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PREFÁCIO
Enquanto Ordenador Nacional de Angola do Fundo Europeu de Desenvolvimento, principal interlocutor e cogestor
dos fundos concedidos pela União Europeia, é com uma enorme satisfação que escrevo estas palavras que vão dar
corpo à nota introdutória da 3.ª edição do Guia para Investir nos PALOP e em Timor-Leste, só possível no âmbito de
um Projeto que temos a honra de seguir atentamente na nossa qualidade de “país líder”, expressão sempre preferível,
àquela que comummente é utilizada de “país chefe de fila”, e cujo trabalho nos merece grande respeito e admiração
pelos resultados tão palpáveis que vem obtendo e pela forma honesta e transparente com que vem atuando, num
verdadeiro espírito de partilha, igualdade e coresponsabilidade pouco comum.
Refiro-me ao Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito nos PALOP e em Timor-Leste (PACED), implementado ainda no quadro do 10.º Fundo Europeu de Desenvolvimento e no âmbito do mecanismo de cooperação
entre os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste e a União Europeia.
O PACED tem como objetivo geral contribuir para a afirmação e consolidação do Estado de Direito através da melhoria da capacidade dos PALOP e Timor-Leste para prevenir e lutar eficazmente contra a corrupção, o branqueamento
de capitais e o crime organizado, especialmente o tráfico de estupefacientes.
No âmbito deste Projeto, financiado pela União Europeia e cofinanciado e gerido pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., foi possível integrar Timor-Leste na Legis-PALOP, que passou a designar-se Legis-PALOP +
TL, base de dados jurídica oficial que contém Legislação, Jurisprudência e Doutrina de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, assegurando que as edições já produzidas tivessem em
conta a legislação relevante sobre corrupção, branqueamento de capitais e tráfico de estupefacientes existente nos
PALOP e em Timor-Leste.
Estou certo de que esta 3.ª edição, este novo Guia para Investir nos PALOP e em Timor-Leste, contribuirá também
para atrair mais investimento para os nossos países, investimento que só contribuirá positivamente para a sociedade se for plenamente integrado nos princípios estruturantes do Estado de Direito.
Ilícitos como os crimes económico-financeiros, a lavagem de dinheiro, a criminalidade organizada e a corrupção afetam de forma direta a boa governação, pervertem os mecanismos de regulação e de efetividade das regras legais e,
com isso, deslegitimam o compromisso democrático entre o cidadão e os poderes públicos.
Assim, a integridade dos mecanismos de governação e de regulação é um dos maiores desafios que se coloca às
nossas sociedades. Não podemos pensar o desenvolvimento económico e social de forma dissociada da edificação
de sociedades mais transparentes e justas, assentes nos valores da democracia, da justiça social, da defesa dos
direitos humanos e da paz.
O Estado de Direito é essencial para criar ambientes de negócios mais seguros e atrair investimento, sendo que
o trabalho para o robustecer é diário e deve estar presente em todos os momentos na nossa atuação governativa,
merecendo desta forma a confiança dos nossos concidadãos. A nossa atuação, para ser bem-sucedida, deve ser
encarada de forma integrada: numa lógica de articulação entre as várias instituições nacionais envolvidas, mas
também numa perspetiva de cooperação com a comunidade dos países parceiros, e demais domínios internacionais
implicados. Estamos juntos na afirmação e consolidação do Estado de Direito nos PALOP e Timor- Leste!

Luanda, 25 de Janeiro de 2021
O Ministro da Economia e Planeamento da República de Angola
Sérgio de Sousa Mendes dos Santos
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NOTA INTRODUTÓRIA
O Guia para Investir nos PALOP e Timor-Leste destina-se a todos os que pretendam conhecer, de forma sucinta e de
fácil consulta, o ordenamento jurídico relevante para o desenvolvimento de negócios em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Trata-se de uma ferramenta prática, permitindo uma
análise comparativa entre os seis ordenamentos jurídicos e não dispensando, naturalmente, aconselhamento jurídico mais detalhado nem a consulta de legislação, designadamente Legis-PALOP+TL https://www.legis-palop.org/.
O presente Guia tem como fonte o Legis-PALOP+TL https://www.legis-palop.org/. A base de dados jurídica oficial
dos PALOP foi lançada em 2009 elaborada no âmbito do Projecto de Apoio ao Desenvolvimento dos Sistemas Judiciários dos PALOP, e no quadro do Programa Indicativo Regional PALOP II, financiado pelos 9º e 10.º Fundos Europeus de Desenvolvimento (FED) e pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, atual Camões, Instituto
da Cooperação e da Língua, I.P.. Em 2018 a base de dados passou a integrar Timor-Leste com apoio do Projecto de
Apoio à Consolidação do Estado de Direito (PACED) - financiado pela União Europeia e cofinanciado e gerido pelo
Camões, I.P. -, passando a designar-se Legis-PALOP+TL.
O Legis-PALOP+TL é tutelado por Suas Excelências os Ministros da Justiça dos PALOP e de Timor-Leste e desenvolvido em parceria com várias instituições (Imprensas Nacionais, Tribunais Superiores, Procuradorias-Gerais da
República, Ordens dos Advogados e instituições académicas e de formação jurídica) que integram as Unidades
Técnicas Operacionais e de Gestão (UTOG) as quais são responsáveis pela manutenção e actualização do sistema
em cada País. A Coordenação Regional é garantida pela Unidade Técnica Operacional e de Gestão Regional (UTOG-R), criada em 30 de Março de 2012 pelo Regulamento de Gestão Regional, e a funcionar junto da Comunidade dos
Países da Língua Oficial Portuguesa (CPLP), estando o exercício das suas atribuições a cargo da Ecosphere – Consultores em Ambiente e Desenvolvimento, Lda.
Actualizada diariamente por uma equipa multidisciplinar, incluindo juristas nos cinco PALOP e Timor-Leste, a base
de dados garante segurança jurídica e facilita o exercício da cidadania. O Legis-PALOP+TL dispõe de um motor de
busca robusto que permite o acesso integral aos ordenamentos jurídicos dos PALOP e de Timor-Leste (Legislação,
Jurisprudência e Doutrina) e de um thesaurus jurídico que facilita análises comparativas entre os seis ordenamentos jurídicos. O Legis-PALOP+TL conta com 20 000 utilizadores, sendo referenciado como a Base de Dados Jurídica
Oficial dos PALOP+TL.
Na sequência do alargamento da base de dados a Timor-Leste, oficializado em cerimónia pública no dia 14 de Junho de 2018 na sede da CPLP, a presente edição inclui a análise do ordenamento jurídico de Timor-Leste a par dos
restantes cinco ordenamentos jurídicos já analisados na 1ª e 2ª Edições do Guia para Investir nos PALOP (respectivamente de Julho de 2013 e Março de 2016) os quais são agora actualizados com a análise da principal legislação
publicada entre Abril de 2016 e Fevereiro de 2021.
O presente Guia tem por base a informação jurídica disponível à data da sua actualização, sem prejuízo de outra informação jurídica que possa ser, entretanto, disponibilizada pelas Imprensas Nacionais dos PALOP e Timor-Leste.
Esta publicação é composta por nove capítulos analisando-se a legislação dos cinco PALOP e a de Timor-Leste nas
seguintes áreas:
I
II
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Formas de investimento estrangeiro;
Sistema laboral;
Tributação;
Sociedades comerciais;
Direito de propriedade intelectual;
Regulação do ambiente e urbanismo e direitos do consumidor;
Defesa comercial;
Sistema judicial e resolução de litígios;
Regime jurídico dos estrangeiros.

Recomenda-se a leitura do presente Guia em complemento do Legis-PALOP+TL https://www.legis-palop.org/.
Os valores em moedas nacionais de cada país são convertidos no presente Guia, sempre que possível, para o valor
correspondente em Euros4, tendo em vista a prestação de informação uniformizada no que respeita aos custos financeiros do investimento.
Juntos Por Direito!
1 de Março de 2021
O Presidente do Comité de Coordenação das Unidades Técnicas Operacionais
e de Gestão da Base de Dados Jurídica dos PALOP+TL
Dr. Luís Fernando Pinheiro Marques
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4

Usando a conversão disponível em https://www.xe.com/pt/

LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS
COMUNS
AC Autoridade Competente
AIA Avaliação de Impacto Ambiental
AND Autoridade Nacional Designada
CAE Classificação das Actividades Económicas
CIF Cost, Insurance and Freight (Custo, Seguro e Frete)
CIRCI Centro Internacional de Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos
CPLP Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
CQNUAC Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas
EIA Estudo de Impacto Ambiental
EUR Euros
FOB Free On Board/livre a bordo
GATT Acordo Geral de Tarifas e Comércio
GEE Gases de Efeito Estufa
IDE Investimento Directo Estrangeiro
I&D Investigação e Desenvolvimento
IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado
MDL Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
MPME Micro, Pequenas e Médias Empresas
NA Não Aplicável
NIF Número de Identificação Fiscal
OCDE/OECD Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico/Organisation for Economic
Co-operation and Development
ODM Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
ODS Objectivos de Desenvolvimento Sustentável

OGE/OE Orçamento Geral do Estado/Orçamento do Estado
OIT Organização Internacional do Trabalho
OMA Organização Mundial das Alfândegas

