:

MEF e AR

Previsão de implementação:

Outubro de 2022

▪ Criado grupo de trabalho com elementos do sector jurídico, fiscal e economia, com
suporte de consultores noruegueses para a preparação do draft da lei do Fundo
Soberano.

▪ Concluída a preparação do projecto da Lei do Fundo Soberano e iniciado processo de
harmonização com o Banco de Mocambique e o sector dos recursos minerais.

▪ A harmonização deverá ser alargada para o publico e outros sectores antes de submissa
a apreciação do Conselho de Ministros no decurso do mês de Setembro de 2022.

Visando assegurar que as receitas petrolíferas seja utilizadas de 
forma transparente para o desenvolvimento socioeconómico 

das gerações actuais e futuras

Acções desenvolvidas



REFORMA DO 

SUBSISTEMA DE 

AUDITORIA INTERNA DO 

ESTADO

Ponto focal:

Pessoa designada?

Intervenientes:

MAEFP e MEF

Previsão de implementação:

Data prevista?

▪ Concluído a preparação dos termos de referência do consultor para revisão da proposta 
existente, tendo em conta as boas praticas internacionais.

▪ Processo deverá ser concluído no primeiro trimestre de 2023.

Visando o reforço da governação, transparência, 
prestação de contas e combate à corrupção e do desvio 

de fundos públicos



OUTRAS ACTIVIDADES

▪ Mobilizacao de recursos para o financiamento do programa de reformas.

▪ Assegurada disponibilidade do Banco Mundial, Banco Africano de
Desenvolvimento e MCC.

▪ Em curso conclusao de Termos de referencia para contratacao de assitencia
tecnica.


