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Melhorando o Ambiente de Negócios

FACILITANDO O AMBIENTE DE NEGÓCIOS 
PARA O CRESCIMENTO ECONÓMICO 
SPEED+

VISÃO GERAL

Um esforço consistente no sentido de implementar reformas permitiu a Moçambique melhorar a sua classificação no 
índice "Doing Business" do Banco Mundial, onde subiu 33 lugares, passando de 168.º, em 2017, para 135.º, em 2019. 
Infelizmente, as dificuldades associadas à existência de regulamentos, processos de atribuição de licenças/aprovações, taxas 
e outros procedimentos opacos e complexos, ainda impedem a entrada no mercado e agravam os custos da realização de 
negócios. O SPEED+ está a trabalhar, em colaboração com o Ministério da Indústria e Comércio (MIC) e a Confederação 
das Associações Económicas de Moçambique (CTA), para definir as principais reformas que ajudarão Moçambique a 
melhorar o ambiente de negócios do país e a sua classificação no índice "Doing Business", bem como a atrair novos 
investimentos e estimular o crescimento económico.

QUADROS DE ORIENTAÇÃO E PRINCIPAIS INTERVENIENTES PARA A MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
A orientação das intervenções do SPEED+ para a melhoria do ambiente de negócios baseia-se no quadro "Doing 
Business" do Banco Mundial, que visa reduzir o tempo e custos suportados pelas empresas ao cumprirem os 
regulamentos governamentais. A Estratégia para a Melhoria do Ambiente de Negócios de Moçambique (EMAN II, 
2013-2017) e o recentemente aprovado Plano de Acção para a Melhoria do Ambiente de Negócios (PAMAN, 
2019-2021) proporcionam a orientação de mais alto nível no que se refere à agenda de reformas estratégicas. Todos os 
anos, a Conferência Anual do Sector Privado desenvolve uma Matriz de Diálogo Público-Privado, que reflecte o acordo 
sobre as prioridades de reforma para melhoria do ambiente de negócios.

REFORMA DO CÓDIGO COMERCIAL

O SPEED+ está a ajudar as suas contrapartes do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos (MJACR), MIC 
e CTA, a rever o Código Comercial de Moçambique. Numa primeira fase, foram feitas reformas que se destinam a 
melhorar o ambiente de negócios e a classificação de Moçambique no âmbito de dois aspectos fundamentais do quadro 
"Doing Business" do Banco Mundial:  Abertura de empresas e Proteção de Investidores Minoritários. A aprovação bem 
sucedida dessas reformas estimulou a exigência, por parte dos sectores público e privado, de uma revisão e modernização 
abrangentes do Código Comercial. A fim de concluir a revisão integral, o SPEED+ está a trabalhar em estreita colaboração 
com as principais partes interessadas e mantém um processo consultivo alargado. 

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NO PROCESSO LEGISLATIVO E NA ELABORAÇÃO DE UMA LEI 
SOBRE LEGÍSTICA

Após muitos anos a defender os interesses do sector privado, o apoio do SPEED+ com vista à apresentação bem sucedida 
de uma proposta ao MJACR e ao Parlamento para a elaboração de uma Lei sobre Legística constituiu um marco 
importante para o envolvimento do sector privado e da sociedade civil no processo de formulação das leis. Após analisar 
as questões levantadas, o Parlamento apelou à realização de uma reforma ainda mais vasta: desenvolvimento de um 
processo de criação de leis abrangente, transparente e inclusivo, consagrado numa Lei que promova o envolvimento da 
sociedade civil e do sector privado em todas as fases, conforme discutido neste pequeno vídeo. O SPEED+ já concluiu o 
primeiro projecto para a elaboração da Lei sobre Legística e de um manual de formação que acompanhará a mesma.

INDICADORES "DOING BUSINESS"

Abertura de Empresas e Proteção de Investidores 
Minoritários
A primeira fase de revisão do Código Comercial (ver acima) 
resultou na aprovação de reformas que facilitam a criação de um 
negócio, simplificando os procedimentos e reduzindo o tempo 
de registo, e concedendo maior protecção aos investidores 
minoritários no que se refere a divulgação e transparência, 
conflitos de interesses, direitos dos accionistas e responsabilidade 
dos directores das empresas. As reformas serão reflectidas na 
classificação de Moçambique para o “Doing Business” de 2020.
 