OMC Organização Mundial do Comércio
OMPI Organização Mundial da Propriedade Intelectual
ONG Organizações Não Governamentais
ONU Organização das Nações Unidas
PALOP Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
Pesca INN Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada
PIB Produto Interno Bruto
PNT Período Normal de Trabalho
USD Dólar dos Estados Unidos
RSU Resíduos Sólidos Urbanos
SST Segurança e Saúde no Trabalho
SWOT/FOFA Strength, Weakness, Opportunity and Threat/Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças
TdR Termos de Referência
TIC Tecnologias de Informação e Comunicação
TIP Trabalho Infantil Perigoso
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law
VMS Vessel Monitoring System/ Monitorização de Navios via Satélite
ZCLCA Zona de Comércio Livre Continental Africana
ZEE Zona Económica Exclusiva
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ANGOLA
AGT Administração Geral Tributária
AIPEX Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações
ANAC Autoridade Nacional da Aviação Civil
ANIESA Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar
ANPG Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível
ARC Autoridade Reguladora da Concorrência
ANR Agência Nacional de Resíduos
BDA Banco de Desenvolvimento de Angola
BPI Boletim de Propriedade Industrial
BNA Banco Nacional de Angola
BUE Balcão Único do Empreendedor
CAAIA Centro de Arbitragem da Associação Industrial de Angola
CAAL Centro Angolano de Arbitragem de Litígios
CAFAC Comissão Africana da Aviação Civil
CETAC Centro de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas
CGCF Comité de Gestão Coordenada de Fronteiras
CIDAC Centro Integrado de Desenvolvimento das Actividades Comerciais
CIVA Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado
CLOD Centros de Logística e de Distribuição
CMA Centro de Mediação e Arbitragem de Angola
CMC Comissão do Mercado de Capitais
CNFC Comité Nacional para a Facilitação do Comércio
CNIPROPRIV Comissão Nacional de Implementação do Programa de Privatizações
CNOP Conselho Nacional de Obras Públicas
CREL Centro de Resolução Extrajudicial de Litígios
CRIP Certificado de Registo de Investidor Privado
CTPPP Comissão Técnica das Parcerias Público-Privadas
DNDAC Direcção Nacional dos Direitos de Autor e Conexos
DNI Direcção Nacional de Impostos
DNRN Direcção Nacional dos Registos e do Notariado
DU Documento Único
ENAC Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas
ENNA Empresa Nacional de Navegação Aérea, Empresa Pública
ENANA Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea
ENDIAMA Empresa Nacional de Diamantes de Angola
FAAC Federação Angolana de Associações de Consumidores
FACRA Fundo Activo de Capital de Risco Angolano
FATCA Foreign Account Tax Compliance Act
FCR Fundos de Investimento de Capital de Risco
FDSEA Fundo Soberano de Angola
FIT Fundos de Investimento Titularização
GABAC Gabinete de Alterações Climáticas do Ministério do Ambiente
GUE Guiché Único da Empresa
IAPI Instituto Angolano da Propriedade Industrial
ICR Instituto Angolano da Propriedade Industrial
ICR Investidores em Capital de Risco
IDF Instituto de Desenvolvimento Florestal
IEC Imposto Especial de Consumo
IGAPE Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado
IGT Inspecção Geral do Trabalho
IMPA Instituto Marítimo e Portuário de Angola
INAVIC Instituto Nacional da Aviação Civil
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INAPEM Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas
INOTU Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano
IRCCOP Instituto Regulador da Construção Civil e Obras Públicas
IRT Imposto sobre Rendimentos do Trabalho
IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado
JUCE Janela Única do Comércio Externo
LGT Lei Geral do Trabalho
LIP Lei do Investimento Privado
LOFTJC Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum
LPI Lei da Propriedade Industrial
LRBA Lei dos Recursos Biológicos Aquáticos
MAPTSS Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social
MAT Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado
MCTA Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente
MINDCOM Ministério da Indústria e Comércio
MINFIN Ministério das Finanças
MINUHA Ministério do Urbanismo e Habitação
MIREMPET Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás
OEA Operador Económico Autorizado
OIC Organismos de Investimento Colectivo
OIC-CR Organismos de Investimento Colectivo de Capital de Risco
OGP Órgão de Governança das Parcerias Público-Privadas
OT-ME Obrigações do Tesouro em Moeda Estrangeira
PAC Projecto de Apoio ao Crédito
PESGRU Plano Estratégico para a Gestão de Resíduos Urbanos
PDN Plano de Desenvolvimento Nacional
PIP Programa de Investimentos Públicos
PND Plano Nacional de Desenvolvimento
POPA Plano de Ordenamento de Pescas e da Aquicultura
PPP Parcerias Público-Privadas
PREI Programa de Reconversão da Economia Informal
PRODESI Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações
PROPRIV Programa de Privatizações
REI Registo de Exportadores e de Importadores
RENETU Registo Nacional de Empreendimentos Turísticos
SAF-T(AO) Ficheiro de Inspecção Tributária
SCR Sociedades de Investimento de Capital de Risco
SEP Sector Empresarial Público
SINOC Sistema Integrado de Operações Cambiais
SIT Sociedades de Investimento de Titularização
SNDAC Sistema Nacional de Direitos de Autor e Conexos
SNP Sistema Nacional de Planeamento
SODIAM Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola
SONANGOL Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola
UCF Unidade de Correcção Fiscal
UGD Unidade de Gestão da Dívida Pública
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law
ZEE Zona Económica Especial
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CABO VERDE
AAC Agência de Aviação Civil
AF Fundo de Adaptação/Adaptation Fund
AGMVM Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários
AMP Área Marinha Protegida
ANAS Agência Nacional de Água e Saneamento
ANR Autoridade Nacional dos Resíduos
ARME Autoridade Reguladora Multissectorial da Economia
BCV Banco de Cabo Verde
BUI Balcão Único do Investidor
Cabo Verde TradeInvest ou CVTI Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Cabo Verde
CAS Código da Água e Saneamento
CEDEAO Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental
CIC Centro Internacional de Comércio
CII Centro Internacional Industrial
CIN Centro Internacional de Negócios
CIPS Centro Internacional de Prestação Serviços
CNAS Conselho Nacional de Água e Saneamento
CNC Conselho Nacional do Consumo
CNMA Centro Nacional de Mediação e Arbitragem
CNPD Comissão Nacional de Protecção de Dados
CODEMPE Conselho Nacional para o Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas
CTE Código Técnico da Edificação
DAU Documento Administrativo Único
DEF Direcção de Estrangeiros e Fronteiras
DGA Direcção Geral das Alfândegas
DGA Direcção Geral do Ambiente
DGRM Direcção-Geral dos Recursos Marinhos
DGT Direcção Geral do Trabalho
DNA Direcção Nacional do Ambiente
DNICE Direcção Nacional de Indústria, Comércio e Energia
DNRE Direcção Nacional de Receitas do Estado
DPEN Documento de Planeamento e de Estratégia Nacional
ECV Escudos Cabo-Verdianos
EMC Equipamento de Monitorização Contínua
ENAP Estratégia Nacional de Áreas Protegidas
EPSM Empresas Privadas de Segurança Marítima
GATT Acordo Geral de Tarifas e Comércio
GCF Comité de Articulação Interministerial para os Fundos Climáticos Fundo Verde do Clima/Green Climate Fund
GOPEDS Grandes Opções do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável
ICE Imposto sobre Consumos Especiais
IDE-CV Infra-Estrutura de Dados Espaciais de Cabo Verde
IGCI Inspecção Geral da Construção e da Imobiliária
IGQPI Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual
IGT Inspecção Geral do Trabalho
IMP Instituto Marítimo Portuário
INGT Instituto Nacional de Gestão do Território
IRPC Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
IRPS Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
IUP Imposto Único sobre o Património
IUR Imposto Único sobre os Rendimentos
IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado
MAA Ministério da Agricultura e Ambiente
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MEE Ministério da Economia e Emprego
MEM Ministério da Economia Marítima
MF Ministério das Finanças
MICE Ministério da Indústria, Comércio e Energia
MIOTH Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação
MPE Micro e Pequenas Empresas
MTT Ministério do Turismo e Transportes
PAN-INN Plano de Acção Nacional para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não
regulamentada
PANA Plano Nacional de Acção para o Ambiente
PCES Plano de Contas para as Empresas de Seguros
PEDC Plano Estratégico de Desenvolvimento do Comércio
PEDS Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável
PENGeR Plano Estratégico Nacional de Gestão dos Resíduos
PESER Plano Estratégico Sectorial de Energias Renováveis
PLENAS Plano Estratégico Nacional de Água e Saneamento
PNAER Plano Nacional de Acção para as Energias Renováveis
PNOTU Política Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo
POOC_M Planos de Ordenamento da Orla costeira e do Mar Adjacente
QDMP Quadro de Despesa de Médio Prazo
RMMG Retribuição Mínima Mensal Garantida
RNAP Rede Nacional de Áreas Protegidas
RNOTPU Regulamento Nacional do Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico
SIT-CV Sistema de Informação Territorial de Cabo Verde
SDTI Sociedades de Desenvolvimento Turístico
TACV Transportadora Aérea Nacional em Cabo Verde
TIC Tecnologias de Informação e Comunicação
TIP Trabalho Infantil Perigoso
TRE Título de Residência de Estrangeiros
TRMC Títulos-Rendimento de Mobilização de Capital
WASCAL Centro de Serviços Científicos da África Ocidental para as Alterações Climáticas e o Uso Adaptado
do Solo
ZDER Zonas de Desenvolvimento das Energias Renováveis
ZFC Zonas Francas Comerciais
ZDTI Zonas de Desenvolvimento Turístico Integral
ZEEEM-SV Zona Económica Especial de Economia Marítima em São Vicente
ZTE Zonas Turísticas Especiais
ZRPT Zona de Reserva e Protecção Turística
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GUINÉ-BISSAU
AAC Autoridade Ambiental Competente
AAAC Autoridade de Avaliação Ambiental Competente
ANCA-GB Agência Nacional de Caju da Guiné-Bissau
ARSECO Autoridade Reguladora do Sector dos Combustíveis Derivados do Petróleo e do Gás Natural
AUSCAIE Acto Uniforme da Sociedade Comercial e Agrupamento de Interesse Económico
BCEAO Banco Central dos Estados da África Ocidental
BIRD Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento
BRVM Mercado Financeiro Regional
CAIA Célula de Avaliação do Impacto Ambiental
CCA Certificado de Conformidade Ambiental
CCIAS Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços
CENTIF Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras
CFE Centro de Formalização de Empresas
CRF Célula de Informações Financeiras
DCA Declaração de Conformidade Ambiental
DGA Direcção Geral das Alfândegas
DGCI Direcção Geral das Contribuições e Impostos
DGFF Direcção Geral das Florestas e Fauna
DGGM Direcção-Geral de Geologia e Minas
DGPIP Direcção Geral da Promoção do Investimento Privado
EAGB Energia e Água da Guiné-Bissau
FCFA Franco da Comunidade Financeira Africana
FCR Fundo de Conservação Rodoviária
FUNPI Fundo de Promoção à Industrialização dos Produtos Agrícolas
GBI Guiné-Bissau Investimentos
GUDEB Guiché Único de Depósito de Balanços
IBAP Instituto de Biodiversidade das Áreas Protegidas
IGVS Imposto Geral sobre Vendas e Serviços
LEGUI Laboratório de Engenharia Civil da Guiné-Bissau
OHADA Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África
PETROGUIN Empresa Nacional de Pesquisa e Exploração Petrolíferas
PIP Programas de Investimento Público
PG Pesos Guineenses
PGU Plano Geral Urbanístico
PNGA Plano Nacional de Gestão Ambiental
PNUD/UNDP Projecto Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
SAA Serviços de Assistência Aeroportuária
SEPCE Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Estado
UEMOA Union Économique et Monétaire Ouest Africaine/União Económica e Monetária da África Ocidental
SYSCOA Sistema Contabilístico da África Ocidental
SYSCOHADA Sistema Contabilístico da Organização para a Harmonização do Direito de Negócios em África
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MOÇAMBIQUE
ANAC Administração Nacional das Áreas de Conservação
APIEX Agência para a Promoção de Investimento e Exportações
AQUA Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental
ARIPO/OAPI Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual/ Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle
BAU Balcões de Atendimento Único
CNFC Comité Nacional de Facilitação do Comércio
CPI Centro de Promoção de Investimentos
DUA Documento Único Abreviado
EIAS Estudo de Impacto Ambiental e Social
EAS Estudo Ambiental Simplificado
EPDA Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito
EZEE Empresa de Zona Económica Especial
EZETI Empresa de Zona de Estância de Turismo Integrada
FNDS Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável
GAZEDA Gabinete das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado
ICE Imposto sobre Consumos Específicos
INATUR Instituto Nacional do Turismo
INAE Inspecção Nacional das Actividades Económicas
INSS Instituto Nacional de Segurança Social
IPI Instituto da Propriedade Industrial
IPM Imposto sobre a Produção Mineira
IPP Imposto sobre a Produção de Petróleo
IRPC Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
IRPS Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
IRRM Imposto sobre a Renda de Recurso Mineiro
ISS Imposto sobre a Superfície
ISSM Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique
MITADER Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural
MT Metical
NUIT Número Único de Identificação Tributária
OZEE Operadores das Zonas Económicas Especiais
PEI Política e Estratégia Industrial
PES Plano Económico e Social
PGA Plano de Gestão Ambiental
PME Pequenas e Médias Empresas
TSC Taxa sobre os Combustíveis
ZEE Zonas Económicas Especiais
ZETI Zona de Estância de Turismo Integrada
ZFI Zonas Francas Industriais
ZIT Zonas de Interesse Turístico
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
ANP Agência Nacional do Petróleo
APCI Agência de Promoção de Comércio e Investimento
AZF Autoridade de Zonas Francas
BCSTP Banco Central de São Tomé e Príncipe
CBF Código dos Benefícios Fiscais
CNFC Comité Nacional para Facilitação do Comércio
DAU Declaração Aduaneira Única
DC Direcção do Comércio
DFB Direcção das Florestas e da Biodiversidade
DI Direcção da Indústria
DI Direcção dos Impostos
DPE Direcção do Património do Estado
FFE Fomento Empresarial
GOP Grandes Opções do Plano
GUE Guiché Único para Criação de Empresas
INIC Instituto de Inovação e Conhecimento
IPP Instruções Preliminares da Pauta Aduaneira dos Direitos de Importação e Exportação
IRC Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
IRS Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
MAPDR Ministério de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural
MIRN Ministério das Infra-estruturas e dos Recursos Naturais
PNOST Parque Nacional Obô de São Tomé
RLCP Regulamento de Licitações e Contratações Públicas
SENAPIQ-STP Serviço Nacional da Propriedade Intelectual e Qualidade
TIA Taxa de Impacto Ambiental
ZED Zonas Especiais de Desenvolvimento
ZDC/JDZ Zona de Desenvolvimento Conjunto

24

TIMOR-LESTE
AACTL Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste
ABP Autoridade Bancária e de Pagamentos
ACDP/ADPC/JPDA Área Conjunta de Desenvolvimento Petrolífero/Área de Desenvolvimento Petrolífero
Conjunto/Australia & Timor Sea Joint Petroleum Development Area
AEAE Autorização para Exercício de Actividade Económica
AIFAESA Agência de Investigação e Fiscalização da Actividade Económica, Sanitária e Alimentar
ANATL Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste
ANLA Agência Nacional de Licenciamento Ambiental
ANPM Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais
ASEAN Associação das Nações do Sudoeste Asiático/Association of Southeast Asian Nations
Asycuda World Sistema Automatizado de Dados Aduaneiros
AT Autoridade Tributária
BCTL Banco Central de Timor-Leste
CAFI Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas
CAIPE Comissão de Avaliação do Investimento Privado e de Exportação
CDEs Centros de Desenvolvimento Empresarial
CAC Comissão Anti Corrupção
CCI-TL Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste
CIRDI Convenção Internacional de Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos entre Estados e Cidadãos de outros Estados
CLN Centro Logístico Nacional
COA Certificado de Operador Aéreo
CONFAC Comissão Nacional para Facilitação do Comércio
CRC Certidão de Registo Comercial
DGA Direcção-Geral do Ambiente
DGC Direcção-Geral do Comércio
DGGMRE Direcção-Geral de Gestão e Mobilização dos Recursos Externos
DGPARM Direcção-Geral das Pescas, Aquicultura e Recursos Marinhos
DGPO Direcção-Geral de Planeamento e Orçamento
DGT Direcção-Geral do Tesouro
DGTP Direcção-Geral das Terras e Propriedades
DGI Direcção-Geral da Indústria
DIA Declaração de Impacto Ambiental
DNADMPME Direcção Nacional de Apoio e Desenvolvimento a Micro, Pequenas e Médias Empresas
DNCP Direcção Nacional do Controlo de Poluição
DNGEMAE Direcção Nacional de Gestão da Eficácia e Mobilização da Ajuda Externa
DNIPRA Direcção Nacional de Inspecção das Pescas e dos Recursos Aquáticos
DNO Direcção Nacional do Orçamento
DNPEMCGRA Direcção Nacional de Planeamento Espacial do Mar, Captura e Gestão dos Recursos Aquáticos
DNPPP Direcção Nacional de Parcerias Público-Privadas
DNQB Direcção Nacional de Quarentena e Biossegurança
DNRCPC Direcção Nacional de Regulação Comercial e Protecção de Consumidores
DNTP Direcção Nacional de Terras e Propriedades
EAI Exame Ambiental Inicial
FDCH Fundo do Desenvolvimento Capital Humano
F-FDTL Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste
FI Fundo das Infraestruturas
FMI Fundo Monetário Internacional
GPIAIA Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves
GNL Gás Natural Liquefeito
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GRFE Guia de Reforma e Fomento Económico
IGT Inspecção Geral do Trabalho
ICSID Centro Internacional para a Resolução de Disputas entre Estados e Nacionais de Outros Estados
MAP Ministério da Agricultura e Pescas
MCAE Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos
MEL Lista de Equipamento Mínimo
MF Ministério das Finanças
MPM Ministério do Petróleo e Minerais
MNEC Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
MTC Ministério dos Transportes e Comunicações
MTCI Ministério do Turismo, Comércio e Indústria
n.e. Não especificados
PDHJ Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
PDID Planeamento de Desenvolvimento Integrado Distrital
PED Plano Estratégico de Desenvolvimento
PGA Plano de Gestão Ambiental
PME Pequenas e Médias Empresas
PNDS Plano Nacional de Desenvolvimento de Suco
PSC ou CPP Contratos de Partilha de Produção
PNTL Polícia Nacional de Timor-Leste
PPGA Princípios e Práticas Geralmente Aceites
RAEOA Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno
RATL Registo Aeronáutico de Timor-Leste
RSE Rendimento Sustentável Estimado
SEA Secretaria de Estado do Ambiente
SERVE Serviço de Registo e Verificação Empresarial
SGC Sistema de Garantia de Crédito
SGP Secretariado dos Grandes Projectos
SIMOCEP/VMS Sistema de Monitorização Contínua de Embarcações de Pesca/Vessel Monitoring System
SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas
TradeInvest Agência de Promoção de Investimento e Exportação
UGPP Unidade de Gestão de Participações Públicas
UIF Unidade de Informação Financeira
UNTAET United Nations Transitional Administration in East Timor/Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste
UNMIT United Nations Mission in Timor-Leste/Missão Integrada das Nações Unidas em Timor-Leste
UPMA Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação
ZEESM Zona Especial de Economia Social de Mercado
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GUIA PARA INVESTIR
NOS PALOP E TIMOR-LESTE

