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• Alfândegas e Outras Instituições do Estado 
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• Listagem das taxas e dos encargos aduaneiros 

cobrados por cada instituição do Estado   
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INTRODUÇÃO  

Moçambique ratificou o Tratado de Facilitação do Comércio (TFC) da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) em Janeiro de 2017. Nos termos do Tratado de Facilitação do Comércio (TFC), 

Moçambique compromete-se a despachar e desembaraçar as mercadorias nas suas fronteiras de forma 

atempada e eficaz. O país compromete-se, ainda, com uma série de normas internacionais de comércio 

com vista a melhorar a transparência e reduzir os custos de transacção.   

O manual que se segue foi elaborado como parte dos esforços de Moçambique com vista a 

implementação do Artigo 6 do Tratado de Facilitação do Comércio (TFC): Norma Internacional Geral 

sobre Taxas e Direitos Aduaneiros. O artigo acima mencionado descreve as seguintes normas 

internacionais que as alfândegas bem como todas as outras instituições envolvidas na gestão fronteiriça 

devem observar no momento da determinação dos custos de transacção (à excepção das obrigações 

decorrentes da pauta aduaneira):  

• Publicar todas as taxas e encargos aduaneiros, o motivo para a cobrança de tais taxas e  

encargos aduaneiros, a autoridade competente para a cobrança bem como o momento e a 

forma como o pagamento é feito;   

• Permitir um período de tempo necessário e adequado entre a publicação das taxas e encargos 

aduaneiros e a sua entrada em vigor;   

• Rever Periodicamente todas as taxas e encargos aduaneiros que estão a ser aplicados, com o 

objectivo de reduzir o número de taxas e encargos aduaneiros;   

• Limitar as taxas e encargos aduaneiros aos custos aproximados dos serviços prestados;  

• Taxas e encargos aduaneiros que não se encontram ligados a uma operação específica de 

importação ou de exportação devem estar directamente ligadas à declaração aduaneira das 

mercadorias;  

• As taxas e encargos aduaneiros não devem representar uma protecção indirecta aos produtos 

nacionais; e    

• As taxas e encargos aduaneiros não devem ser aplicados às importações ou exportações por 

motivos tributários ou fiscais.   

 

O presente manual apresenta as actuais taxas e encargos aduaneiros em vigor em Moçambique 

relacionados com a importação, exportação e de mercadorias em trânsito. O manual disponibiliza um 

instrumento prático para a comunidade empresarial identificar as taxas aplicáveis. O manual serve, 

também, para ajudar Moçambique a melhor ajustar as suas práticas às disposições do Tratado de 

Facilitação do Comércio (TFC) – em particular à forma como o mesmo se relacionaa com a garantia 

de que as taxas impostas sejam sistematicamente estabelecidas com vista a cobrir o custo do serviço 

prestado e periodicamente rever as taxas necessárias com vista a sua redução. A listagem das taxas e 

das instituições do Estado que podem ser envolvidas no desembaraço de uma mercadoria não é 

exaustiva, contudo, ela cobre efectivamente a maioria das instituições que podem ser envolvidas no 

desembaraço das mercadorias e cobre as principais taxas associadas com as inspecções, licenças, 

certificações e autorizações.   

O presente manual aborda: Os serviços que estão directamente ligados à declaração aduaneira de 

mercadorias importadas e exportadas de Moçambique bem como o trânsito de mercadorias que 

passam pelo país. Isto inclui as taxas da declaração aduaneira, as instituições do Estado envolvidas no 

desembaraço de uma mercadoria (licenças, certificações, autorizações) e as empresas privadas 

directamente envolvidas no processo de desembaraço, tais como a Janela Única Electrónica (JUE) e o 

controlo não invasivo de mercadorias (non-intrusive scanning).   
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O presente manual não aborda: As taxas associadas com o transporte marítimo (frete), 

manuseamento em terminais, armazenagem, aluguer de contentores e transporte.   
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DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO  

As taxas directamente cobradas pelo desembaraço aduaneiro e as taxas directamente ligadas à 

declaração aduaneira de mercadorias representam o enfoque do presente manual, por isso, afigura-se 

importante compreender o processo de desembaraço para a entrada, saída e trânsito de mercadorias 

em Moçambique. Quando não são identificados riscos específicos nas mercadorias ou violações graves, 

o processo geral acha-se descrito da seguinte forma.    

Importações: 

 

Exportações 

 

 

Trânsito de Mercadorias: 1

 

ALFÂNDEGAS E OUTRAS INSTITUIÇÕES DO ESTADO ENVOLVIDAS NO DESEMBARAÇO 

DE MERCADORIAS E OS SERVIÇOS PRESTADOS  

Moçambique possui cerca de seis instituições do Estado envolvidas no processo, dependendo do tipo 

de mercadoria. (Vide a Tabela 1 relativa as principais instituições públicas e os serviços que elas 

prestam). Algumas instituições exigem o registo comercial e algumas emitem licenças, certificados e 

                                                

 

 

1 O período máximo permitido para que as mercadorias/produtos permaneçam em trânsito é de 6 dias, o 

qual pode ser prorrogado para 30 dias mediante aprovação do Director Geral das Alfândegas 
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autorizações (LCAs) antes das mercadorias serem importadas ou exportadas as quais devem ser 

renovadas anualmente. A instituição emissora das licenças, certificados e autorizações (LCAs) não está 

sempre presente no porto de entrada ou de saída para examinar as mercadorias, por isso, o seu 

envolvimento no desembaraço aduaneiro é basicamente a emissão das licenças, certificados e 

autorizações (LCAs) antes da chegada/saída das mercadorias.   

