Indicadores do DB

Classificacao segundo o DB13 (Mocambique e melhor referencia
da SADC)

Procedimentos (numero)

9

Tempo (dias)

13

Mocambique 96
Custo (% da renda per capita)
1

Procedimentos (numero)

Abertura de empresas

Mauricias

14

Tempo (dias)

Custo (% da renda per capita)

Mocambique
155
2

Registo de propriedade

Botswana

3

Obtencao de credito
Africa do Sul
1

Mocambique
105

4

Pagamento de impostos

5

6

3.3

Fundir registo de empresa+obtencao de
NUIT+pedido de licensiamento

Tempo (dias)

-14

132

A submissão do certificado de registo
ao município e ao serviço de cadastro
deve ser oficioso (interno).

Custo (% do valor do
imovel)

n.d.

n.d.

Passa de 0 para
30 % de
cobertura de
Central de Risco
de Crédito
Privado

n.d.

-20

67

5

7

Indice de informacao de credito (06)

6

Indice de eficiencia dos direitos
legais (0-10)

10

Soma - obtencao de credito

16

Pagamentos (numero)

37

Tempo (horas por ano)

230

Sobrecarga fiscal (% dos lucros)

34.3
7

Tempo (horas por ano)

161

Mauricias
12
Sobrecarga fiscal (% dos lucros)

28.5

Documentos para exportar (numero)

7

Operacionalizar a Central de
Informação de Crédito Privado (BM);

Custo para exportar (US$ por
contentor)

Mocambique
134

23

1,100.00

Orcamento

Parceiros envolvidos

Outras

MJ

MIC, MOF,
MITUR,
Gabinete do
PM

WB, IA, IFC, GIZ, USAID

MOF/MRA

Autoridades
Municipais,
MINAG, MPD,
Gabinete do
PM, MJ, MIC

AfDB

TBD

TBD

IFC

Riscos ou aspectos
que devem ser
acautelados

Questoes/observacoes

Aprovar leis e regulamento para a
operacionalizacao do Bureau de
Credito Privado e aprovar a lei de
Insolvencia (vide reformas para a
Resolucao de Insolvencia)

Indice de eficiencia dos
direitos legais (0-10)

Soma - obtencao de
credito
Consolidar a implementacao do etributacao como sistema alternativo de
Simplificar e automizar o pagamento de pagamento online de impostos
impostos tirando partido dos sistemas
vigentes
Sincronizar o pagamento de impostos
municipais com o e-tributacao
(CMCMaputo como piloto)

Pagamentos (numero)

Reduzir a sobrecarga fiscal mediante
reducao substancial da taxa de IRPC

AutoridadesMOF/MRA
Municipais, MINAG, MPD, Gabinete do PM, MJ, MIC

Eliminar o stamp duty
Introduzir facturas que poderao ser
emitidas por empresas no processo de
compra de produtos agricolas a
agricultores de pequena escala que nao
estao registados no sistema fiscal
Melhorar o processo de reembolso do
IVA as PME

Operacionalização e consolidacao da
JUE
Tempo para exportar (dias)

Prazos

Principal

Indice de informacao de
credito (0-6)

Reduzir a sobrecarga fiscal
Pagamentos (numero)

71

Reduzir custos (sem harmonização);

Procedimentos (numero)

Soma - obtencao de credito

-6

98

8

3

Tempo (dias)

-3

Custo (% do valor do imovel)

4

44

Procedimentos (numero)

Fundir o pagamento da SISA e do
registo predial (MJ+CMCM+BAÚ);

Indice de eficiencia dos direitos
legais (0-10)

-6

Instituicoes do estado
envolvidas

Fundir inicio de actividade
M01+INSS+Declaracao de trabalho

42

Indice de informacao de credito (06)

Procedimentos (numero)

n.d.

Tempo (dias)

16

Impacto
sobre o
ranking
(simulado)

n.d.