ANGOLA

I FORMAS DE INVESTIMENTO
ESTRANGEIRO
1.1 REGIME LEGAL
O actual regime do investimento em Angola é enquadrado pela nova Lei do Investimento Privado e pelo Regulamento da Lei do Investimento Privado aprovados em 2018 (LIP de 2018 e Regulamento da LIP).
Os princípios e as bases gerais do investimento privado foram integralmente revistos pela LIP de 2018 que revogou
a LIP de 2015.
Nos termos do regime transitório da LIP de 2018, as novas regras não se aplicam aos Projectos de Investimento aprovados antes da sua entrada em vigor (26 de Junho de 2018), continuando estes, até ao termo da sua implementação,
a serem regidos pelas disposições da legislação e dos termos ou contratos específicos, com base nos quais a autorização foi concedida.
Consultar no Legis-PALOP+TL os detalhes do regime da LIP de 2015 que por sua vez revogou a LIP de 2011.
De entre os principais aspectos introduzidos pela LIP de 20185, destacam-se os seguintes:
• Desde 26 de Junho de 2018 o regime do investimento privado passou a abranger investimentos privados de qualquer valor, sejam eles realizados por investidores internos ou por investidores externos, enquanto que a LIP de
2015 abrangia apenas os investimentos internos de pelo menos 50 000 0006 Kwanzas (cerca de EUR 60 000 ou USD
75 000)7.
• Alterações na aplicação de benefícios e incentivos ao investimento em relação a ambos os tipos de investimento:
- A LIP de 2018 não estabelece quaisquer limites à aplicação dos benefícios e das facilidades que o Estado
Angolano concede aos investidores privados, qualquer que seja a modalidade de investimento privado;
- A LIP de 2015 estabelecia limites tanto para os investimentos externos (pelo menos USD 1 000 000), como
para os investimentos internos (pelo menos USD 500 000).
• A LIP de 2018 prevê uma terceira modalidade de investimento, o investimento misto, enquanto que a LIP de 2015
previa apenas duas modalidades8 a par de sectores com obrigatoriedade de parceria que no regime de 2018 deixam
de existir.
Investimento Privado significa a utilização de recursos por empresas de direito privado, nacionais ou estrangeiras, mediante alocação de capital tecnologia e conhecimento, bens de equipamentos e outros, destinadas
à manutenção ou ao aumento do stock de capital.
Investimento Interno significa a realização de projecto de investimento por via da utilização de capitais titulados
por residentes cambiais, podendo estes, para além de meios monetários, adoptar, igualmente, a forma de tecnologia e conhecimento ou bens de equipamentos e outros, através de financiamentos, ainda que contratados
no exterior.
Investimento Externo significa a realização de projectos de investimento por via de utilização de capitais titulados por não residentes cambiais, podendo estes, para além de meios monetários, adoptar, igualmente,
a forma de tecnologia e conhecimento ou de bens de equipamentos e outros.
Investimento misto engloba todo o investimento que integra operações de investimento interno e operações de
investimento externo.
Consideram-se residentes cambiais pessoas singulares que tiverem residência habitual em Angola e pessoas
colectivas com sede em Angola9.
Ao Banco Nacional de Angola (BNA) incumbe decidir, em casos especiais, as dúvidas sobre a qualidade de residente ou não residente de determinada entidade.

A A LIP de 2018, aprovada pela Lei n.º 10/18, de 26 de Junho, mantém-se em vigor sem alterações. Não obstante, segundo notícias veiculadas na comunicação social, o Governo angolano aprovou, em Meio de 2020,” uma proposta de alteração à lei do investimento privado”
com vista a “melhorar a competitividade na atracção do investimento privado, sobretudo o investimento directo estrangeiro com comparticipação das multinacionais”, prevendo-se em concreto que no futuro o novo regime contratual passe a “permitir a negociação de incentivos e facilidades tendo em conta as especificidades dos projectos de investimento, os impactos sociais e económicos resultantes da sua
implementação, a contribuição para o fomento da produção nacional e a diversificação das exportações” (fonte: notícia de 26/05/2020). No
entanto, tal proposta não está em vigor não tendo sido objecto de publicação oficial em Diário da República até à data da presente Edição.
6
Desde Junho de 2019 os grandes números devem ser escritos em Angola sem o emprego de pontos, vírgulas ou quaisquer traços para
separar os grupos de três algarismos, tornando-se obrigatória a adopção da escala longa (Regra N), por exemplo os algarismos numéricos correspondente a “Um Milhão” são 1 000 000.
7
A LIP de 2015 sucedeu por sua vez ao regime da LIP de 2011, cuja principal novidade face ao regime do investimento vigente em Angola
anterior a 2011 tinha sido a exigência do valor mínimo de investimento uniforme de USD 1 000 000 (por investidor e não por projecto), em
vez dos anteriores valores mínimos de investimento de USD 100 000 para estrangeiros e de USD 50 000 para nacionais.
8
Nos termos da LIP de 2015, revogada pela LIP de 2018, o investimento privado podia assumir a forma de investimento interno ou externo.
5
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O quadro seguinte salienta os restantes aspectos relevantes da LIP de 201810.
NOVA LEI DO INVESTIMENTO PRIVADO
Âmbito temporal abrangido

Novos projectos de investimento aprovados a partir de 26 de Junho de 2018

Âmbito de aplicação

Investimento interno e externo de qualquer montante

Modalidades de investimento

• Investimento interno;
• Investimento externo;
• Investimento misto.

Suprimentos

Realizados por accionistas ou sócios para fins de investimento externo,
não podem ser de valor superior a 30% do valor do investimento realizado,
sendo apenas reembolsáveis passados 3 anos a contar da data de registo
nas contas da sociedade

Estatuto das sociedades

As sociedades constituídas de acordo com a lei angolana, ainda que com
capitais provenientes do exterior são, para todos os efeitos legais, sociedades
de direito angolano, sendo-lhes aplicável a legislação angolana vigente.

Benefícios e incentivos
ao investimento

Não há limites na atribuição para qualquer modalidade de investimento
privado

Parcerias com investidores
angolanos

Não há obrigatoriedade de parcerias com investidores nacionais (cidadãos
angolanos ou empresas de capital angolano), sem prejuízo de regime
específico para determinados sectores de actividade como o petróleo e gás.

Salientam-se também os seguintes aspectos da LIP de 2018 relativos à facilitação do investimento estrangeiro:
• Deixa de haver sectores com obrigatoriedade de parceria, passam todos os sectores a poder ser livremente objecto
de investimento externo;
• Reestruturação das Zonas de Desenvolvimento e introdução de novos Sectores prioritários nos termos que se resumem e esquematizam a seguir.

LIP de 2015

LIP de 2018
Zonas de Desenvolvimento

• Zona A: Província de Luanda e municípios-sede das
Províncias de Benguela, Huíla e o Município do Lobito;
• Zona B: Províncias de Cabinda, do Bié, Cunene,
Huambo, Cuando Cubango, Lunda-Norte, Lunda-Sul,
Moxico, Zaire, Bengo, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul,
Malanje, Namibe, Uíje e restantes municípios das
Províncias de Benguela e Huíla11.

• Zona A: Província de Luanda e municípios-sede das
Províncias de Benguela, Huíla e o Município do Lobito;
• Zona B: Províncias do Bié, do Bengo, do Cuanza-Norte,
do Cuanza-Sul, do Huambo, do Namibe e restantes
municípios das Províncias de Benguela e da Huíla;
• Zona C; Províncias do Cunene, do Cuando Cubango,
da Lunda-Norte, da Lunda-Sul, de Malanje, do Moxico,
do Uíge e do Zaire;
• Zona D: Província de Cabinda.

Sectores prioritários
Não previstos

Segmentos de mercado em que se identifique potencial
de substituição de importações ou de fomento
e diversificação da economia, incluindo exportações

9
Conforme definição constante da Lei Cambial de 1997 actualizada em 2001 consideram-se também residentes cambiais: Filiais, sucursais, agências ou quaisquer formas de representação em Angola de pessoas colectivas com sede no estrangeiro; Fundos, institutos e
organismos públicos dotados de autonomia administrativa e financeira, com sede em território angolano; Cidadãos angolanos diplomatas,
representantes consulares ou equiparados, em exercício de funções no estrangeiro, bem como os membros das respectivas famílias;
Pessoas singulares cuja ausência no estrangeiro, por período superior a 90 dias e inferior a 1 ano, tiver origem em motivo de estudos ou
for determinada pelo exercício de funções públicas. Para efeitos de compra de moeda estrangeira para operações cambiais, cujas regras
foram estabelecidas em Novembro pelo BNA, neste conceito se inclui uma pessoa singular, cidadão estrangeiro, a residir em Angola, ao
abrigo de um visto de fixação de residência.
10
Para detalhes comparativos entre a LIP de 2015 e a LIP de 2018 consultar o Anuário 2018-2019 da Câmara de Comércio e Indústria
Portugal Angola (CCIPA) http://www.cciportugal-angola.pt/wp-content/uploads/Anu%C3%A1rio-CCIPA-2018-2019-1.pdf
11
As regiões da Zona C que vinha prevista na LIP de 2011 foram integradas na Zona B da LIP de 2015.
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SECTORES PRIORITÁRIOS DE INVESTIMENTO
Educação, Formação Técnico-Profissional, Ensino Superior, Investigação Científica e Inovação
Agricultura, Alimentação e Agro-Indústria
Unidades e Serviços Especializados de Saúde
Reflorestamento, Transformação Industrial de Recursos Florestais e Silvicultura
Têxteis, Vestuário e Calçado
Hotelaria, Turismo e Lazer
Construção e Obras Públicas
Telecomunicações e Tecnologias de Informação
Infra-Estruturas Aeroportuárias e Ferroviárias
Produção e Distribuição de Energia Eléctrica
Saneamento Básico, Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos

O quadro seguinte sumariza as operações e formas de realização do investimento na LIP de 2018.
FORMAS DE INVESTIMENTO PRIVADO
Investimento de qualquer valor Operações
Investimento interno
Não taxativas
		

Formas de realização
Pode ser realizado isolada
ou cumulativamente

Investimento externo

Pode ser realizado isolada
ou cumulativamente

Não taxativas realizadas por não
residentes cambiais com recurso
provenientes do exterior

Os investidores podem optar de forma livre por enquadrar o seu projecto de investimento em qualquer dos dois
regimes possíveis, o Regime de Declaração Prévia ou o Regime Especial (consultar os benefícios fiscais aplicáveis
a cada um destes dois regimes na Secção 1.2) cujos principais aspectos se resumem no quadro seguinte.
REGIMES DE INVESTIMENTO DA LIP DE 2018
Regime de Declaração Prévia
• Simples apresentação da proposta de investimento junto do Departamento
		de Avaliação das Propostas de Investimento da Agência de Investimento
		Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) para efeitos de registo
e atribuição dos benefícios previstos na LIP;
• A sociedades devem estar previamente constituídas;
• Dispensa-se a apresentação do Certificado de Registo de Investimento
Privado (CRIP) no acto de constituição da sociedade;
• A natureza e a estrutura da Declaração Prévia são matérias tratadas
pelo Regulamento da LIP.
Regime Especial
• Aplica-se aos investimentos privados realizados nos sectores de actividade
prioritários e nas zonas de desenvolvimento, previstos na LIP
(Consultar Secção 1.8);
• Os investimentos privados estão sujeitos a registo na AIPEX, para efeitos
de atribuição dos benefícios e facilidades previstos na LIP.
• Facilitação do investimento por via de:
		 - Isenção do pagamento das taxas e emolumentos devidos por qualquer
		 serviço solicitado durante um período até 5 anos;
		 - Isenção de pagamento de emolumentos pelas Sociedades-Veículos
		 do Investimento por um período de 1 ano aplicáveis aos procedimentos
		 de registo de Projectos de Investimento;
		 - Investimento nas zonas de desenvolvimento ou nos novos sectores
		 prioritários.
O CRIP constitui o documento idóneo para efeitos de prática de actos perante os órgãos públicos, comprovativo
da concessão de incentivos e benefícios fiscais e registo de investimento privado e comprovativo do estatuto de
investidor privado.
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Sociedade-Veículo significa a sociedade por via da qual é implementado o projecto de investimento privado.
• A AIPEX criada em 2018 é responsável pela emissão do CRIP, cabendo a sua assinatura ao respectivo Presidente
do Conselho de Administração12.
A AIPEX é a entidade responsável pela assistência regular prevista na LIP de 2018, pelo acompanhamento da
implementação de Projectos de Investimento e pelo apoio na resolução de problemas que possam surgir com as
autoridades públicas, na fase de implementação dos projectos de investimento, designadamente no que respeita
a aspectos operacionais da obtenção de:
- Licença para o desenvolvimento da actividade económica;
- Concessão de terras.
O Regulamento da LIP especifica que a AIPEX disponibiliza aos proponentes de Projectos de Investimentos
Privados registados no Regime Especial, os seguintes serviços de apoio:
- Realização de registos de natureza legal, fiscal, e para a segurança social;
- Realização de registo da propriedade intelectual, de bens móveis, e de propriedades imobiliárias;
- Obtenção de licenças de actividade, licenças de construção, ambientais e outras;
- Contratação de serviços de energia e água;
- Obtenção de vistos e documentos de permanência de residência;
- Outros registos, licenças e serviços administrativos necessários à realização dos Projectos de Investimento.
A LIP de 2018 prevê que esta assistência será disponibilizada pela Administração Pública por meio de serviços concentrados no mesmo espaço, físico e/ou virtual, com procedimentos expeditos e simplificados. Tal foi implementado
através da criação em Junho de 2020 do novo mecanismo Janela Única do Investimento (JUI), suportada por uma
plataforma informática que visa a desmaterialização das interacções entre os diversos serviços da Administração
Pública e que consiste no único ponto de contacto do investidor e tais serviços (ver mais detalhes na Secção 1.10).
A JUI retira do investidor o ónus resultante da intervenção de serviços públicos: todos os pedidos, comunicações e
notificações entre os investidores e os serviços da Administração Pública com intervenção nos processos e procedimentos do investimento devem ser feitos através da JUI.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• Versão Consolidada do Estatuto Orgânico da AIPEX aprovado e alterado respectivamente em Março de 2018 e
de 2019, entidade a quem compete a assistência aos investidores através dos seus serviços executivos, e Decreto
Presidencial de Junho de 2018 que criou a JUI (consultar Secção 1.10);
• Organigrama da AIPEX constante do seu Anexo na versão original de 2018.
Na interacção com a AIPEX, através da JUI, para a implementação dos projectos de investimento, os investidores
estão dispensados da obtenção de licenças provisórias e demais autorizações dos Órgãos da Administração Pública,
bastando para o efeito o CRIP. Nos casos em que é considerado indispensável a emissão de pareceres, aprovações,
autorizações ou a prática de outros actos ou formalidades nos procedimentos aplicáveis aos projectos de investimento, o órgão competente fica obrigado, desde Junho de 2020, a cumprir os prazos estabelecidos no Cronograma
de Execução e implementação do projecto acordado com o investidor, sob pena de deferimento tácito.
O Cronograma de Execução do Projecto é um documento obrigatório que acompanha as propostas de investimento, cujos termos e condições devem ser previamente acordados entre o investidor e o Estado, sendo os
prazos nele previstos de cumprimento obrigatório por parte das instituições públicas que intervêm no processo
de investimento.
O quadro seguinte esquematiza os prazos a que estão sujeitos os órgãos da Administração Pública, na interacção
com a AIPEX, através da JUI.
PRAZOS DA INTERACÇÃO COM A AIPEX ATRAVÉS DA JUI
Emissão de pareceres e autorizações provisórias
pelos serviços da Administração Pública com
intervenção no processo de investimento
Outras autorizações, nomeadamente licenças
de construção, alvarás, licenças ambientais,
concessão de terrenos, ligações de água
e energia eléctrica e outros serviços