 

Tabela 1: Instituições do Estado envolvidas no Processo Aduaneiro   

ID Instituições Serviços prestados   Instrumentos legais 

relevantes para a cobrança 

das taxas pelos serviços 

prestados   

 

1 Alfândegas   Despacho e desembaraço 

de mercadorias para 

importação e exportação, 

bem como outros 

regimes aduaneiros. 

Decreto n° 34/2009 de 6 de 

Junho  

Diploma Ministerial n° 

11/2013 de  8 de Agosto   

Diploma Ministerial n° 

25/2012 de 12 de Março  

Ordem de Serviço n° 

008/DGA/2013 

 

Declaração de Trânsito 

de mercadorias  

2 Ministério da Agricultura e 

Segurança Alimentar (MASA)  

Serviços de saúde animal   Diploma Ministerial n° 9/2007 

de 31 de Janeiro e Decreto n° 

26/2009 de 17 de Agosto   

Serviços de saúde vegetal 

(fitosanidade)   

Decreto n° 5/2009 de 1 de 

Junho  

 

Serviços de pesticidas  Decreto n° 6/2009 de 31 de  

Março  

 

3 Ministério da Saúde (MISAU) Serviços de fármacos e 

medicamentos   

Diploma Ministerial n° 

125/2008 de 31 de Dezembro  

4 Ministério da Terra, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento 

Rural (MITADER) 

Serviços florestais   Decreto n° 42/2017 de 10 de 

Agosto  
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5 Ministério do Mar, Águas 

Interiores e Pescas (MIMAIP) 

Serviços de pescas e de 

ração animal    

Diploma Ministerial n° 

18/2018 de 2 de Junho    

6 Ministério do Interior (MINT) Serviços de armas de 

fogo e de munições  

Decreto n° 8/2007 de 30 de 

Abril   

 

As Alfândegas são o principal actor no desembaraço das mercadorias para importação, exportação e 

trânsito e muitas vezes têm de tomar em consideração outras instituições emissoras das licenças, 

certificados e autorizações (LCAs) como parte do seu processo de desembaraço. Por exemplo, as 

Alfândegas não devem desembaraçar uma mercadoria caso a entidade importadora de uma mercadoria 

não tenha obtido as licenças, certificados e autorizações (LCAs) de importação específicas exigidas.   

Cada instituição envolvida é descrita a seguir e tal descrição inclui os serviços que prestam e se são 

cobradas quaisquer taxas pela prestação de tais serviços. (Vide o Anexo A para a consulta das actuais 

taxas). Pelo facto das Alfândegas serem o principal actor envolvido, os seus serviços são os primeiros 

a serem apresentados, e depois, é feito um resumo das outras instituições por ordem alfabética.   

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE (AT)  

Atribuições/Competências: responsável pelo controlo da entrada e saída das mercadorias através da 

determinação dos direitos aduaneiros aplicáveis, a aplicação de quaisquer restrições comerciais, a 

inspecção das mercadorias para o cumprimento das leis e dos regulamentos nacionais e a facilitação 

do comércio.   

Serviços & Taxas: pelos seus serviços (fundamentalmente a análise do risco, verificação dos 

documentos e inspecções) os encargos aduaneiros, é cobrada uma taxa denominada Taxa de 

Serviços Aduaneiros (TSA) com um valor que varia em função dos direitos aduaneiros aplicáveis e 

do tipo de declaração utilizada. (Vide a Tabela 2 para a consulta dos tipos de declarações 

aduaneiras). 

Tabela 2: Tipos de Declarações Aduaneiras  

Declarações Aduaneiras   Características principais    

 

Documento Único - DU  A forma normal de declaração aduaneira para remessas de 

valor superior a 1.000, 00 USD. Ela exige um Despachante 

Aduaneiro para o seu desembaraço.    

Documento Único Abreviado - 

DUA  

Trata-se de uma declaração aduaneira para quantidade e 

valores reduzidos de mercadorias, e principalmente para 

efeitos comerciais de valor que não exceda os 1.000, 00 

USD. Ela requer um Despachante Aduaneiro para efeitos de 

desembaraço.   
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Declarações Aduaneiras   Características principais    

 

Documento Único Simplificado 

– DUS 

Normalmente utilizado para as importações e exportações 

de mercadorias, valores separados da bagagem trazida pelos 

viajantes caso ultrapassem a sua franquia prevista de 500, 00 

USD. Não requer um Despachante Aduaneiro para efeitos 

de desembaraço.   

 

Existem diferentes taxas de declarações aplicáveis às importações, exportações e às mercadorias em 

trânsito.   

Importações: 

• Mercadorias que entram com um modelo da declaração do Documento Único (DU);  

• Mercadorias isentas de direitos aduaneiros, 1.500, 00 MZN; 

• Mercadorias sujeitas a direitos aduaneiros, 750, 00 MZN;   

• Mercadorias que entram com um modelo da declaração do Documento Único Abreviado 

(DUA); 

• Mercadorias sujeitas a direitos aduaneiros, 500, 00 MZN; 

• Mercadorias que entram com o modelo da declaração do Documento Único Simplificado 

(DUS) são cobradas uma taxa de 250, 00 MZN. 