Obtenção de Electricidade
O SPEED+ apoiou a implementação do Decreto 10/2016, que 
agiliza o processo de ligação das empresas à rede nacional. Isso 
resultou num salto de 18 lugares na edição de 2018 do relatório 
"Doing Business", fazendo com que Moçambique passasse do 
168.º para o 150.º lugar.

Obtenção de Licenças de Construção
A fim de reduzir o tempo e custos associados a obtenção de licenças de construção, o SPEED+ está a apoiar a criação de um Manual de Procedimentos de Licença 
de Construção, com vista a agilizar o processo de licenciamento no município de Maputo, torná-lo mais acessível, reduzir as oportunidades de corrupção através do 
aumento da transparência. O Manual orientará os cidadãos e as empresas ao longo do processo de licenciamento de construção, incluindo no que se refere a todos 
os procedimentos, documentos de suporte, instituições envolvidas, custos e estimativas de tempo.

DIÁLOGO ENTRE O SECTOR PRIVADO E O GOVERNO SOBRE O AMBIENTE DE NEGÓCIOS

A Conferência Anual do Sector Privado (CASP) e o Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócios (CMAN) bianual constituem os principais mecanismos para o 
diálogo entre o sector privado e o Governo sobre questões relacionadas com o ambiente de negócios. O SPEED+ trabalha em estreita colaboração com a CTA na 
prestação de assistência técnica a esses eventos, incluindo a nível de financiamento, análises e identificação de oradores. Muitas das conquistas de 2018 contaram com o 
apoio do SPEED+, incluindo as revisões do Código Comercial, Lei do Trabalho, Lei do Cajú, além do desenvolvimento da Política e Estratégia Comercial. As reformas 
seleccionadas para 2019, incluindo as revisões fiscais para o sector agrícola e a Lei dos Portos, também são apoiadas pelo SPEED+.

AEROPORTO INTERNACIONAL COMO PONTO DE ENTRADA

O SPEED+ apoiou com uma análise de impacto económico da proposta apresentada pela Aeroportos de Moçambique no sentido de se restringir os pontos de 
entrada de voos internacionais, passando dos actuais nove aeroportos para apenas três. A análise demonstrou um potencial de perdas no valor de 340 000 000 USD 
e quase 50 000 postos de trabalho, ao longo de cinco anos. O esforço bem sucedido, suportado por estas conclusões, conduziu à aprovação do Decreto 82/2018, o 
qual permite que todos os nove aeroportos continuem a receber voos regionais e acrescenta dois aeroportos elegíveis para certificação com vista a receberem voos 
intercontinentais.

LEI DO TRABALHO

O Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social (MITESS) está a liderar um processo de análise e revisão da Lei do Trabalho de 2007. O SPEED+ e a CTA 
utilizaram um processo participativo e de base consultiva alargada para identificarem as áreas-chave a reformar, com vista à elaboração de uma nova Lei do Trabalho e de 
uma matriz de propostas de reforma que possa produzir o maior impacto positivo possível na criação de emprego, crescimento económico, alívio da pobreza e 
capacitação económica das mulheres. A CTA apoiou o projecto, mas foi contrariado, nas últimas etapas, por uma proposta regressiva apresentada pelo MITESS. Apesar 
de a versão do MITESS ter abordado a melhoria da licença parental, dos direitos do empregador em processos de rescisão e do tratamento de questões de assédio 
sexual, também aumentou os períodos de licença anual e por motivo de doença (tornando mais difícil a contratação de trabalhadores internacionais) e foi vaga no 
que se refere às situações de trabalho temporário, teletrabalho e múltiplos contratos de trabalho celebrados com o mesmo empregador. A Lei do Trabalho ainda está 
a ser discutida.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA RÁPIDA E DIRECCIONADA

O SPEED+ encontra-se bem posicionado para oferecer respostas rápidas e eficazes às oportunidades e desafios inesperados, além de disponibilizar assistência técnica 
direccionada, fundamental no apoio às políticas económicas orientadas para a liberalização do mercado. O SPEED+ contribuiu para a avaliação do quadro do salário mínimo 
de Moçambique, para o aumento da participação do sector privado na Bolsa de Valores de Moçambique, para o apoio à implementação do Regulamento de Fortificação de 
Alimentos de 2016 pelo sector privado, para o fornecimento à CTA de uma revisão técnica da Lei dos Tribunais Fiscais e da Lei das Empresas Públicas, e para a revisão da Lei 
do Regulamento Cambial.
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VISÃO GERAL