12

• Até 72 horas a contar da recepção da proposta;
• Tendo em conta o prazo para decisão das propostas
enquadradas nos Regimes Especial e de Declaração
Prévia, quando aplicável.
Concedidas de acordo com os prazos previstos
no Cronograma de Implementação dos Projectos
aprovados pela AIPEX, cujo cumprimento é obrigatório

Nos termos do Artigo 13.º do estauto Orgânico da AIPEX conforme actualizado pela última vez em Janeiro de 2020.
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Na falta de emissão, nos prazos estabelecidos, de alguma autorização, aprovação, parecer ou licenciamento necessário à materialização do projecto, o investidor não é impedido de o materializar, sendo o CRIP o documento
provisório suficiente para assegurar a boa execução do investimento.
Procedimentos legais do investimento privado realizado ao abrigo da LIP de 2018:
O Regulamento da LIP aprova os procedimentos legais do investimento privado13 os quais são aplicáveis aos projectos iniciados após 30 de Outubro de 2018, estando previsto um regime transitório para os restantes projectos já em
curso, que se sumariza no quadro seguinte.
REGIME TRANSITÓRIO DOS PROJECTOS DE INVESTIMENTO ANTERIORES À LIP DE 2018
Projectos iniciados antes de 30 de Outubro de 2018,
que ainda se regem pela regulamentação da LIP
de 2015				
				
				
				

Interessados devem requerer expressamente
a aplicação deste Regulamento da LIP, passo
essencial caso pretendam beneficiar também
do novo regime mais favorável, designadamente
os novos benefícios fiscais de concessão automática
para os detentores de CRIP

Projectos de investimento já aprovados antes		
da entrada em vigor da LIP em 26 de Junho de 2018
				
				

Investidores privados interessados podem também
requerer expressamente que passem a submeter-se
ao regime estabelecido na LIP de 2018 e na sua
regulamentação

Abrange os investimentos privados de qualquer valor, sejam eles realizados por investidores internos ou por investidores externos, com excepção dos investimentos realizados por sociedades de domínio público em que o Estado
detém a totalidade ou a maioria do capital e dos sectores de actividade cujo regime de investimento é regulado por
lei especial.
Destacam-se os principais procedimentos do Regulamento da LIP:
• Registo legal junto da AIPEX das propostas de projectos de investimento privado, quer no regime de declaração
prévia quer no regime especial;
• Atribuição de benefícios e facilidades, acompanhamento, fiscalização, penalização e extinção de direitos concedidos ao abrigo LIP.
• No acto de registo do projecto de investimento privado, a AIPEX verifica se o objecto da actividade principal do
projecto de investimento privado declarado se enquadra na classificação económica dos sectores de actividades
prioritários que resultam no acesso ao regime especial.
• Os benefícios mais favoráveis previstos no Regulamento da LIP incluem:
- Reduções de taxas do Impostos de Sisa, Imposto Predial Urbano, Imposto Industrial e Imposto para Aplicação
de Capitais previstas no regime especial para as novas Zonas A, B, C e D pela LIP de 2018;
- Isenção de pagamento de emolumentos durante 1 ano à AIPEX, designadamente dos custos para entrada
do dossier, para emissão do CRIP, para 2ª via ou alterações do CRIP, para emissão de declarações e para
reinvestimento, valores que vão desde cerca de USD 60 a USD 1 500 (40 000 a 1 000 000 Kwanzas)
- ver o quadro “Emolumentos a pagar à AIPEX”.
• Os benefícios e outras facilidades já concedidas ao abrigo das leis de investimento e respectiva regulamentação
anteriores mantêm-se em vigor pelos prazos que foram estabelecidos originalmente, não sendo permitida qualquer
prorrogação dos mesmos.
O quadro seguinte sumariza os Procedimentos de Registo do Investimento Privado a cumprir pelos investidores.
REGISTO DO INVESTIMENTO PRIVADO DA LIP DE 2018
Apresentação da proposta
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Para qualquer um dos dois regimes de investimento previsto na LIP,
o procedimento de investimento privado inicia-se com a apresentação do pedido
de registo junto dos serviços competentes da AIPEX ou depositados
em suporte digital através da JUI

13
O Regulamento da LIP revogou expressamente a regulamentação da LIP de 2015 a saber: o Regulamento do procedimento para a realização do Investimento Privado de 2015; e o Decreto Presidencial de 2017 que definiu as taxas e emolumentos dos serviços prestados pelos
Órgãos da Administração do Estado intervenientes no processo de instrução, negociação, aprovação e acompanhamento de projectos de
investimento privado. É de entender que esta regulamentação deixou de poder ser aplicada para projectos novos desde 26 de Junho de
2018, uma vez que, a partir dessa data, a LIP de 2018 revogou toda a legislação que contrariasse o nela disposto.

Instrução do pedido

Para além da carta de pedido de registo e de pedido da respectiva emissão
do CRIP que deve ser entregue junto dos serviços da AIPEX ou enviada em suporte
digital, deve ser preenchido o Formulário do Pedido de Registo de Projectos
de Investimento, obtido nos balcões de atendimento da AIPEX, ou através da JUI

Apresentação de documentos

Notificação de recepção
do pedido

Prazo para decisão do pedido

Deferimento do pedido

CRIP

A documentação que deve acompanhar o pedido pode ser apresentada
em língua estrangeira, devendo, neste caso, ser feita a tradução oficial
para a língua portuguesa
O pedido de registo do projecto de investimento privado
é considerado entregue quando a AIPEX notificar o proponente ou o seu
procurador, por meio de recibo oficial, de que foram apresentados todos
os documentos necessários
Após a recepção do pedido de registo do projecto de investimento privado,
a AIPEX dispõe de um prazo de 5 dias úteis para comunicar a decisão,
que pode ser de deferimento ou indeferimento do pedido
A decisão de deferimento do pedido de registo do projecto de investimento
privado consiste na entrega do CRIP pelos serviços competentes da AIPEX
ao proponente ou ao seu procurador
A AIPEX remete as cópias do CRIP aos demais órgãos e serviços da Administração
Pública intervenientes no processo de investimento nas diferentes fases
do procedimento do investimento privado

O esquema seguinte ilustra o andamento normal do processo de investimento14.
Apresentação do
pedido de registo de
investimento através
de carta ou suporte
digital à APEX

Instrução de pedido
Formulário do Pedido de Registo
de Projectos de Investimento
Documentação em português
ou traduzida

Decisão da APEX
5 dias úteis

Emissão do CRIP
pelo Departamento
de Avaliação das
Propostas de
Investimento da APEX

É de salientar ainda que sobre os investidores privados recaem os seguintes deveres introduzidos expressamente
pela LIP de 2018:
• Abster-se de directa ou indirectamente, por si ou através de terceiros, praticar actos que se traduzam em ingerência nos assuntos internos do Estado Angolano;
• Observar os prazos fixados para a importação de capitais e para a implementação do projecto de investimento, de
acordo com os compromissos assumidos;
• Pagar os impostos, taxas e todas as demais contribuições legalmente devidas;
• Constituir fundos e reservas e fazer provisões;
• Aplicar o plano de contas e as regras de contabilidade estabelecidas por lei;
• Respeitar as normas relativas à defesa do meio ambiente (consultar a regulação do Ambiente no Capítulo VI);
• Respeitar as normas relativas à higiene, protecção e segurança no trabalho contra doenças profissionais, acidentes de trabalho e outras eventualidades previstas na legislação laboral (consultar o regime laboral no Capítulo II);
• Contratar e manter actualizados os seguros contra acidentes e doenças profissionais dos trabalhadores;
• Contratar e manter actualizados seguros de responsabilidades de civil por danos a terceiros ou ao meio ambiente.
Consultar no Legis-PALOP+TL os seguintes detalhes adicionais:
• Documentação necessária para instruir o pedido de registo de investimento privado;
• Motivos que podem ser invocados pela AIPEX para indeferir o pedido de registo de investimento privado;
• Elementos informativos que devem constar do CRIP;
• Formulário do Pedido de Registo de Projectos de Investimento;
• Causas e efeitos do cancelamento do registo do Projecto de Investimento, designadamente por via de condenação do investidor pela prática do crime de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
• Documentação relativa a situação da força de trabalho do Projecto de Investimento a apresentar pelos investidores à AIPEX para efeitos de acompanhamento e fiscalização;
• Formulário do Relatório de Acompanhamento da Fase de Implementação de Projectos de Investimento a elaborar pela Sociedade Veículo do Investimento.
No Regulamento da LIP não se prevê consequências para a falta do andamento normal do processo, ao contrário do anterior Regulamento que previa que tal falta desde que imputável ao investidor por um período igual ou superior a 90 dias implicava a nulidade do
projecto de investimento e que o interessado deixava de poder reclamar quaisquer direitos sobre o mesmo.
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Para além dos emolumentos indicados no quadro seguinte, a AIPEX no âmbito das suas atribuições poderá estabelecer taxas para os serviços referentes a:
• Organizações demissões empresariais no exterior;
• Organizações de eventos de negócios para facilitar a interacção entre empresas angolanas e investidores externos, produtores e locais e potenciais clientes estrangeiros;
• Realização de acções de capacitação de empresas angolanas, através de convénios com entidades estrangeiras
e nacionais;
• Consultoria empresarial para orientação de empresas nos negócios internacionais;
• Facilitação de processos de obtenção de licenças e outras autorizações dos serviços da administração pública,
apoio personalizado aos investidores em todas as fases do procedimento do investimento;
• Serviços de apoio aos Projectos de Investimentos Privados registados no Regime Especial.
EMOLUMENTOS A PAGAR À AIPEX
Serviços
Emolumento (entrada do dossier)
Emissão do CRIP
Emissão de 2ª via do CRIP
Alteração do CRIP
(vicissitudes previstas na LIP de 2018)
Emissão de Declarações
Reinvestimento
Serviços de Apoio

Valor a cobrar (em Kwanzas e equivalente em Euros)
40 000 (cerca de EUR 50)
300 000 (cerca de EUR 350)
550 000 (cerca de EUR 700)

320 000 (cerca de EUR 400)
1 000 000 (cerca de EUR 1 200)
Valores estabelecidos pela AIPEX

O quadro seguinte sumariza o regime sancionatório da LIP de 2018.
REGIME SANCIONATÓRIO DA LIP DE 2018
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Tipos de transgressões
• Uso de recursos provenientes do exterior para
finalidades diferentes daquelas para as quais foram
declarados e registados;
• Prática de facturação que permita a saída ilícita
de capitais ou falseie as obrigações a que a sociedade
ou associação esteja sujeita, designadamente
as de carácter fiscal;
• Falta de execução das acções de formação ou
a não substituição de trabalhadores estrangeiros
por nacionais nas condições e prazos previstos
no Projecto de Investimento;
• Falta de execução injustificada do investimento
nos prazos registados;
• Falta de informação ao órgão com competência
para fiscalizar;
• Falsificação de mercadorias e prestação de falsas
declarações;
• Sobrefacturação dos preços de máquinas
e equipamentos importados;
• Exercício da actividade comercial fora
do âmbito declarado.

Multas e outras penalizações
As transgressões à LIP de 2018 são passíveis
das seguintes consequências:
• Multa no valor de 1% sobre o valor do investimento,
sendo o valor elevado ao triplo em caso de reincidência;
• Perda dos benefícios e outras facilidades concedidas
ao abrigo da LIP de 2018;
• Cancelamento do registo de investimento privado.

Não execução dos projectos dentro do prazo
inicialmente declarado ou prorrogado

Salvo se for comprovada situação de força maior:
• Cancelamento do registo de investimento privado; e
• Multa no valor igual aos benefícios atribuídos
acrescida de 1% do valor do investimento.

Repatriamento de Recursos Financeiros:
Com a LIP de 2018 deixou de vigorar o regime instituído pela LIP de 2015 que não permitia o repatriamento de capitais gerados como lucros, dividendos e afins a partir das operações de investimento externo, qualquer que fosse
o montante de investimento realizado15.
Foram estabelecidos em Junho de 2018 os termos e as condições de repatriamento dos recursos financeiros domiciliados no exterior de Angola pela Lei do Repatriamento de Recursos Financeiros, a qual regula também os efeitos
jurídicos de natureza fiscal cambial ou criminal do repatriamento voluntário dos referidos recursos financeiros e o
regime sancionatório do repatriamento coercivo dos recursos ilícitos mantidos no exterior do País.
Os Termos e Condições para Aplicação dos Recursos Repatriados Voluntária e Coercivamente foram por sua vez
estabelecidos por Decreto Presidencial em Novembro de 2018.
Recursos financeiros são os depósitos bancários, à ordem, a prazo ou na forma de certificados de depósito ou de
aforro, em contas domiciliadas em instituições financeiras bancárias no Estrangeiro.
Recursos financeiros ilícitos são os recursos obtidos em violação à legislação nacional ao tempo da prática do
facto.
Repatriamento voluntário é a modalidade de repatriamento efectuado durante o período de 180 dias a contar da
data de entrada em vigor da Lei do Repatriamento de Recursos Financeiros, ou seja, até 12 de Dezembro de 2018.
Repatriamento coercivo é a modalidade de repatriamento efectuado fora do prazo estabelecido para o repatriamento voluntário, ou seja, desde 13 de Dezembro de 2018 e que incide, exclusivamente, sobre os recursos
financeiros provenientes de operações comprovadamente ilícitas.
Organismos de Investimento Colectivo (OIC) são instituições de investimento colectivo que integram contribuições recolhidas junto do público, tendo por fim o investimento colectivo de capitais, segundo o princípio da divisão
de riscos e o princípio da prossecução do interesse exclusivo dos participantes.
Aos recursos financeiros que não tenham sido licitamente repatriados após 26 de Junho de 2018, é aplicável o regime da impossibilidade de cumprimento, devendo o repatriamento ser efectuado logo que se verifique a cessação
do facto impeditivo, altura a partir da qual passam a beneficiar dos efeitos de natureza fiscal, cambial e criminal
indicados no quadro seguinte, que resume os principais aspectos do repatriamento de recursos financeiros.