 

Exportações: 

 

• Mercadorias que saem do país com o modelo da Declaração do Documento Único (DU): 750, 

00 MZN; 

• Mercadorias que saem do país com o modelo da Declaração do Documento Único Abreviado 

(DUA): 250, 00 MZN.  

 

Trânsito de Mercadorias: 

• Taxa de declaração aduaneira por cada declaração no valor de 250, 00 MZN; 

• Taxa de transição pelas infra-estruturas do país (para o nosso caso dos portos e estradas) no 

valor de 50, 00 MZN por mercadoria .  

 

MINISTÉRIO DO INTERIOR (MINT) 

Atribuições/Competências: responsável pela comercialização de armas, munições e de explosivos.  

Serviços & Taxas: licenciamento, registo dos exportadores, autorização dos exportadores, inspecção 

física e dos documentos. Todos os serviços são gratuitos.  
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MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO (MIC) 

Atribuições/Competências: responsável pelo registo de todos os operadores de comércio externo.   

Serviços & Taxas: estabelece os princípios gerais das políticas e procede ao registo os operadores de 

comércio e o tipo de produtos que eles comercializam.   

 

Importações:  

(Importadores de mercadorias comerciais de valor inferior a 500, 00 USD ou importações pessoais 

de valor inferior a 1.500, 00 USD estão isentas de registo como operador de comércio). 

• 1,000 MT para o registo (o registo deve ser renovado anualmente); 

• 250 MT para a emissão do cartão de operador de comércio.  

 

Exportações: 

 

• 1,000 MT para o registo (e deve ser renovado de cinco em cinco anos); 

• 250 MT para a emissão de um cartão de registo como operador de comércio.  

 

DIRECÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS AGRÁRIOS (DNSA) DO MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR (MASA)  

Atribuições/Competências: responsável pela protecção da vida ou da saúde dos seres humanos, 

animais e das plantas.  

Serviços & Taxas: responsável pela emissão das licenças, inspecção e testagem das mercadorias para 

efeitos de medidas sanitárias e fitossanitárias (SPS), leva a cabo tratamento de quarentena, elabora a 

verificação de documentos, emite certificados, supervisão a fumigação dos navios e dos armazéns.   

A Direcção Nacional dos Serviços Agrários (DNSA) deve ser notificada com duas semanas de 

antecedência em relação a chegada da mercadoria importada, e duas semanas depois da saída do país 

da mercadoria exportada. As inspecções são levadas a cabo no porto de entrada e de saída da 

mercadoria, seguidas pela emissão do certificado sanitário e fitossanitário.   

Importações: 

• Licenças de importação: 100, 00 – 2.000, 00 MZN (dependendo do tipo de mercadoria); 

• Inspecção, amostragem e testagem: 50, 00 – 24.000, 00 MZN (dependendo do tipo de 

mercadoria e do volume da mercadoria). 

 

Exportações: 

• Inspecção e recolha de amostras: 50, 00 – 30.000, 00 MT (dependendo do tipo de 

mercadoria e do volume da mercadoria). 
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Trânsito de mercadorias: 

• Não são cobradas taxas para o caso de trânsito de mercadorias. A Direcção Nacional dos 

Serviços Agrários (DNSA) vai levar a cabo uma análise dos documentos caso a mercadoria 

esteja selada;  

• E vai levar a cabo uma inspecção física caso o contentor não tenha sido ainda aberto.   

 

DIRECÇÃO NACIONAL DAS FLORESTAS NO MINISTÉRIO DA TERRA, MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO RURAL (MITADER) 

Serviços & Taxas: responsável pela supervisão das exportações da madeira através dos seus Serviços 

Provinciais de Florestas e Fauna Bravia (SPFFB) – emite as autorizações de exportação, leva a cabo as 

inspecções fitossanitárias.   

Importações: 

• Normalmente estas instituições não estão envolvidas nas importações de produtos 

madereiros visto que a maioria dos produtos madereiros são produtos finais directamente 

desembaraçados pelas alfândegas.   

 

Exportações: 

• As taxas são cobradas com base no valor do frete a bordo (FOB) ou no formulário de 

referência do valor aduaneiro; 

• Tábuas de madeira - 30% do valor do frete a bordo (FOB); 

• Pranchas  – 15 % do valor do frete a bordo (FOB); 

• Travessas de madeira – 15% do valor do frete a bordo (FOB); 

• Barras de madeira – 15% do valor do frete a bordo (FOB); 

• Estaleiro de madeira – 5% do valor do frete a bordo (FOB). 

 

 

Trânsito de mercadorias: 

• Normalmente, a madeira não é uma mercadoria que atravesse Moçambique em trânsito; por 

isso, a direcção nacional não possui nenhuns serviços identificados para o trânsito da 

madeira.    

DIRECÇÃO NACIONAL DAS FARMÁCIAS (DNF) NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MISAU) 

Atribuições/Competências: responsável pela garantia da qualidade, segurança e eficácia dos 

medicamentos existentes no mercado Moçambicano.   

Serviços & Taxas: procede ao registo dos medicamentos, emite as licenças, leva a cabo a análise dos 

documentos e as inspecções, efectua testes laboratoriais (normalmente levados a cabo nas instalações 

do operador de comércio), emite certificados.  