Um esforço consistente no sentido de implementar reformas permitiu a Moçambique melhorar a sua classificação no 
índice "Doing Business" do Banco Mundial, onde subiu 33 lugares, passando de 168.º, em 2017, para 135.º, em 2019. 
Infelizmente, as dificuldades associadas à existência de regulamentos, processos de atribuição de licenças/aprovações, taxas 
e outros procedimentos opacos e complexos, ainda impedem a entrada no mercado e agravam os custos da realização de 
negócios. O SPEED+ está a trabalhar, em colaboração com o Ministério da Indústria e Comércio (MIC) e a Confederação 
das Associações Económicas de Moçambique (CTA), para definir as principais reformas que ajudarão Moçambique a 
melhorar o ambiente de negócios do país e a sua classificação no índice "Doing Business", bem como a atrair novos 
investimentos e estimular o crescimento económico.

QUADROS DE ORIENTAÇÃO E PRINCIPAIS INTERVENIENTES PARA A MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
A orientação das intervenções do SPEED+ para a melhoria do ambiente de negócios baseia-se no quadro "Doing 
Business" do Banco Mundial, que visa reduzir o tempo e custos suportados pelas empresas ao cumprirem os 
regulamentos governamentais. A Estratégia para a Melhoria do Ambiente de Negócios de Moçambique (EMAN II, 
2013-2017) e o recentemente aprovado Plano de Acção para a Melhoria do Ambiente de Negócios (PAMAN, 
2019-2021) proporcionam a orientação de mais alto nível no que se refere à agenda de reformas estratégicas. Todos os 
anos, a Conferência Anual do Sector Privado desenvolve uma Matriz de Diálogo Público-Privado, que reflecte o acordo 
sobre as prioridades de reforma para melhoria do ambiente de negócios.

REFORMA DO CÓDIGO COMERCIAL

O SPEED+ está a ajudar as suas contrapartes do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos (MJACR), MIC 
e CTA, a rever o Código Comercial de Moçambique. Numa primeira fase, foram feitas reformas que se destinam a 
melhorar o ambiente de negócios e a classificação de Moçambique no âmbito de dois aspectos fundamentais do quadro 
"Doing Business" do Banco Mundial:  Abertura de empresas e Proteção de Investidores Minoritários. A aprovação bem 
sucedida dessas reformas estimulou a exigência, por parte dos sectores público e privado, de uma revisão e modernização 
abrangentes do Código Comercial. A fim de concluir a revisão integral, o SPEED+ está a trabalhar em estreita colaboração 
com as principais partes interessadas e mantém um processo consultivo alargado. 

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NO PROCESSO LEGISLATIVO E NA ELABORAÇÃO DE UMA LEI 
SOBRE LEGÍSTICA

Após muitos anos a defender os interesses do sector privado, o apoio do SPEED+ com vista à apresentação bem sucedida 
de uma proposta ao MJACR e ao Parlamento para a elaboração de uma Lei sobre Legística constituiu um marco 
importante para o envolvimento do sector privado e da sociedade civil no processo de formulação das leis. Após analisar 
as questões levantadas, o Parlamento apelou à realização de uma reforma ainda mais vasta: desenvolvimento de um 
processo de criação de leis abrangente, transparente e inclusivo, consagrado numa Lei que promova o envolvimento da 
sociedade civil e do sector privado em todas as fases, conforme discutido neste pequeno vídeo. O SPEED+ já concluiu o 
primeiro projecto para a elaboração da Lei sobre Legística e de um manual de formação que acompanhará a mesma.

INDICADORES "DOING BUSINESS"

Abertura de Empresas e Proteção de Investidores 
Minoritários
A primeira fase de revisão do Código Comercial (ver acima) 
resultou na aprovação de reformas que facilitam a criação de um 
negócio, simplificando os procedimentos e reduzindo o tempo 
de registo, e concedendo maior protecção aos investidores 
minoritários no que se refere a divulgação e transparência, 
conflitos de interesses, direitos dos accionistas e responsabilidade 
dos directores das empresas. As reformas serão reflectidas na 
classificação de Moçambique para o “Doing Business” de 2020.
 
Obtenção de Electricidade
O SPEED+ apoiou a implementação do Decreto 10/2016, que 
agiliza o processo de ligação das empresas à rede nacional. Isso 
resultou num salto de 18 lugares na edição de 2018 do relatório 
"Doing Business", fazendo com que Moçambique passasse do 
168.º para o 150.º lugar.