LEI DO REPATRIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS
Âmbito

Aplicável a titulares de recursos financeiros domiciliados
no exterior do País que sejam:
• Pessoas singulares residentes angolanas;
• Pessoas colectivas com sede ou domicílio em Angola.
Repatriamento Voluntário
Deixou de ser possível desde 13 de Dezembro de 2018
Repatriamento Coercivo

Regime

Aplicação
		
Procedimento
		
		
		
		

Após 13 de Dezembro de 2018 os recursos financeiros obtidos de forma ilícita
e mantidos no exterior do País, são objecto de repatriamento coercivo
pelo Estado, cujos processos são instruídos pelos órgãos competentes
do Estado, com vista à aplicação das sanções legalmente previstas
e a apreensão dos recursos em causa.

Efeitos de natureza fiscal,
cambial e criminal
		
		
		

Após transferência efectiva dos recursos financeiros para conta de depósito
bancário junto de uma instituição financeira bancária domiciliada
no território nacional:
• Extinção de quaisquer obrigações fiscais e cambiais exigíveis em relação
aos recursos financeiros repatriados voluntariamente;

Efeitos
15

Aplica-se exclusivamente a recursos financeiros de origem ilícita, após o termo
do período para o repatriamento voluntário, isto é 12 de Dezembro de 2018

Já a LIP de 2011 permitia este repatriamento no caso de investimentos superiores ao limite mínimo, por cada investidor, de USD 1 000 000.
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• Exclusão de toda e qualquer responsabilidade por eventuais infracções
fiscais, cambiais e criminais desde que conexas com os referidos recursos;
• As informações e documentos relativos à operação de transferência
dos recursos financeiros não podem ser utilizados como indício ou elemento
para efeitos de qualquer procedimento fiscal, cambial, penal, civil,
disciplinar ou contravencional.
As operações resultantes do repatriamento voluntário e as transacções
de aplicação ou reinvestimento desses recursos financeiros ficam isentos
do imposto de selo.

Destino
		

Os recursos financeiros repatriados coercivamente revertem, na totalidade,
a favor do Estado e destinam-se a financiar projectos sociais.

Recuperação
		
		
		
		
		
		
		

• Cabe à Procuradoria Geral da República (PGR) a missão, que lhe foi atribuída
pelo Titular do Poder Executivo (o Presidente da República), de identificação
e recuperação de recursos financeiros remetidos ou mantidos no exterior
de Angola.
• Serão assegurados mecanismos céleres e eficazes de intercâmbio
de informações judiciais e financeiras, através da celebração de acordos
bilaterais ou multilaterais com países terceiros que se julgarem
convenientes para o efeito.

Efeitos

		
		
		
		
		
		
		
		
		

O quadro seguinte resume os principais aspectos da aplicação dos recursos repatriados.
APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPATRIADOS
Modalidades de aplicação
dos recursos repatriados
voluntariamente, num valor
mínimo de 75% do montante
transferido
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Projectos de investimento privado nos sectores de actividade prioritários
estabelecidos na LIP de 2018 (consultar parágrafos anteriores da presente
Secção 1.1):
• Submetidos à AIPEX, num prazo de até 60 dias da data da recepção dos
recursos pela instituição financeira bancária domiciliada em território nacional.
• Iniciar a sua execução no prazo de 90 dias contados da data de apresentação
do projecto à AIPEX, com possibilidade de prorrogação do prazo até 180 dias
em casos devidamente fundamentados e mediante solicitação do investidor
junto da AIPEX;
• Passados 60dias do término do período para o repatriamento voluntário,
ou seja até 12 de Fevereiro de 2019, os recursos para os quais não foi cumprida
a apresentação de projectos de investimento são obrigatoriamente investidos
em Obrigações do Tesouro, devendo para o efeito as Instituições Financeiras
Bancárias, imediatamente após o término do referido período, informar
o Ministério das Finanças (MINFIN)16 do valor das Obrigações de Tesouro
a serem emitidas para cobrir os valores em causa.

Obrigações do Tesouro
a serem emitidas em moeda
estrangeira
		
		
		

Destinados ao financiamento de acções inseridas no Plano de Desenvolvimento
Nacional (PDN) 2018-202217, com particular realce para:
• Melhoria da qualidade dos serviços nos domínios da saúde educação (ensinos
de base, secundário e superior);
• Programa de construção de infra-estruturas produtivas;
• Programa de desenvolvimento local e combate à pobreza.

Destino e alocação
dos recursos financeiros
		
		

• Revertem, na totalidade, a favor do Estado;
• Depositados na Conta-Única do Tesouro, domiciliada junto do BNA;
• Alocados ao financiamento de projectos sociais do Executivo inscritos
no Programa de Investimentos Públicos (PIP).

Os lucros repatriados e imputáveis a estabelecimentos estáveis de não residentes em Angola deixam de usufruir,
desde Novembro de 2019, de uma taxa reduzida de Imposto sobre Aplicação de Capitais (Consultar na Secção 3.3.2
do Capítulo III o quadro de Taxas deste Imposto).
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Consultar no Legis-PALOP+TL os seguintes detalhes:
• Lei de Dezembro de 2018 sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens a favor do Estado decorrentes de condenação por crimes de natureza patrimonial em que o Estado tenha sido lesado, inclusive no caso
de os bens estarem domiciliados ou sediados no estrangeiro;
• Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo de 2013 e os regimes jurídicos de 2015 e respectivas regulamentações de 2019 dos Organismos de Investimento Colectivo de Capital de Risco e dos Organismos
de Investimento Colectivo de Titularização de Activos;
• Os termos e condições para aplicação dos recursos repatriados, voluntária e coercivamente, e regime jurídico
da autorização para emissão de Títulos de Dívida Pública, de Novembro de 2018;
• Lei Quadro da Dívida Pública Directa de 2002;
• Regime jurídico da Emissão e Gestão da Dívida Pública Directa e Indirecta de 2014, actualizado em 2016,
e respectiva regulamentação e 2018;
• Norma Angolana sobre a Nomenclatura dos Grandes Números e a respectiva Tabela dos Grandes Números
em algarismos, por extenso e em potências de base 10 até ao expoente 36 segundo a norma NA 32:2016, estabelecida em Junho de 2019.

1.2 GARANTIAS DOS INVESTIDORES,
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR E INCENTIVOS
A LIP de 2018 inclui os seguintes princípios gerais a que deve obedecer a política de investimento privado e de
atribuição de benefícios e facilidades:
• Garantias de segurança e protecção do investimento;
• Garantia da livre circulação de bens e de capitais.
As garantias do investidor privado já consagradas na LIP de 2015 saem reforçados na LIP de 2018 conforme o quadro que a seguir se apresenta.
GARANTIAS DO INVESTIDOR PRIVADO NA LIP DE 2018
Estatuto das sociedades
		
		
Garantia de direitos
		
		
		
Garantias jurisdicionais
		
		
		
		
		
		
		
Outras garantias
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

As sociedades constituídas de acordo com a lei angolana, ainda que com capitais
provenientes do exterior são, para todos os efeitos legais, sociedades de direito
angolano, sendo-lhes aplicável a legislação angolana vigente.
• Respeito e protecção do direito de propriedade dos investidores privados sobre
os bens dos seus empreendimentos;
• Direito de dispor livremente de tais direitos de propriedade sem perturbação
de terceiros, inclusive do Estado.
O Estado Angolano garante a todos os investidores privados o acesso aos tribunais
angolanos para a defesa dos seus interesses, sendo-lhes assegurado o devido
processo legal, protecção e segurança.
• Os bens dos empreendimentos só podem ser requisitados ou expropriados
nos estritos termos constitucionais e legais, assegurando o Estado o pagamento
de uma justa e pronta indeminização caso haja lugar a requisição ou expropriação
de bens por razões de utilidade pública;
• Respeito e protecção do sigilo profissional, bancário e comercial dos investidores privados.
• Garantia do direito de propriedade intelectual;
• Respeito e protecção dos direitos de posse, uso e fruição da terra, bem como
sobre outros recursos dominiais. São proibidos:
• A interferência pública na gestão das empresas privadas, excepto nos casos
previstos na lei;
• O cancelamento de licenças ou autorizações sem o competente processo
administrativo ou judicial.
Os investidores privados têm o direito de importar bens do exterior, para execução
dos seus projectos, e de exportar bens, por si produzidos ou não, sem prejuízo
das regras de protecção do mercado interno.
O exercício da actividade de importação e exportação requer a obtenção das devidas
licenças, junto das autoridades angolanas competentes.

Nos termos do respectivo Estatuto Orgânico de Outubro de 2020 o MINFIN é o Departamento Ministerial responsável pelas Finanças
Públicas referido no Decreto Presidencial que estabelece os Termos e Condições para Aplicação dos Recursos Repatriados de Novembro
de 2018.
17
O PDN 2018-2022 elaborado pelo Ministério da Economia e Planeamento http://www.mep.gov.ao/ encontra-se disponível em
https://www.info-angola.com/attachments/article/4867/PDN%202018-2022_MASTER_vf_Volume%201_13052018.pdf .
18
Regra imposta pelo Artigo 27.º n.º 4 da Revisão do Código do Imposto sobre Aplicação de Capitais de 2014.
16
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Transferências para o exterior:
Os direitos dos investidores externos no que respeita ao repatriamento de lucros e dividendos mantêm-se na LIP
de 2018 tendo os investidores externos, após a execução completa do projecto de investimento privado devidamente
comprovada pelas autoridades competentes e após o pagamento dos tributos devidos e da constituição das reservas
obrigatórias, direito a transferir para o exterior19 os valores correspondentes a:
• Dividendos;
• Produto da liquidação dos seus empreendimentos;
• Indemnizações que lhe sejam devidas;
• Royalties ou a outros rendimentos de remuneração de investimentos indirectos, associados a cedência de tecnologia.
Os investidores privados mantêm o direito a recorrer ao crédito interno e externo, determinando a LIP de 2018 que
os investidores externos e as sociedades detidas maioritariamente por estes só são elegíveis ao crédito interno após
terem implementado na sua plenitude os respectivos projectos de investimento.
Consultar no Legis-PALOP+TL os seguintes detalhes adicionais:
• Benefícios ao reinvestimento após implementação efectiva de um Projecto de Investimento que tenha sido
registado pela AIPEX, constantes do Regulamento da LIP;
• Benefícios fiscais aplicáveis a sociedades investidoras petrolíferas que exercem actividades de prospecção,
pesquisa, avaliação, desenvolvimento, produção e venda de gás natural em território angolano ou noutras áreas
territoriais ou internacionais sobre as quais o direito ou os acordos internacionais reconheçam poder de jurisdição a Angola, cujo regime jurídico e fiscal foi aprovado por Decreto Legislativo Presidencial em Maio de 2018;
• Benefícios fiscais aplicáveis aos mecenas residentes ou sedeados no estrangeiro que pretendam adquirir bens
ou equipamentos destinados à prática de liberalidades a entidades beneficiárias no território angolano, caso declarem junto da Repartição Fiscal da área de domicílio que a liberalidade é irreversível, conforme o Regulamento
da Lei do Mecenato actualizado em Fevereiro de 2019.
Benefícios fiscais automáticos para os detentores de CRIP:
Os benefícios fiscais no âmbito da LIP de 2018 são de concessão automática e deles beneficiam os detentores do
CRIP sem qualquer procedimento administrativo adicional.
• No Regime de Declaração Prévia os benefícios são aplicáveis independentemente da Zona de Desenvolvimento
onde é feito o investimento;
• No regime Especial, os benefícios são aplicáveis conforme a Zona de Desenvolvimento onde se localiza o investimento (Consultar na Secção 3.10 do Capítulo III os benefícios fiscais previstos para cada um dos regimes). Ao abrigo
deste regime, para os projectos de investimento privados enquadrados nos sectores de actividade prioritária que
sejam desenvolvidos em mais do que uma das Zonas de Desenvolvimento, os benefícios fiscais são atribuídos com
base na Zona de Desenvolvimento que tenha maior proporção do investimento total declarado, considerada, para
este efeito, Zona de Desenvolvimento Principal.
Obrigação fiscal referente aos benefícios e facilidades:
Sem prejuízo da informação regular efectuada pela AIPEX à Administração Geral Tributária (AGT) sobre emissão
de CRIP, que resulta na atribuição automática dos benefícios, as sociedades comerciais por via das quais são implementados Projectos de Investimento Privado que gozam de benefícios e facilidades nos termos da LIP de 2018,
devem apresentar declaração fiscal, referente ao investimento respectivo, separada das demais actividades económicas que desenvolvem.
Prestação de informações sobre Garantias Soberanas do Estado20:
As entidades angolanas e estrangeiras beneficiárias de Garantias Soberanas sobre créditos por si contraídos ou
concedidos que não remeteram até 31 de Janeiro de 2019 informação sobre sua a existência à Unidade de Gestão da
Dívida Pública (UGD) do MINFIN21, não beneficiam da respectiva contabilização no volume de dívida pública indirecta
cujo procedimento foi previsto em Novembro de 2018.
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19
Na LIP de 2015 não se previa este direito de transferir para o exterior, que já era garantido ao abrigo regime anterior a 2015, as importâncias que fossem devidas ao investidor externo, com dedução dos respectivos impostos, previstas em actos ou contratos que constituíam
investimento privado ao abrigo da revogada LIP de 2011.
20
Regime que implementa um dos objectivos traçados no PDN 2018-2022 de melhorar a gestão da dívida pública.
21
Não obstante a UGD ter deixado de figurar, no Estatuto Orgânico do MINFIN de Outubro de 2020, no elenco da estrutura orgânica deste
Ministério, a par dos restantes órgãos que na anterior Orgânica de 2018 estavam sob superintendência, entende-se que esta Unidade não
se encontra extinta uma vez que se prevê naquele Estatuto em vigor que a Direcção Nacional do Investimento Público actua em concertação com a UGD no que respeita ao acompanhamento dos acordos de financiamento de projectos propostos nos programas de investimento
público. Desde Junho de 2018 estão retiradas do âmbito das responsabilidades da UGD estabelecidas em 2016, por via de derrogação pelo
Estatuto Orgânico do IGAPE, a realização operações activas e actuação como órgão único na contratação de crédito do Estado, incluindo as
competências de gestão de empréstimos do Estado para outros Estados e/ou outras instituições nacionais.