Importações: 

• Registo do importador: 4.000, 00 MZN; 

• Registo dos produtos: 1.000, 00 – 6.000, 00 MZN (dependendo se o produto é genérico ou 

de uma marca registada, e as dosagens); 
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• Licença de importação: 4.000, 00 – 16.000, 00 MZN (dependendo do tipo de licença); 

• Certificado de Registo: 2.000, 00 MZN; 

• Inspecção de boas práticas/Certificado: 75.000, 00 – 115.000, 00 MZN (dependendo da área 

geográfica da qual as mercadorias são oriundas). 

 

Exportações; 

• Licença de exportação: 1.200, 00 – 2.500, 00 MZN (dependendo do número de produtos). 

 

Trânsito de mercadorias: 

• A Direcção Nacional das Florestas (DNF) não possui nenhuns serviços identificados para o 

trânsito de mercadorias e, por conseguinte, vai apenas intervir quando for solicitada pelas 

alfândegas.   

DIRECÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS (DNSV) NO MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIEMENTAR (MASA)  

Atribuições/Competências: responsável por garantir a saúde dos produtos de origem animal.   

Serviços & Taxas: responsável pela emissão das licenças de importação dos produtos de origem animal 

tendo por base avaliações de risco, análise do país de origem do animal ou do produto associado; 

responsável pela inspecção dos produtos e recolha de amostras para efeitos de testagem antes do 

desembaraço do produto/mercadoria no porto de entrada ou nas instalações do operador comercial; 

responsável pela análise dos documentos das mercadorias/produtos em trânsito, a emissão de 

certificados sanitários para as importações e exportações.   

 

Caso a Direcção Nacional dos Serviços Veterinários (DNSV) leve a cabo inspecções nas instalações 

do operador comercial, é cobrada uma taxa de transporte que varia entre 1, 6 a 2, 1 MZN por 

quilometro.  

Importações: 

 

• Licenças de importação: 150, 00 – 500, 00 MZN (dependendo do tipo de 

mercadoria/produto); 

• Certificados fitossanitários que variam de preço em função da quantidade: 100, 00 – 500, 00 

MZN. 

 

Exportações: 

 

• Certificados fitossanitários: 100, 00 – 500, 00 MZN (para a maioria dos produtos/mercadorias. 

As espécies selvagens e os animais de estimação/pequena espécie podem ser alvo de taxas 

mais elevadas).   

 

 

Trânsito de mercadorias/Produtos: 

 

• Licença de trânsito: 150, 00 MZN  
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INSTITUTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DO PESCADO (INIP), MINISTÉRIO DO MAR, 

ÁGUAS INTERIORES E PESCAS (MIMAIP)  

Atribuições/Competências: responsável por garantir a segurança sanitária do pescado e da produção 

em aquacultura e dos meios de transporte.  

Serviços & Taxas: responsável pela emissão das licenças, testagem laboratorial, inspecção física e 

documental, verificação das unidades de produção e dos materiais de fabrico, certificados de saúde, 

definição dos parâmetros de higiene a serem observados no país de origem.  

O Instituto Nacional de Inspecção do Pescado (INIP) não vai, no caso das importações, 

desembaraçar as mercadorias/produtos no porto de entrada antes da conclusão da inspecção ou dos 

necessários testes laboratoriais.   

Nos casos das exportações, os operadores comerciais devem solicitar a inspecção e a testagem 

laboratorial com pelo menos uma semana de antecedência da saída das mercadorias/produtos do país 

para o caso das mercadorias/produtos abrangidos pelas Categorias 1 a 5, e seis horas antes da saída 

das mercadorias/produtos para o caso das mercadorias/produtos da Categoria 6 com vista a receber 

o certificado sanitário.   

As mercadorias/produtos são categorizados da seguinte forma:   

• Produtos frescos, congelados e enlatados; 

• Produtos secos, fumados e curados; 

• Produtos da pesca vivos; 

• Outros produtos; 

• Produtos marinados; 

• Ração animal para aquacultura. 

 

Importações: 

 

• Licenças de importação: licença sanitária provisória de importação antes da importação e 

licença sanitária de importação definitiva após a chegada e inspeção da mercadoria. A emissão 

do certificado de importação é cobrada na faixa entre 194MT-1.500 MT; 

•  Inspeção e teste: a inspeção varia entre 3.252 MT 8,300 MT, enquanto os testes de 

laboratório variam de acordo com os produtos. Testes básicos (microbiologia, química e 

sensorial) variam entre 122 MT- 2.642 MT.. 

 

Exportações: 

 

• Inspeção – 3,252 MT- 8,300MT; 

•  Licença sanitária - 6,649 MT-8,673 MT; 

• Licença sanitária para aquacultura - 4,240 MT- 8,560 MT; 

• Licença de Exportação para Aquacultura- 4,240 MT- 25, 360 MT; 

• Inspecção para Exportação na Aquacultura- 3,180 MT- 7,420 MT. 

 

Trânsito de mercadorias: 

 

• Licenças de trânsito (emitidas antes da chegada). O serviço é cobrado entre 387 MT- 773 MT 

dependendo do tipo de produtos. 
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ORGANIZAÇÕES DO SECTOR PRIVADO  

 Ao longo do processo de desembaraço aduaneiro existem mecanismos de controlo e de gestão 

fronteiriça a serem implementados por organizações do sector privado, as quais foram contratadas 

pelo Estado Moçambicano. Este é, actualmente, o caso da Janela Única Electrónica (JUE) para o 

comércio externo, denominada Mozambique’s Community Network (MCNET) e para o 

controlo/digitalização da carga.   