Obtenção de Licenças de Construção
A fim de reduzir o tempo e custos associados a obtenção de licenças de construção, o SPEED+ está a apoiar a criação de um Manual de Procedimentos de Licença 
de Construção, com vista a agilizar o processo de licenciamento no município de Maputo, torná-lo mais acessível, reduzir as oportunidades de corrupção através do 
aumento da transparência. O Manual orientará os cidadãos e as empresas ao longo do processo de licenciamento de construção, incluindo no que se refere a todos 
os procedimentos, documentos de suporte, instituições envolvidas, custos e estimativas de tempo.

DIÁLOGO ENTRE O SECTOR PRIVADO E O GOVERNO SOBRE O AMBIENTE DE NEGÓCIOS

A Conferência Anual do Sector Privado (CASP) e o Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócios (CMAN) bianual constituem os principais mecanismos para o 
diálogo entre o sector privado e o Governo sobre questões relacionadas com o ambiente de negócios. O SPEED+ trabalha em estreita colaboração com a CTA na 
prestação de assistência técnica a esses eventos, incluindo a nível de financiamento, análises e identificação de oradores. Muitas das conquistas de 2018 contaram com o 
apoio do SPEED+, incluindo as revisões do Código Comercial, Lei do Trabalho, Lei do Cajú, além do desenvolvimento da Política e Estratégia Comercial. As reformas 
seleccionadas para 2019, incluindo as revisões fiscais para o sector agrícola e a Lei dos Portos, também são apoiadas pelo SPEED+.

AEROPORTO INTERNACIONAL COMO PONTO DE ENTRADA

O SPEED+ apoiou com uma análise de impacto económico da proposta apresentada pela Aeroportos de Moçambique no sentido de se restringir os pontos de 
entrada de voos internacionais, passando dos actuais nove aeroportos para apenas três. A análise demonstrou um potencial de perdas no valor de 340 000 000 USD 
e quase 50 000 postos de trabalho, ao longo de cinco anos. O esforço bem sucedido, suportado por estas conclusões, conduziu à aprovação do Decreto 82/2018, o 
qual permite que todos os nove aeroportos continuem a receber voos regionais e acrescenta dois aeroportos elegíveis para certificação com vista a receberem voos 
intercontinentais.

LEI DO TRABALHO

O Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social (MITESS) está a liderar um processo de análise e revisão da Lei do Trabalho de 2007. O SPEED+ e a CTA 
utilizaram um processo participativo e de base consultiva alargada para identificarem as áreas-chave a reformar, com vista à elaboração de uma nova Lei do Trabalho e de 
uma matriz de propostas de reforma que possa produzir o maior impacto positivo possível na criação de emprego, crescimento económico, alívio da pobreza e 
capacitação económica das mulheres. A CTA apoiou o projecto, mas foi contrariado, nas últimas etapas, por uma proposta regressiva apresentada pelo MITESS. Apesar 
de a versão do MITESS ter abordado a melhoria da licença parental, dos direitos do empregador em processos de rescisão e do tratamento de questões de assédio 
sexual, também aumentou os períodos de licença anual e por motivo de doença (tornando mais difícil a contratação de trabalhadores internacionais) e foi vaga no 
que se refere às situações de trabalho temporário, teletrabalho e múltiplos contratos de trabalho celebrados com o mesmo empregador. A Lei do Trabalho ainda está 
a ser discutida.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA RÁPIDA E DIRECCIONADA

O SPEED+ encontra-se bem posicionado para oferecer respostas rápidas e eficazes às oportunidades e desafios inesperados, além de disponibilizar assistência técnica 
direccionada, fundamental no apoio às políticas económicas orientadas para a liberalização do mercado. O SPEED+ contribuiu para a avaliação do quadro do salário mínimo 
de Moçambique, para o aumento da participação do sector privado na Bolsa de Valores de Moçambique, para o apoio à implementação do Regulamento de Fortificação de 
Alimentos de 2016 pelo sector privado, para o fornecimento à CTA de uma revisão técnica da Lei dos Tribunais Fiscais e da Lei das Empresas Públicas, e para a revisão da Lei 
do Regulamento Cambial.
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PROPOSTA

Aeroporto internacional activo
Aeroporto Internacional Potencial

Vôos internacionais existentes
Vôos de acordo com a proposição

Encerramento do aeroporto de 
gateway internacional existente

http://www.speed-program.com/Trade-Investment/Business-Environment/Labor-Law/Reform-of-the-Labor-Law