Garantias são as cartas e instrumentos de Garantia Soberana (garantia pública de dívida interna e externa),
válida e legalmente autorizadas e emitidas pelo Estado, através do MINFIN.
Beneficiários são as entidades bancárias, instituições financeiras e outras a favor das quais tenha sido emitida a
Garantia Soberana, bem como as entidades, públicas e privadas, devedoras de créditos garantidos.
Garantias Soberanas são garantias públicas de dívida interna e externa.
Consultar no Legis-PALOP+TL os detalhes sobre os documentos que devem acompanhar a prestação de informações sobre Garantias Soberanas, para efeitos da devida auditoria independente e do procedimento de Certificação de Dívida.
Cobertura de Riscos de Créditos à Exportação:
Através da UGD, Angola compromete-se a garantir desde Março de 2019 até Março de 2021, o bom pagamento e a
transferência dos montantes relativos às exportações de bens e serviços de origem portuguesa efectuadas através
de empresas ou entidades de direito português e destinados a Angola, com o limite EUR 1 500 000 000 de capital
garantido22.
Consultar no Legis-PALOP+TL os seguintes detalhes adicionais:
• No Aditamento n.º 4 à Convenção referente à Cobertura de Riscos de Créditos à Exportação de Bens e Serviços
de Origem Portuguesa para a República de Angola aprovado em Março de 2019:
- Condições dos créditos da cobertura de riscos de créditos inerentes à exportação de bens, equipamentos
e serviços de origem portuguesa a médio e longo prazo concedida mediante garantia de bom pagamento
e de transferência de Angola;
- Bens e serviços abrangidos para efeitos de cobertura de riscos;
- Obrigação de cumprimento das recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE) aplicáveis aos créditos à exportação respeitantes ao montante, às taxas de juro
e ao valor e periodicidade dos reembolsos, incluído a disciplina do CONSENSUS da OCDE23.
• Manual de Procedimentos de Compensação de Créditos não Tributários por Dívidas Tributárias aprovado por
Despacho do MINFIN em Abril de 2019.
Contratação pública e Parcerias Público-Privadas:
Entrou em vigor em Outubro de 2019 a Regulamentação da Lei sobre as Parcerias Público-Privadas (PPP), por
sua vez aprovada em Maio de 2019, a qual estipula disposições relativas aos órgãos, normas, desenvolvimento dos
procedimentos de contratação, lançamento, acompanhamento, fiscalização, transparência e publicitação das PPP.
O quadro seguinte resume os principais passos do processo de contratação de PPP.
CONTRATAÇÃO DE PPP
Estudo de pré-viabilidade
e preparação de lançamento
de uma parceria
			
			
			
			
Equipa do projecto
Relatório 		
			
Lançamento da parceria
			
			
			
Acompanhamento
			
			
			
Encargos estimados
			
			
			

• A Comissão Técnica das PPP (CTPPP) emite parecer sob a proposta de início
do processo no prazo de 45 dias após o mesmo ter sido submetido
ao Órgão de Governança das Parcerias Público-Privadas (OGP) pelo Titular
do Departamento Ministerial responsável pela Área do Projecto que tenha
decidido dar início ao estudo e preparação do lançamento da parceria;
• Caso o parecer seja favorável, a CTPPP recomenda a sua aprovação
e propõe a constituição de uma equipa de projecto.
Constituição da equipa pelo Coordenador do OGP
Submissão pela equipa de projecto de um relatório fundamentado,
com uma proposta de decisão, à consideração do CTPPP.
O OGP decide sobre a aprovação do lançamento da parceria e respectivas
condições, mediante Despacho Conjunto dos Titulares dos Departamentos
Ministeriais que o integram e do projecto em causa a emitir no prazo de 30 dias,
a contar da apresentação de tal relatório.
Nas matérias económico-financeiras a CTPPP procede ao registo dos encargos
financeiros estimados e assumidos pelo sector público no âmbito das PPP,
fazendo o acompanhamento permanente da situação e evolução
dos respectivos contratos.
A CTPPP, até ao dia 15 do mês subsequente de cada trimestre, submete
à apreciação do OGP um relatório sobre a situação dos encargos estimados
e assumidos pelo sector público, complementado pelos elementos
que julgue relevantes relacionados com os contratos e processos em execução.

22
Por via do Aditamento n.º 4 à Convenção referente à Cobertura de Riscos de Créditos à Exportação de Bens e Serviços de Origem Portuguesa
para a República de Angola, que foi assinada em Luanda em 18 de Novembro de 2004, alterada em 05/04/2006, 17/07/2008 e 11/05/2009.
23
CONSENSUS da OCDE (em Inglês OECD Consensus) significa Arrangementon Officially Supported Export Credits da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE/OECD Organisation for Economic Co-operation and Development).
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A CTPPP tem competências de fiscalização das PPP, sem prejuízo dos poderes atribuídos na lei e ou nos contratos
a outras entidades para fiscalizar, controlar a execução e determinar auditorias às PPP.
As cláusulas dos contratos de PPP devem prever designadamente:
• A adequação do prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não
podendo ser inferior a 4 nem superior a 25 anos, incluindo eventual prorrogação, em circunstâncias devidamente
fundamentadas;
• As penalidades e consequências jurídicas aplicáveis ao parceiro público e ao parceiro privado em caso de incumprimento das obrigações contratuais;
• A repartição de riscos, inclusive os referentes a caso fortuito e força maior, bem como a reposição do equilíbrio
económico e financeiros entre as partes.
Consultar no Legis-PALOP+TL o modelo de matriz a que deve obedecer repartição de riscos, contendo a descrição sumária e clara definição da tipologia de riscos assumidos por cada um dos parceiros.

1.3 FORMA LEGAL EXIGIDA PARA A CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES
A LIP de 2018 mantém a regra da liberdade de forma que tinha sido introduzida pela LIP de 201524 continuando a
não exigir que seja feita a prova da realização integral do capital social25 (Consultar no Capítulo IV, as medidas de
Simplificação do Processo de Constituição de Sociedades Comerciais).

1.3.1 Forma e documentação exigida
Não se exige qualquer forma especial para operações de investimento quer interno quer externo como são os casos de:
• Criação de novas sociedades comerciais;
• Celebração e alteração de contratos de consórcios, associação em participação, joint venture, associação de terceiros a partes ou a quotas de capital e qualquer outra forma de contrato de associação permitida, ainda que não
prevista na legislação comercial;
• Aquisição de participações em sociedades de direito angolano existentes.
Obrigações dos investidores no que respeita às vicissitudes dos investimentos:
• Comunicar à AIPEX, no prazo de 15 dias após a alteração, as alterações societárias que implicam o aumento de
capital social, o alargamento do objecto social, a cessão de quotas ou transmissão de acções, estão dependentes de
simples, estando dispensadas de autorização prévia da AIPEX para efeitos de registo dos investimentos e atribuição
dos benefícios previstos na presente na LIP de 2018.
• Registar na AIPEX, através de mero ajustamento de dados declarados no CRIP ou de alteração do regime do investimento e respectiva categoria de benefícios fiscais:
- Importação de capitais;
- Alteração ou alargamento do objecto do Projecto de Investimento.
• Após notificação para o efeito pela AIPEX:
- Informar as medidas provisórias que devam ser adoptadas para mitigar riscos de incumprimento
e das medidas correctivas de natureza operacional, comercial, contabilística ou fiscal, para corrigir
situação de incumprimento.
- Cumprir as medidas em prazo até 180 dias.
A Lei das Sociedades e Associações de Advogados de 2016, alterada em 2017 pela Lei da Advocacia, estabelece o
regime jurídico das respectivas formas constituição, organização e funcionamento, abrangendo as três formas de
exercício da advocacia em Angola: a título singular, sociedades civis pluripessoais ou unipessoais de advogados ou
associações de advogados sem personalidade jurídica.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• Modelos de pactos sociais aplicáveis no procedimento de constituição de sociedades comerciais aprovados em
2016;
• Versão consolidada da Lei das Sociedades e Associações de Advogados.

24
Foi com a LIP de 2015 que deixou de ser expressamente exigida a escritura pública para a constituição ou alteração de sociedades
que era exigida ao abrigo da revogada LIP de 2011 caso o projecto de investimento implicasse a constituição ou alteração de sociedades.
25
Tal exigência era feita na LIP de 2011 que previa o prazo de 90 dias para esta prova, a partir da data de emissão da licença de importação
de capitais pelo BNA.
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1.3.2 Capital social
Sociedade anónima:
- Capital mínimo de USD 20 000 ou o equivalente em Kwanzas;
- 5 pessoas no mínimo.
Sociedade por quotas:
- Capital social livremente fixado no contrato de sociedade26;
- 2 pessoas no mínimo.

1.4 REQUISITOS DE REGISTO E LICENCIAMENTO
Após a constituição da sociedade, é necessário cumprir vários requisitos de registo obrigatório: Registo Comercial,
Registo Fiscal, Registo Estatístico, Registo como Importador/Exportador, Registo na Segurança Social.
Desde Maio de 2019 passou a ser exigida Certidão de Registo Comercial para o Licenciamento de Estabelecimento Comercial, para fins de registo e cadastro, mantendo-se todos os outros requisitos técnicos necessários para
obtenção de Alvará Comercial e de Prestação de Serviços Mercantis previstos na Lei das Actividades Comerciais
de 2007 (consultar análise destes requisitos, bem como das medidas de simplificação e desburocratização dos
procedimentos para constituição de sociedades comerciais no Capítulo IV).
Para actividades comerciais e industriais é obrigatória a Licença para Exploração Comercial
e/ou Industrial a emitir pelas entidades identificadas no esquema seguinte27:
ENTIDADE

ACTIVIDADE

MINISTÉRIO DO COMÉRCIO
Supermercados

Hipermercados

Centros Comerciais

Comércio Grossista

Prest. de Serviços
Dimensão Relevante

Comércio de
Representação

Importação

Exportação

GOVERNOS PROVINCIAIS

Minimercados
Comércio Geral
Comércio Precário
				

Prestação de
Serviços Mercantis

ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS
Comércio Feirante
Comércio Ambulante
			

Vendedores de
Mercados Municipais

Consultar no Legis-PALOP+TL os requisitos das Actividades do Comércio Ambulante, Feirante e Bancada de
Mercado aprovados pela respectiva Lei Sobre Organização, Exercício e Funcionamento de Maio de 2019.

1.5 REGIMES ESPECIAIS DE INVESTIMENTO
Destacam-se os seguintes regimes especiais de investimento:
• Actividades de exploração petrolífera;
• Actividades de exploração diamantífera;
• Actividades de instituições financeiras;
• Prestação de serviços de assistência técnica estrangeira ou de gestão;
• Actividades no sector turístico e marítimo-turístico;
• Actividades no sector da construção civil e obras públicas;
• Actividades no sector da restauração e similares;
• Actividades dos casinos e jogos sociais;
• Actividades de transportes aéreos.
26
Desde Junho de 2015, data da primeira alteração à Lei das Sociedades Comerciais, pela Lei da Simplificação do Processo de Constituição
de Sociedades Comerciais, o capital social é livremente fixado no contrato de sociedade, tendo desaparecido a exigência de capital mínimo de
USD 1 000 ou equivalente em Kwanzas que estava previsto na versão original da Lei das Sociedades Comerciais de 2004. O valor nominal de
cada quota não pode ser inferior a 1 Kwanza. Esta secção actualiza a informação prestada pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos
(MJDH ) através do Guiché Único da Empresa (GUE) http://gue.minjus-ao.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2
27
No esquema apresentado a entidade Ministério do Comércio corresponde actualmente ao Ministério da Indústria e Comércio (MINDCOM).
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1.5.1. Actividades de Exploração petrolífera
Segundo a Lei das Actividades Petrolíferas de 2004, actualizada em Abril de 2019, a associação entre a Concessionária Nacional e entidades estrangeiras reveste uma das seguintes formas: sociedade comercial, contrato de
consórcio ou, contrato de partilha de produção.
Qualquer empresa estrangeira dotada de comprovada idoneidade e capacidade técnica e financeira, pode requerer
ao Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET)28 a atribuição de uma licença de prospecção
tendente a avaliar o potencial petrolífero de uma determinada área.
As contribuições anuais são calculadas com base nos critérios enumerados no quadro seguinte.
TIPO DE EMPRESA

VALORES EM USD

Empresa detentora de uma licença de prospecção
Empresa em período de pesquisa
Empresa em período de produção
Empresa que exerça a actividade de refinação
e tratamento de petróleo
Empresa ou entidade que exerça actividade
de armazenamento, de transporte, de distribuição
e comercialização de produtos petrolíferos
Empresa ou entidade de prestação de serviços

100 000
300 000
15 cêntimos por barril produzido anualmente
15 cêntimos por barril de petróleo bruto
processado anualmente
Contribuição correspondente a 0,5% da receita relativa
ao volume de negócios realizados anualmente
Contribuição correspondente a 0,5% do valor
dos contratos realizados anualmente