Janela Única – MCNet  

Atribuições/Competências: desempenha a função de plataforma electrónica nacional para a 

submissão dos documentos necessários para a importação e dos requisitos legais relacionados com a 

exportação, os quais incluem as declarações aduaneiras e com o tempo vai, também, incorporar 

todos os requisitos das licenças, certificados e autorizações (LCAs) das instituições do Estado.   

Serviços & Taxas: é cobrada uma taxa pela utilização da rede a todos os operadores comerciais de 

acordo com as mercadorias/produtos que estão a ser comercializados/transaccionados.   

As taxas estão previstas em Dólares dos Estados Unidos da América (USD) para todas as 

declarações de importações, exportações e das mercadorias em trânsito conforme listagem 

apresentada na Tabela 3. 

  

Tabela 3: Taxas da MCNet 

 

Declaração aduaneira, valores FOB, em US$ 

 

Regime 

aduaneiro 

Abaixo de 500 

US$ 

501-10,000 US$ 10,001-50,000 

US$ 

Acima de 50,000 

US$ 

Importações 5 24 64  0,85% 

Exportações 24   64 

Trânsito/outros2 24 

                                                

 

 

2 Order Nr 08/DGA/2013, issued by the Customs Authorities made the SW platform mandatory for transit 

trade 
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INSPECÇÕES NÃO INTRUSIVAS – CONTROLO (DIGITALIZAÇÃO) DAS 

MERCADORIAS/PRODUTOS  

Atribuições/Competências: prestar e manter um serviço de controlo (digitalização) móvel e fixo dos 

contentores nos principais portos de entrada Moçambicanos.  

Serviços & Taxas: gerir e manter as máquinas de controlo (digitalização) das mercadorias.   

As taxas, conforme listagem da Tabela 4, estão previstas em Dólares dos Estados Unidos da América 

(USD) e cobradas na moeda com curso legal em Moçambique (o Metical) tendo por base uma taxa 

de câmbio indexada.  

Tabela 4: Taxas de controlo (digitalização) das mercadorias  

Descrição 

 

Unidade  Taxa 

(USD) 

 

 

Importação 

Contentor – Cheio  Por contentor 100,00 

Contentor- Vazio   Por contentor 7,50 

Carga a granel na totalidade e em partes incluindo carga 

líquida  

Por contentor  1,70 

Outras cargas a granel   Por contentor  1,90 

Minerais- em geral   Por contentor  0,90 

Veículos de carga até 5 toneladas  Por veículo   15,00 

Veículos de carga entre 5-15 toneladas Por veículo   50,00 

Veículos de carga acima de 15 toneladas Por veículo   100,00 

Veículos novos   Por veículo   50,00 

Veículos usados   Por veículo   30,00 

Exportação   

Contentor- Cheio  Por contentor  50,00 

Contentor – Vazio   Por contentor  10,00 
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Descrição 

 

Unidade  Taxa 

(USD) 

 

 

Carga a granel na totalidade e em partes incluindo carga 

líquida  

Por tonelada  0,75 

Minerais- em geral   Por tonelada 0,40 

Metais usados (sucata)  Por tonelada 1,90 

Açucar a granel e ensacado ou empacotado  Por tonelada 0,62 

Citrinos   Por tonelada 0,75 

Cereais Por tonelada 0,75 

Outros Por tonelada 1,90 

Trânsito   

Contentor – Cheio   Por contentor  25,00 

Contentor- Vazio   Por contentor  10,00 

Veículos   Por veículo  15,00 

Aço  Por tonelada  0,60 

Cromo a granel  Por tonelada  0,75 

Carga a granel na totalidade e em partes incluíndo carga 

líquida  

Por tonelada  0,75 

Minerais- geral  Por tonelada  0,75 

Carvão e magnetite Por tonelada  0,20 

Açucar   Por tonelada  0,75 

Outros Por tonelada  0,90 

Aeroportos  

Passageiros do transporte aéreo – Voos regionais (SADC) Por voo  10,00 

Passageiros do transporte aéreo- Voos domésticos 

(Moçambique) 

Por voo  4,00 



15 

 

Descrição 

 

Unidade  Taxa 

(USD) 

 

 

Passageiros do transporte aéreo - Internacional  Por voo  10,00 

Carga aérea   Quilograma  0,25 
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CONCLUSÃO 

Nos termos do número 1 do Artigo 6 do Tratado de Facilitação do Comércio (TFC), Moçambique 

compromete-se a rever as taxas comerciais periodicamente com o intuito de reduzir os custos de 

transacção. A maioria das taxas apresentadas no presente manual não foram revistas nos últimos 

cinco anos. A Tabela 5 apresenta um resumo do momento em que as taxas foram revistas pela 

última vez..    