Informatizar os registos de
propriedade;

5.1

Impacto esperado sobre o ambiente de
negocios (acumulado)

Custo (% da renda per
capita)

8

Custo (% do valor do imovel)

Algumas accoes especificas

Operacionalizar a plataforma integrada
de servicos ao cidadao. Pre-acordo
ICF+GdM(12.11.2012)

Procedimentos (numero)

51 Tempo (dias)

Mocambique
129

19.7

Reformas necessarias

Avaliar o funcionamento e consolidar a
operacilnalizacao da JUE antes da
expansao para outras areas.
Procurar eliminar "falhas" no sistema
que em certos casos causam mais
atrasos no processamento de
mercadoria
MIPS analisa a situação e toma as
medidas necessárias para trazer o
tempo de permanência da carga, e os
tempos de movimentação de carga, até
níveis aceitáveis

Melhorar a eficiência na movimentação Fazer uma avaliação de fabrico baseada
portuária
em standards mundiais [World Class
Manufacture assessment (WCM)] para
apurar melhorias que podem ser feitas
pela simplificação e racionalização de
procedimentos, processos e linhas de
fluxo, com o equipamento existente

Tempo (horas por ano)

-69

76

Sobrecarga fiscal (% dos
lucros)

n.d.

n.d.

Documentos para
exportar (numero)

n.d.

n.d.

Tempo para exportar
(dias)

-8

125

Qual o ponto de situacao
do e-tributacao?

EU, DANIDA e outros

Mocambique
134

Documentos para importar (numero)

10

Criar um plano gradual para atingir
padrões internacionais de
movimentação de carga, incluindo lista
de "hits rápidos" para alcançar o
máximo de impacto com investimento
mínimo

Tempo para importar (dias)

28

Desenvolver uma estrategia de
migracao da IPE para uma inspeccao
baseada no risco

Custo para importar (US$ por
contentor)
5

Identificar processos e as capacidades
necessarias para que as Alfândegas
executem as funcoes de IPE

1,545.00

-8

125

Custo para exportar (US$
por contentor)

-400

125

Comercio internacional
Documentos para exportar (numero)

5
Eliminacao da IPE

Tempo para exportar (dias)

Custo para exportar (US$ por
contentor)

Prover as autoridades mocambicanas
de capacidade para realizar a inspeccao
baseada no risco

10

10

Custo para importar (US$ por
contentor)

695.00

Prazo (anos)

5.0

Aprovação do regulamento da Lei;
15.0

Resolucao de insolvencia
Prazo (anos)
Botswana

29 Custo (% da renda per
capita/solicitacoes)
Taxa de recuperacao (centavos de
dolar)

-15

117

Custo para importar (US$
por contentor)

-400

127

Prazo (anos)

n.d.

n.d.

Custo (% da renda per
capita/solicitacoes)

n.d.

n.d.

Taxa de recuperacao
(centavos de dolar)

45.1

33

MJ

Parlamento

AfDB e USAID

Não cobrar impostos somente a
contentores que tenham sido
realmente inspecionados/verificados

Desenvolver um plano de monitoria
eficaz
Aprovação da Lei;

9

Mocambique
147
Taxa de recuperacao (centavos de
dolar)

Tempo para importar
(dias)

Trabalhar com Alfândegas de
Moçambique para reduzir as taxas e
criar uma lista positiva de bens que
devem ser inspecionados com base no
risco

6

Desenvolver uma campanha de
treinamento abrangente e divulgação
de informação para funcionários e
usuários

Custo (% da renda per
capita/solicitacoes)

117

WB e USAID

Desenvolver um plano efectivo de
monitoria

Reduzir o número de mercadorias
digitalmente verificadas (scanned)

Tempo para importar (dias)

-3

MOF/MIC

Assistir ao Director Geral no
desenvolvimento de nova legislatura

660.00

Projetar e realizar uma revisão
independente dos custos para alcançar
um sistema de taxas totalmente
transparente

Documentos para importar (numero

Documentos para
importar (numero)

AT/MRA

Desenvolver uma campanha de
treinamento abrangente e informações
para funcionários e usuários

Mauricias
15

6

Tempo para exportar
(dias)

1.7
15
64.8

Uma vez aprovada a lei, governo,
doadores, advogados e tribunais
devem trabalhar juntos para criar um
programa de treinamento abrangente
para garantir a sua correcta
administracao. Para isso devem ralizarse treinamentos em Maputo e nas
Provincias

Criação da Associação de
Administradores de falência e formacao
de magistrados
Deve se desenvolver um sistema de
Implementacao e monitoria da nova lei monitoria para garantir que a nova lei é
correctamente administrada