Destacam-se os seguintes aspectos do fortalecimento do Sector Petrolífero Angolano cujo Modelo de Reajustamento foi aprovado em 2016.
• Foi aprovada em Outubro de 2020 a Estratégia de Exploração de Hidrocarbonetos de Angola 2020-2025, alinhada
com um dos objectivos do PDN 2018-2022, e em Fevereiro de 2019 a Estratégia Geral de Atribuição de Concessões
Petrolíferas 2019-2025, com o objectivo de aumentar a produção de petróleo e gás a qual estabelece os princípios
orientadores das futuras concessões petrolíferas.
• Desde a actualização da Lei das Actividades Petrolíferas em Abril de 2019, a Concessionária Nacional enquanto
detentora dos direitos mineiros é a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), entidade criada
em Fevereiro de 201929 de modo atrair investimento e aumentar a transparência e eficiência do Sector.
• A anterior Concessionária Nacional, a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Empresa Pública (SONANGOL), passou a deter apenas os seguintes direitos:
- Preferência nas atribuições de novas concessões petrolíferas, nas transmissões de posições contratuais
efectuadas pelas associadas da ANPG e nas situações de prorrogação do período de produção nos campos
petrolíferos;
- Financiamento até 20% nas suas operações de pesquisa pelos associados internacionais no caso de não ser
operador.
• Em Maio de 2019 foi extinta a concessão para prospecção, pesquisa, desenvolvimento e produção de gás natural,
condensados e líquidos extraídos do gás natural atribuída à SONANGOL. Na mesma altura foi revogado o Decreto-Lei que havia concedido à SONANGOL em 2009 os direitos mineiros de prospecção, pesquisa, desenvolvimento e
produção de gás natural, condensados e líquidos extraídos do gás natural, dentro de áreas de concessão situadas
nas Áreas Mutamba, Percebes-Oeste, Maleva-Norte, Lua, Prata-Sul, Cação, Alabote, Congro-Sul, Corvina, Espadarte Norte/Veleiro, Etele/Tampa e Garoupa.
• Para execução destas actividades, a ANPG celebrou Contrato de Serviços com Risco com o Consórcio constituído
pela SONANGOL- Gás Natural, Limitada, a Eni Angola Exploration B.V., a Gás Natural West África, S.L., a Galp Exploração Petrolífera, S.A. e a Exem Energy B.V.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• Regulamento sobre as Especificações dos Lubrificantes Comercializados em Angola aprovado em Janeiro
de 2021;
• Termos do Regulamento de Investimento dos Fundos de Abandono das Concessões Petrolíferas na Dívida
Soberana Angolana aprovados em Dezembro de 2020;
• Modelo de Definição dos Preços dos Produtos Derivados do Petróleo Bruto e do Gás Natural aprovado em
Outubro de 2020;
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28
O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás substituiu o anterior Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos, nos termos da respectiva Orgânica de Junho de 2020.
29
A designação Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) está expressa no Decreto Presidencial que a criou em Fevereiro
de 2019 (actualizado em Janeiro de 2020), sendo a mesma entidade designada Agência Nacional de Petróleo e Gás na Lei de Abril de 2019 que
alterou a redacção da Lei das Actividades Petrolíferas.

• Regime Jurídico das Actividades de Refinação de Petróleo Bruto e Quantitativos dos produtos petrolíferos
a alocar às reservas de segurança e às reservas estratégicas para o mercado nacional, aprovados em Julho de
2019;
• Versão consolidada da Lei das Actividades Petrolíferas, actualizada em Abril de 2019;
• Definição dos incentivos e do procedimento para a adequação dos termos contratuais e fiscais a serem aplicados às Zonas Marginais Qualificadas, descobertas nas concessões petrolíferas aprovada em Maio de 2018.
O regime sancionatório decorrente da violação das regras de exploração petrolífera contém um elenco de infracções, como é o caso de início da produção comercial antes da devida autorização pelo MIREMPET ou de não aproveitamento do gás natural produzido nos jazigos de petróleo, para as quais não estão ainda fixadas as respectivas
multas30.
Contratação de pessoal estrangeiro para operações petrolíferas:
Mantém-se desde 2009 a obrigação que faz depender a contratação de pessoal estrangeiro de autorização prévia
do MIREMPET, devendo as empresas a operar no sector petrolífero preencher o seu quadro de pessoal, em todas
as categorias e funções, com cidadãos angolanos salvo não havendo, comprovadamente, no mercado angolano de
trabalho, cidadãos angolanos suficientes e disponíveis com a qualificação e experiência exigidas.
No que respeita às empresas estrangeiras, esta obrigação impende sobre:
• Empresas cujo capital social seja maioritariamente detido por pessoas ou entidades estrangeiras e que exerçam
em território angolano actividades de prospecção, pesquisa, avaliação, desenvolvimento e produção de petróleo;
• Empresas de refinação e tratamento de petróleo, de armazenagem, transporte, distribuição e comercialização de
produtos petrolíferos;
• Empresas com a maioria do capital social detido por pessoas singulares ou entidades estrangeiras que, de modo
permanente, prestem serviços àquelas empresas.
O regime sancionatório decorrente destas regras fixadas em 2009 é resumido no quadro seguinte, no qual se substituíram todas as referências ao Ministério dos Petróleos pela actual designação do Departamento Ministerial competente, o MIREMPET.
INFRACÇÕES ÀS REGRAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
ESTRANGEIRO PARA EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES PETROLÍFERAS

SANÇÕES

• Não envio ao MIREMPET da lista do pessoal estrangeiro já admitido

50% da contribuição anual

• Não celebração do contrato do programa com o MIREMPET
25% da contribuição anual
• Não execução dos planos de desenvolvimento de recursos humanos,
ou sua alteração sem a devida autorização do MIREMPET
• Contratação de pessoal estrangeiro sem autorização do MIREMPET
Não apresentação anual ao MIREMPET dos planos
de desenvolvimento de recursos humanos

20% da contribuição anual

• Não apresentação ao MIREMPET do relatório de execução
dos planos de desenvolvimento de recursos humanos;
• Falta de pagamento das contribuições até ao último dia
do primeiro mês posterior ao trimestre a que respeitarem;
• Não apresentação ao MIREMPET pelas empresas que participam
em mais de um bloco ou área de concessão ao MIREMPET
da declaração escrita dando a conhecer, por demonstração
de cálculos, a importância a pagar.

10% da contribuição anual

Não apresentação ao MIREMPET, ou apresentação incompleta,
da listagem dos contratos assinados com as empresas de direito
estrangeiro/angolano cujo capital social seja maioritariamente
estrangeiro e que, de modo permanente, prestem serviços
a empresas de direito estrangeiro/angolano cujo capital social seja
maioritariamente estrangeiro, e que exerçam em território nacional

• 10% da contribuição anual;
• Repatriamento imediato dos
trabalhadores indevidamente admitidos
e obrigação de cancelar os respectivos
vínculos laborais

A redacção do Artigo 88.º da Lei das Actividades Petrolíferas prevê expressamente que as multas correspondentes às infracções devem ser
estabelecidas por decreto-lei, o qual não foi aprovado até à data da presente Edição.

30
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Não atribuição ao pessoal nacional de condições idênticas
às do pessoal estrangeiro

• 2,5% da contribuição anual
• Repatriamento imediato dos
trabalhadores indevidamente admitidos
e obrigação de cancelar os respectivos
vínculos laborais

1.5.2 Actividades de exploração diamantífera
Os principais objectivos estratégicos do Sector Mineiro foram definidos pelo Código Mineiro de 2011 e pela Política
de Comercialização de Diamantes Brutos de 2016.
O investimento em actividades mineiras realizado por entidades privadas, nacionais ou estrangeiras,está sujeito a
autorização específica, estando previstos pelo Código Mineiro os seguintes regimes processuais:
• Regime geral de investimento mineiro;
• Regime de investimento em minerais estratégicos, explorados de forma industrial;
• Regime de investimento artesanal, para os minerais cuja exploração seja realizada de forma não industrial.
O prazo para solicitar os direitos de prospecção e exploração da área respectiva é de 180 dias.
O pedido de concessão de direitos mineiros deve ser submetido à apreciação do Ministro da Geologia e Minas e
instruído com os documentos comprovativos da idoneidade e capacidades técnica e financeira do requerente que
incluem:
• Experiência do ente jurídico na área mineira;
• Descrição dos meios técnicos e programa de trabalhos;
• Descrição das despesas mínimas;
• Cópia do balanço e contas dos últimos 3 anos.
O requerente deve também demonstrar a sua capacidade de satisfação das exigências em matéria ambiental (consultar no Capítulo VI a Secção 6.1 sobre Ambiente).
Sendo os diamantes considerados minerais estratégicos pelo Código Mineiro, destacam-se os seguintes aspectos:
Entrou em vigor em Janeiro de 2019 o Regulamento Técnico de Comercialização de Diamantes Brutos que:
• Estabelece os requisitos obrigatórios a cumprir pelas empresas que pretendam aceder à categoria de Cliente
Preferencial no Mercado Industrial e para se se habilitarem à compra de diamantes no mercado artesanal;
• Implementa o regime de classificação e valorização de diamantes e a supervisão dos preços base de diamantes,
por avaliadores independentes integrados no MIREMPET.
O sistema do critério uniforme dos preços a ser praticado pelos produtores visa contribuir para a prevenção da sub-avaliação de diamantes brutos, bem como para a transferência de preços dentro de grupos da empresa.
O novo Modelo de Governação do Sector Mineiro de Maio de 2020, cuja implementação tem conta as metas
estabelecidas
para o Sector Geológico-Mineiro e dos petróleos para o período de governação de 2018 a 2022, integra, sob a
supervisão geral do Titular do Poder Executivo (o Presidente da República), que a pode delegar no MIREMPET,
e a supervisão patrimonial e tributária do MINFIN, as seguintes instituições:
O Instituto Geológico de Angola (IGEO), organismo público criado em 1996, é responsável pela recolha, guarda,
gestão, promoção e disponibilização de informação geológica propriedade do Estado.
A Agência Nacional de Recursos Minerais (ANRM), é o órgão público de regulação, fiscalização e promoção do
Sector Mineiro de Angola, criado em Junho de 2020, responsável pela regulação e fiscalização das actividades
minerais em Angola, exercendo os seguintes poderes funcionais, no âmbito do novo Modelo de Governação do
Sector Mineiro, entre outros: planear, preparar e lançar concessões mineiras para o mercado livre, face aos
objectivos definidos politicamente; negociar e gerir os contratos de concessão mineira, representando os interesses do Estado Angolano; monitorizar a execução dos contratos mineiros; desempenhar as funções de certificação e contrastaria públicas; e Monitorizar a qualidade e teores dos minerais em Angola.
A Empresa Nacional de Diamantes de Angola (ENDIAMA), empresa estratégica de domínio público criada em
1981, deixa de desempenhar a função concessionária nacional, concentrando a sua acção nas actividades do seu
objecto social, designadamente a actividade de operadora mineira de diamantes.
O Órgão Público de Comercialização mantém-se a Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (SODIAM), empresa pública de grande dimensão criada em 199931, que tem por objectivo principal a comercialização e a lapidação de diamantes produzidos em Angola, e assegura a optimização da implementação da
Nova Política de Comercialização de Diamantes, bem como, de entre outras actividades, a operacionalização da
Bolsa de Diamantes.
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31
A SODIAM transformou-se em empresa pública com a aprovação do seu Estatuto Orgânico em 2017. De acordo com informação veiculada
pela comunicação social a SODIAM fechou o ano de 2018 com lucro líquido de USD 38 000 000, sendo a segunda empresa pública mais lucrativa
do País segundo o IGAPE https://mercado.co.ao/negocios/sodiam-fechou-2018-com-lucro-liquido-de-38-milhoes-usd-YN780177.

A Bolsa de Diamantes é o ente constituído pela SODIAM e a ENDIAMA, encarregue de assegurar as transacções
de diamantes em Angola, supervisionada pela SODIAM32.
A Comissão Nacional do Processo Kimberley é um serviço administrativo previsto na Convenção respectiva que
prossegue o desempenho das funções de certificação legalmente previstas no seu Estatuto específico.
São estabelecidas regras aplicáveis às 3 modalidades de venda previstas para a comercialização de diamantes
brutos, para exportação ou para o mercado nacional:
• Venda por sights, sessões de venda por contrato de longo prazo, periódicas, previstas para execução das obrigações das partes em contratos de venda de diamantes brutos;
• Venda por spots, sessões de venda destinadas a compradores convidados e seleccionados, nas quais os Produtores e a SODIAM vendem lotes da sua produção não vinculada a contratos de longo prazo, ao comprador que ofereça
proposta de preço mais alta, não inferior ao preço base;
• Venda por leilões, organizados pela SODIAM, nos quais os produtores vendem, pela melhor oferta que resulte da
licitação entre os interessados, parte da sua produção não vinculada a contratos de longo prazo.
Os Produtores ficam sujeitos às seguintes quotas para efeitos da venda da produção anual de diamantes em bruto,
estabelecidas em função do volume e valor da produção:
- Até 60% da sua produção a compradores seleccionados;
- De 15% a 20% da sua produção à SODIAM;
- Até 20% da sua produção a lapidadores nacionais.
Está prevista a aprovação de uma tabela de preços pelo MINFIN e pelo MIREMPET fixando os preços dos serviços
prestados pela SODIAM e pela Concessionária Nacional ANRM nas vendas de diamantes brutos, a pagar por cada
vendedor ou comprador, prevendo-se igualmente que o comprador está obrigado a pagar os emolumentos devidos
pela emissão do Certificado do Processo Kimberley.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• Organigrama do Modelo de Governação do Sector Mineiro de Maio de 2020 e detalhe das competências das
diversas instituições no quadro deste novo modelo;
• Regime Cambial do Sector Diamantífero aprovado em Maio de 2020;
• Abertura do Concurso Limitado por Prévia Qualificação, para a contratação de avaliadores independentes para
classificar, avaliar e determinar o preço base de venda de diamantes brutos de Angola, em Dezembro de 2019
• Regulamento da Exploração Semi-Industrial de Diamantes aprovado em Março de 2019.
• Medidas de reestruturação do Subsector dos Diamantes aprovadas em Agosto de 2015, abrangendo três domínios sistémicos de intervenção: Sistema Regulatório, Sistema Empresarial e Sistema de Gestão.
A exploração semi-industrial de diamantes rege-se pelo Regulamento da Exploração Semi-Industrial de Diamantes de Março de 2019, implementando as medidas previstas na Política de Comercialização de Diamantes Brutos
referida no início da presente subsecção, estabelecendo um conjunto de regras e procedimentos a serem observados no âmbito da exploração e comercialização de diamantes brutos oriundos da exploração semi-industrial,
designadamente junto das instituições competentes MIRMPET e ENDIAMA.