Tabela 5: Serviços Comerciais – Análise das Datas  

Serviços relacionados com o 

comércio   

Ano em que as 

taxas foram 

aprovadas pela 

última vez  

 

Revisão anterior (ano) 

Desembaraço aduaneiro   

 

2017 2009 2002 

Saúde animal   2007 Não existe 

informação 

disponível sobre 

as taxas anteriores 

Não existe 

informação 

disponível sobre 

as taxas 

anteriores 

Saúde das plantas  2009 Não existe informação disponível 

sobre as taxas anteriores 

Pesticidas  2009 Não existe informação disponível 

sobre as taxas anteriores 

Produtos farmaceutícos  2008 2000 Não existe 

informação 

disponível sobre 

as taxas 

anteriores 

Florestas  2017 2011 Não existe 

informação 

disponível sobre 

as taxas 

anteriores  

Pescado e ração animal   2004 2018 

 

Armas de fogo e munições  2007  
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Não existe informação disponível 

sobre as taxas anteriores  

 

As taxas cobradas pelo sector privado pela plataforma da janela única e pelo controlo (digitalização) 

não intrusiva não foram alteradas desde que foram inicialmente aprovadas pelo Ministro das Finanças 

em 2012 e 2007, respectivamente. Estas taxas foram definidas como parte de um contrato de 

concessão que foi negociado com o Estado Moçambicano.  

Anexo A: Lista das taxas cobradas pelo desembaraço das importações, exportações e 

das mercadorias/produtos em trânsito  

MDA Item de receita Taxas 

Aprovadas 

(MZN, 

salvo 

indicação 

em 

contrário) 

Fases de pagamento no 

processo de 

desembaraço aduaneiro 

Antes      

Durante 

Depois 

Ministério da 

Indústria e Comércio 

- Direcção Nacional 

do Comércio  

Taxa de Subscrição para 

Operador do Comércio 

Externo 

1.000 Sim - - 

Ministério da 

Indústria e Comércio 

- Direcção Nacional 

do Comércio 

Emissão de Cartão de 

Operador do Comércio 

Externo 

250 Sim - - 

Autoridade Tributária 

de Moçambique - 

Alfândegas  

Taxas de Serviços 

Aduaneiros na 

importação numa DU -

isenta de direitos 

1.500 - Sim - 

Autoridade Tributária 

de Moçambique - 

Alfândegas  

Taxas de Serviços 

Aduaneiros na 

importação numa DU não 

isenta de direitos  

 

750 - Sim - 

Autoridade Tributária 

de Moçambique - 

Alfândegas  

Taxas de Serviços 

Aduaneiros na 

importação numa DUA 

 

50  - Sim - 
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Autoridade Tributária 

de Moçambique - 

Alfândegas  

Taxas de Serviços 

Aduaneiros na 

exportação numa DU 

 

750 - Sim - 

Autoridade Tributária 

de Moçambique - 

Alfândegas  

Taxas de Serviços 

Aduaneiros na 

exportação numa DUA 

 

250 - Sim - 

Autoridade Tributária 

de Moçambique - 

Alfândegas  

Taxa de Serviços e de 

Trânsito das Alfândegas 

 

50 - Sim - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Importação de 

Animais Vivos - Cavalos e 

Burros   

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Importação de 

Animais Vivos - Bovinos 

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Importação de 

Animais Vivos - Suínos 

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Importação de 

Animais Vivos - Pequenos 

Ruminantes 

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Importação de 

Animais Vivos - Aves 

Adultas 

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Licença de Importação de 

Animais Vivos - Pintos de 

um Dia 

150 Sim - - 
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Serviços de 

Veterinária 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Importação de 

Animais Vivos - Lipoides 

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Importação de 

Animais Vivos - Animais 

de Estimação 

500 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Importação de 

Animais Vivos - Espécies 

Selvagens 

200 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Importação de 

Produtos de Origem 

Animal e Seus Derivados 

- Carnes e Seus 

Derivados 

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Importação de 

Produtos de Origem 

Animal e Seus Derivados 

– Leite 

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Importação de 

Produtos de Origem 

Animal e Seus Derivados 

– Lacticínios 

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Importação de 

Produtos de Origem 

Animal e Seus Derivados 

– Ovos 

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Licença de Importação de 

Produtos de Origem 

Animal e Seus Derivados 

– Pele 

150 Sim - - 
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Serviços de 

Veterinária 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Importação de 

Produtos de Origem 

Animal e Seus Derivados 

- Troféus de Caça 

200 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Importação de 

Produtos de Origem 

Animal e Seus Derivados 

– Forragem 

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Importação de 

Produtos de Origem 

Animal e Seus Derivados 

- Cavalos e Burros 

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Certificado Fitossanitário 

de Exportação de Animais 

Vivos Gado 

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Certificado Fitossanitário 

de Exportação de Animais 

Vivos Suínos 

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Certificado Fitossanitário 

de Exportação de Animais 

Vivos Pequenos 

Ruminantes 

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Certificado Fitossanitário 

de Exportação de Animais 

Vivos - Pequenas Espécies 

150 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Certificado Fitossanitário 

de Exportação de Animais 

Vivos - Animais de 

Estimação 

500 Sim - - 
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Serviços de 

Veterinária 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Certificado Fitossanitário 

de Exportação de Animais 

Vivos Espécies Selvagens 

500 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Certificado Fitossanitário 

de Produtos e Seus 

Derivados para 

Exportações de Origem 

Animal - Carne e Seus 

Derivados  

100 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Certificado Fitossanitário 

de Produtos e Seus 

Derivados para 

Exportações de Origem 

Animal – Leite 

100 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Certificado Fitossanitário 

de Produtos e Seus 

Derivados para 

Exportações de Origem 

Animal – Lacticínios 

100 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Certificado Fitossanitário 

de Produtos e Seus 

Derivados para 

Exportações de Origem 

Animal – Ovos 

100 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Certificado Fitossanitário 

de Produtos e Seus 

Derivados para 

Exportações de Origem 

Animal – Pele 

100 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Certificado Fitossanitário 

de Produtos e Seus 

Derivados para 

Exportações de Origem 

Animal – Troféus de Caça 

200 Sim - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Certificado Fitossanitário 

de Produtos e Seus 

Derivados para 

100 Sim - - 
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Serviços de 

Veterinária 

Exportações de Origem 

Animal – Forragem 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar -

Serviços de 

Veterinária 

Licença de Trânsito 150 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Licença de importação 

fitossanitária para fins 

comerciais (Mais de 50 kg 

de produtos)  

150 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária e 

recolha de amostras nas 

importações inferiores a 

5 toneladas  

80 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária e 

recolha de amostras nas 

importações (6-10 

toneladas) 

160 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária e 

recolha de amostras nas 

importações (11-50 

toneladas)  

800 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária e 

recolha de amostras nas 

importações (51-100 

toneladas)  

1.600 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária e 

recolha de amostras nas 

importações (101-500 

toneladas)  

2.400 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Inspecção fitossanitária e 

recolha de amostras nas 

importações (501- 1.000 

toneladas) 

4.000 -  Sim Sim 
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Serviços de 

Agricultura 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária e 

recolha de amostras nas 

importações (1.001- 

5.000 toneladas) 

8.000 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária e 

recolha de amostras nas 

importações (5.001-

10.000 toneladas)  

12.000 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária e 

recolha de amostras nas 

importações (10.001-

20.000 toneladas)  

16.000 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária e 

recolha de amostras nas 

importações (Mais de 

20.001 toneladas) 

24.000 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da importação 

de flores frescas (Menos 

de 20 kg) 

100 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da importação 

de flores frescas (21- 100 

kg)  

200 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da importação 

de flores frescas (101- 

200 kg)  

400 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Inspecção da importação 

de flores frescas (201- 

2.000 kg)  

1.000 -  Sim Sim 
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Serviços de 

Agricultura 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da importação 

de flores frescas (Mais de 

2.000 kg) 

2.000 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da importação 

de materiais vegetais 

(estacas, plantas, rama de 

batata-doce e outros 

materiais vegetais) - 

Menos de 10 kg 

50 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da importação 

de materiais vegetais 

(estacas, plantas, rama de 

batata-doce e outros 

materiais vegetais) - 11-50 

kg  

100 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da importação 

de materiais vegetais 

(estacas, plantas, rama de 

batata-doce e outros 

materiais vegetais) - 51- 

100 kg 

150 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da importação 

de materiais vegetais 

(estacas, plantas, rama de 

batata-doce e outros 

materiais vegetais) - 101-

1.000 kg 

500 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da importação 

de materiais vegetais 

(estacas, plantas, rama de 

batata-doce e outros 

materiais vegetais) - Mais 

de 1.001 kg 

1.000 -  Sim Sim 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Licença fitossanitária de 

exportação para fins 

comerciais (Mais de 50 

kg) 

150 Sim  - - 
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Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária da 

exportação e recolha de 

amostras (Menos de 5 

toneladas) 

100 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária da 

exportação e recolha de 

amostras (6-10 toneladas)  

200 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária da 

exportação e recolha de 

amostras (11-50 

toneladas)  

1.000 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária da 

exportação e recolha de 

amostras (51-100 

toneladas)  

2.000 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária da 

exportação e recolha de 

amostras (101-500 

toneladas)  

3.000 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária da 

exportação e recolha de 

amostras (501- 1.000 

toneladas)  

5.000 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária da 

exportação e recolha de 

amostras (1.001-5.000 

toneladas)  

10.000 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária da 

exportação e recolha de 

amostras (5.001-10.000 

toneladas)  

15.000 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Inspecção fitossanitária da 

exportação e recolha de 

20.000 Sim  - - 
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Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

amostras (10.001-20.000 

toneladas)  

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção fitossanitária da 

exportação e recolha de 

amostras (Mais de 20.001 

toneladas)  

30.000 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da exportação 

de flores frescas (Menos 

de 20 kg)  

110 

 

Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da exportação 

de flores frescas (21-100 

kg)  

220 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da exportação 

de flores frescas (101-200 

kg) 

440 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da exportação 

de flores frescas (201- 

2.000kg) 

1.100 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da exportação 

de flores frescas (Mais de 

2.000 kg) 

2.200 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da exportação 

de materiais vegetais 

(estacas, plantas, rama de 

batata-doce, outros 

materiais vegetais) -

Menos de 10 kg 

50 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Inspecção da exportação 

de materiais vegetais 

(estacas, plantas, rama de 

100 Sim  - - 
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Serviços de 

Agricultura 

batata-doce, outros 

materiais vegetais) -11-50 

kg 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da exportação 

de materiais vegetais 

(estacas, plantas, rama de 

batata-doce, outros 

materiais vegetais) -51-

100 kg 

150 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da exportação 

de materiais vegetais 

(estacas, plantas, rama de 

batata-doce, outros 

materiais vegetais) -101-

1.000 kg 

500 Sim  - - 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança Alimentar - 

Serviços de 

Agricultura 

Inspecção da exportação 

de materiais vegetais 

(estacas, plantas, rama de 

batata-doce, outros 

materiais vegetais) -Mais 

de 1.001 kg 

1.000 Sim  - - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Pedido de registo de 

medicamentos/ 

pagamento único 

 

4.000 Sim - - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Registo de medicamento / 

cada genérico 

 

1.000 Sim - - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Pedido de registo de 

medicamentos, para cada 

fármaco e/ou dose para 

nova molécula ou para 

medicamento de marca 

(com patente) 

6.000 Sim - - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Registo de medicamento 

para cada dose 

suplementar ou 

medicamento de marca 

2.000 Sim - - 
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Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Pedido de registo 

abreviado de 

medicamentos 

4.000 Sim - - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Registo de medicamento 

através do processo 

abreviado 

 

2.000 Sim - - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Licença para registo de 

medicamentos 

importados para cada 

forma e/ou dose 

farmacêutica 

16.000 Sim - - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Pedido de renovação de 

licença e registo de 

medicamentos 

importados 

8.000 Sim - - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

 

Taxa anual para manter o 

registo de medicamentos 

/ para cada produto 

500 Sim - - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Pedido de importação 

especial  

 

4.000 Sim - - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Certificado de Registo 2.000 Sim - - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Licenciamento de 

importadores e 

distribuidores 

9.000 Sim - - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Renovação de licença 

para importadores e 

distribuidores 

4.500 Sim - - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Taxa anual para retenção 

da licença de exploração 

para importadores e 

distribuidores 

500 Sim - - 
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Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Pedido de licença de 

exportação / para cada 

medicamento 

1.200 Sim - - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Pedido de licença de 

exportação para outros 

produtos / para cada 

produto 

2.500 Sim - - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Inspecção de práticas de 

mercadorias para emissão 

de Certificado pela 

origem do produto - 

Países africanos  

75.000 - Sim - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Inspecção de práticas de 

mercadorias para emissão 

de Certificado pela 

origem do produto - 

Médio Oriente 

87.000 - Sim - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Inspecção de práticas de 

mercadorias para emissão 

de Certificado pela 

origem do produto - 

Ásia/Índia 

87.500 - Sim - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Inspecção de práticas de 

mercadorias para emissão 

de Certificado pela 

origem do produto - 

América Latina 

87.500 - Sim - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Inspecção de práticas de 

mercadorias para emissão 

de Certificado pela 

origem do produto – 

Europa 

100.000 - Sim - 

Ministério da Saúde - 

Departamento de 

Farmácias  

Inspecção de práticas de 

mercadorias para emissão 

de Certificado pela 

origem do produto - EUA 

e Canadá 

115.000 - Sim - 
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3 Cobre diferentes tipos de barcos  

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Inspecção de uma 

embarcação de 

exportação3  

2,168 Sim  - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Licença sanitária para 

instalação / modificação 

de empreendimento de 

exportação  

5,854-7,516 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Licença operacional 

provisória para uma 

empresa exportadora 

5,854-8,300 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Licença operacional para 

uma empresa 

exportadora 

5,781-8,268 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Inspecção de uma 

empresa exportadora 

1,734-2,601 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Pré-inspeção de uma 

empresa exportadora 

2,601-3,642 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Inspeção de uma empresa 

exportadora solicitada 

pelo proprietário 

3,252 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Licença de exportação 

para modificação ou 

adequação do barco de 

pesca 

8,673 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Licença de exportação 

para cada barco de pesca 

6,649 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Inspeção Sanitária para 

licenciamento de uma 

empresa exportadora 

5,204-5,409 Sim - - 
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Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Pré-inspeção para cada 

barco de pesca 

exportador 

3,252-3,568 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Inspeção de um barco 

pesqueiro exportador 

solicitado pelo 

proprietário 

3,252 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Certificado de 

exportação para produtos 

frescos, congelados e 

enlatados 

155-1,500 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Certificado de 

exportação para produtos 

secos, fumados e curados 

300-3,000 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Certificado de 

exportação para produtos 

ativos 

2,625 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Certificado de 

exportação para outros 

produtos 

300-500 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Certificado de 

exportação para produtos 

marinados 

500-2,100 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Certificado de 

exportação para 

alimentos para animais 

1,000 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Reemissão do certificado 

de exportação 

1,452 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Certificado de 

importação para produtos 

frescos, congelados e 

enlatados 

194-1,000 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Certificado de 

importação de produtos 

secos, fumados e curados 

350-1,000 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Certificado de 

exportação para produtos 

ativos 

194-1,500 Sim - - 
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Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Licença de trânsito 387-773 - Sim - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Licença de exportação de 

aquacultura  

4,240-25,360 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Licença sanitária 

exportadora provisória 

de aquicultura 

4,240-10,360 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Licença sanitária de 

aquacultura 

4,240-8,560 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Inspecção de farma de 

aquacultura 

3,180-7,420  Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

     

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

crustáceo (camarão de 

superfície, lagosta) 

incluindo bivalve vivo 

    

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Microbiologia 2,642 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Química  436 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Sensorial  243 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Crustáceo (camarão de 

águas profundas, 

caranguejo) 

 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Microbiologia 2,642 Sim - - 
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Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Química  436 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Sensorial  243 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Peixe, cefalópode, 

gastrópode 

 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Microbiologia 2,642 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Química  436 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Sensorial  122 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Produtos secos, fumados 

e curados 

 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Microbiologia 2,642 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Química  436 Sim - - 

Instituto Nacional de 

Inspecção do pescado 

-INIP  

Sensorial  304 Sim - - 
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