1.5.3 Actividades das instituições financeiras
A Lei de Bases das Instituições Financeiras de 2015 estabelece que a constituição de filiais de instituições financeiras bancárias, que tenham a sua sede principal e efectiva em País estrangeiro, ou estejam em relação de domínio
com entidade estrangeira ou não residente, depende da autorização a conceder pelo Titular do Poder Executivo (em
vez de pelo Conselho de Ministros), mantendo-se a necessidade de parecer favorável do BNA.
Requisitos de autorização para constituição de filiais de instituições financeiras:
• Estudo de viabilidade económica e financeira, projectado para os 3 primeiros anos da actividade, incluindo o programa de actividades, a implantação geográfica, a estrutura organizativa e os meios técnicos e humanos a envolver;
• Certificado emitido pela autoridade de supervisão do País de origem, que assegura que tais operações estão compreendidas na autorização da instituição de crédito e que não há impedimento à abertura da sucursal;
• Identificação dos gerentes da sucursal;
• Demonstração da suficiência dos meios técnicos e recursos financeiros relativamente ao tipo e volume das operações pretendidas;
• Cópia dos estatutos das instituições financeiras bancárias;
• Declaração de compromisso da realização de depósito correspondente a 5% do capital social mínimo, podendo
este depósito ser substituído por uma garantia bancária aceite pelo BNA;
• Registo especial prévio no BNA no caso da instalação e funcionamento de escritórios de representação de instituições financeiras bancárias com sede no estrangeiro.
Segundo a comunicação social (15/01/2021) “A Bolsa de Diamantes, que abre em 2021 para impulsionar os negócios deste subsector da
indústria mineira, vai funcionar provisoriamente nas instalações da SODIAM, no mesmo edifício que aloja a ENDIAMA”.
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O registo das instituições financeiras bancárias autorizadas em País estrangeiro e que disponham de sucursal ou
escritório de representação em Angola deve ser efectuado desde que, na data da constituição, o capital social mínimo das instituições financeiras bancárias esteja integralmente subscrito e realizado.
Foram estabelecidos limites mínimos do capital social para as seguintes instituições financeiras não bancárias
ligadas ao mercado de capitais e ao investimento através de Regulamento da Comissão do Mercado de Capitais
(CMC) de 2016:
• 30 000 000 Kwanzas (cerca de EUR 40 000) ou 12 000 000 Kwanzas (cerca de EUR 15 000) para as Sociedades
Correctoras de Valores Mobiliários, caso incluam ou não no seu objecto social a gestão discricionária de carteiras
ou a gestão de OIC;
• 100 000 Kwanzas (cerca de EUR 100) para as Sociedades Distribuidoras de Valores Mobiliários; e
• 30 000 000 Kwanzas (cerca de EUR 40 000) para as Sociedades Gestoras de Patrimónios (SGP).
Em particular, destaca-se que as SGP se encontram-se sujeitas quer ao seu regime jurídico de 2015 quer a regras
aprovadas em Fevereiro de 2019 para efeitos de autorização para constituição e de registo para início de actividade
junto da CMC, e ainda a Regulamento de 2015 relativo aos Agentes de Intermediação e Serviços de Investimento em
Valores Mobiliários, estando obrigadas a usar o formulário de Modelo de Informação a prestar à CMC sobre o valor
das carteiras geridas.
No âmbito do regime de repatriamento voluntário de recursos financeiros as Instituições Financeiras Bancárias
que recebem os recursos repatriados são responsáveis por fiscalizar o cumprimento das obrigações dos titulares
desses recursos devendo remeter ao BNA cópia dos documentos comprovativos de quaisquer operações realizadas.
As instituições financeiras bancárias e não bancárias estão sujeitas aos deveres resultantes do quadro jurídico das
medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e
ao financiamento do terrorismo constituído pela Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do
Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa de Janeiro de 2020, actualizada
em Novembro do mesmo ano, e pelas Regras do BNA sobre as Condições de Implementação Efectiva das Obrigações previstas nessa Lei de Junho de 202033.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
A versão consolidada da Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do
Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa de Janeiro e actualizada em Novembro de 2020
pela Lei que aprova o Código Penal Angolano;
Quadro legal do Regime de Reporte Fiscal de Informações Financeiras e sua Regulamentação, respectivamente
de 2017 e de Fevereiro de 2020, sujeitando as Instituições Financeiras Reportantes34 a obrigações em matéria de
identificação de determinadas contas e de reporte de informações à Administração Geral Tributária no âmbito
Acordo celebrado entre a República de Angola e os Estados Unidos da América para reforçar o cumprimento
fiscal e implementar o Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) aprovado em 2016.
Foi aprovada em Fevereiro de 2019 regulamentação da CMC da qual se destacam:
• Condições de funcionamento das Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados, de câmaras de compensação, de sistemas centralizados e de liquidação de valores mobiliários, ao abrigo do Regime Jurídico das Sociedades
Gestoras de Mercados Regulamentados e de Serviços Financeiros sobre Valores Mobiliários de 2013, actualizado
em Maio de 2019, as quais passam a estar obrigadas a aumentar o seu capital social até ao limite máximo de 900
000 000 de Kwanzas (cerca de EUR 1 100 000);
• Regulamentação do Regime Jurídico dos OIC de Capital de Risco (OIC-CR) de 2015, concretizando os procedimentos de autorização para constituição e de registo prévio na CMC para início de actividade a que devem obedecer
as Sociedades de Investimento de Capital de Risco (SCR), os Fundos de Investimento de Capital de Risco (FCR) e os
Investidores em Capital de Risco (ICR), cuja actividade constitui um meio alternativo de financiamento empresarial,
estando obrigadas a ter um capital social mínimo de 40 000 000 Kwanzas (cerca de EUR 50 000).

Consideram-se tacitamente revogados: a Lei sobre a Criminalização das Infracções Subjacentes ao Branqueamento de Capitais de 2014,
pelos Artigos 66.º a 88.º da Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação
de Armas de Destruição em Massa de Janeiro de 2020; e o Regulamento da Comissão do Mercado de Capitais para o cumprimento da Lei
do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo de 2016 se encontra tacitamente revogado pelo Artigo 29.º do
Aviso do BNA, de Junho de 2020, que estabelece as Regras sobre as Condições de Implementação Efectiva das Obrigações previstas na Lei de
Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.
34
São Instituições Financeiras Reportantes no âmbito deste regime as que: tenham sede ou direcção efectiva na República de Angola, excluindo
qualquer sucursal situada fora de Angola; as sucursais situadas em Angola de instituições financeiras com sede no estrangeiro.
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• Regulamentação do Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo de Titularização de Activos
também de 2015, concretizando designadamente o processo de autorização prévia para constituição e de registo
prévio para início de actividade das Sociedades de Investimento de Titularização (SIT) e dos Fundos de Investimento
Titularização (FIT), que devem ser feitos junto da CMC, tendo em conta que a operação de titularização de activos
constitui uma fonte alternativa de investimento aos subscritores de valores mobiliários e uma forma de flexibilização da sua actividade e de redução do risco de crédito e dos custos de financiamento por parte das entidades
cedentes, estando obrigados também a ter um capital social mínimo de 40 000 000 Kwanzas (cerca de EUR 50 000).
Do Regime do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) de 2018 destacam-se a seguir os principais aspectos.
O FGD é uma pessoa colectiva de direito público, com sede em Luanda, a funcionar junto do BNA, que tem por
objecto principal a garantia de reembolso de depósitos constituídos junto de instituições financeiras bancárias
domiciliadas em território angolano e que nele participem.
• São obrigadas a participar no FGD todas as instituições financeiras bancárias autorizadas a captar depósitos e
sujeitas à supervisão prudencial do BNA, garantindo o reembolso da totalidade dos saldos em dinheiro de cada
depositante até 12 500 000 Kwanzas (cerca de EUR 16 000).
• Tais instituições financeiras são também obrigadas a prestar informações ao público relativamente a este sistema
de garantia de depósitos.
A base de cálculo da contribuição inicial para o FGD, bem como da contribuição anual, foi fixada por Aviso do BNA
aprovado em Janeiro de 2019 nos termos esquematizados no quadro seguinte.
CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS
Contribuição inicial de capitação do FDG
Contribuição anual das instituições financeiras
bancárias participantes no FDG

Contribuição anual mínima

Aplicação de um ponderador de 0,23% sobre
os depósitos elegíveis do ano anterior
Aplicação de um prémio anual sobre os depósitos
elegíveis no ano anterior, determinado pelo BNA
de acordo com a seguinte fórmula:
Prémio anual % = Probabilidade de falência x Factor
de ajustamento + Custo administrativo e financeiro
1 000 000 Kwanzas (cerca de EUR 1 000)

Entrou em vigor em Maio de 2019 o Regime Jurídico aplicável aos Valores Mobiliários de Natureza Monetária,
designados por Papel Comercial, de que se destacam os principais aspectos:
O Papel Comercial corresponde a títulos de dívida de curto prazo, isto é, de prazo não superior a 1 ano, que
permitem às empresas carenciadas de recursos, sem acesso ao mercado de acções e obrigações, aceder a financiamentos de curto prazo, possibilitando que os seus planos de investimento se tornem efectivos.
• O Papel Comercial pode ser emitido, designadamente, por sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial,
cooperativas e empresas públicas, estando obrigadas a prévia certificação legal de contas ou auditoria às suas
contas, efectuada por auditor ou sociedade de auditoria registada na CMC.
• Os principais requisitos a que estas entidades emitentes devem obedecer no caso de emissão de Papel Comercial
superior a 37 500 000 Kwanzas (cerca de EUR 50 000), quando dirigida a investidores não institucionais são:
- Evidenciar, no último balanço aprovado, capitais próprios ou património líquido não inferior ao limite que será
estabelecido pela CMC através de regulamento;
- Apresentar os 3 últimos resultados do exercício, em que pelo menos um seja positivo;
- Existir uma entidade que actue como patrocinador da emissão e que detenha em carteira pelo menos 5%
da emissão até à maturidade.
Foram estabelecidos também em Maio de 2019 os princípios e regras relativos à constituição e gestão dos Fundos
de Garantia das sociedades gestoras de mercados regulamentados, de câmara de compensação ou de contraparte central e de sistemas centralizados de valores mobiliários, tendo ficado derrogadas as disposições relativas a
constituição e gestão de fundos de garantia constantes do Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Mercados
Regulamentados e de Serviços Financeiros sobre Valores Mobiliários.
Os Fundos de Garantia podem ser chamados a intervir em caso de ocorrência de danos sofridos pelos investidores não institucionais advindos da actuação inadequada de intermediação de membros do mercado e que não
resultem dos riscos próprios do negócio.
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1.5.4 Prestação de serviços de assistência técnica estrangeira ou de gestão
A contratação destes serviços rege-se por diploma específico de 2011, actualizado em 2013, e inclui:
• Contratos de prestação de serviço de assistência técnica estrangeira ou de gestão, a serem celebrados por empresas privadas ou mistas;
• Contratos de tecnologia e a contratação individual de especialistas.
A contratação da prestação de serviços no exterior está dependente das seguintes condições taxativas:
• Complexidade e especialização que não possa ser obtida no País;
• Realização de programas predeterminados que envolvam conhecimentos especializados, dentro de prazos fixados;
• Vantagens significativas para a empresa ou serviço que a solicitem e para a economia nacional;
• Não apresentação ao MIREMPET do relatório de execução dos planos de desenvolvimento de recursos humanos.
A celebração de contratos cujo valor global seja inferior ou igual a USD 300 000 e com prazos menores ou iguais a
12 meses, é da exclusiva responsabilidade da entidade beneficiária residente, devendo ser dado conhecimento ao
Ministério da Economia e Planeamento35.
A celebração de contratos de prestação de serviço de assistência técnica estrangeira ou de gestão entre as mesmas
partes, cujo somatório anual ultrapasse o montante equivalente a USD 300 000, é considerada parcelamento da
operação de montante superior. Compete à Comissão de Avaliação, junto do Ministério da Economia e Planeamento,
proceder à sua análise e decisão final.
Ao abrigo da LIP de 2018 as empresas deixam de ser obrigadas a obter prévia autorização da AIPEX para celebrar
contratos de prestação de serviço de assistência técnica estrangeira ou de gestão com os respectivos associados
estrangeiros36.

1.5.5 Actividades no sector do turismo
O sector do turismo é enquadrado pelos seguintes diplomas todos de 2015:
• O quadro legal de suporte à organização, monitorização, fiscalização, promoção e fomento das actividades turísticas é estabelecido pela Lei do Turismo.
• O exercício da actividade das Agências de Viagens e Turismo, nos termos do seu Regulamento também de 2015,
depende de licença, constante de alvará, a conceder pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente (MCTA)37,
requerido em modelo próprio e observados os seguintes requisitos:
- Ser comerciante em nome individual ou sociedade comercial com um capital social mínimo realizado
de 750 000 Kwanzas (cerca de EUR 900);
- Prestar as garantias exigidas;
- Comprovar a idoneidade.
O alvará é concedido 15 dias após a emissão de auto de vistoria.
• As Regras do Ecoturismo aplicáveis à concessão de espaços destinados ao fomento do ecoturismo nas Áreas
Protegidas38 abrangem as seguintes áreas:
- Parques Nacionais: Cameia (Província do Moxico), Quiçama (Província de Luanda), Bicuar (Província da Huíla),
Cangandala (Província de Malanje), Mavinga e Luengue-Luiana (Província de Kuando Kubango), lona (Província
do Namibe) e de Mupa (Províncias da Huíla e Cunene);
- Reservas Naturais Integrais do Ilhéu dos Pássaros (Província de Luanda) e do Luando (Províncias de Malanje
e Bié);
- Parque Natural Regional de Chimalavera (Província de Benguela),
- Reserva Natural Parcial do Namibe (Província do Namibe) e a Reserva Parcial39 do Búfalo (Província
de Benguela).
Consultar no Legis-PALOP+TL os Termos de Referência (TdR) para:
• Manifestação de interesse pelos interessados na aquisição de espaços para o exercício da actividade ecoturística junto do MCTA constantes em anexo às Regras do Ecoturismo de 2015.
• Construção e instalação de infra-estruturas e empreendimentos turísticos, de restauração e similares nas
áreas de protecção ambiental aprovados em 2017.
Nos termos do seu Estatuto Orgânico de 2018.
Tal regra que era prevista ao abrigo da LIP de 2015 deixou de estar prevista no regime de investimento que resulta da LIP de 2018, do seu
Regulamento e do Estatuto Orgânico da AIPEX.
37
De acordo com o seu Estatuto Orgânico de Junho de 2020 o MCTA é actualmente o Departamento Ministerial que superintende o Sector da
Hotelaria e Turismo previsto no Agências de Viagens e Turismo.
38
Quanto às Paisagens Protegidas, são classificadas como Áreas de Conservação Ambiental pela respectiva Lei de Abril de 2020 (consultar o
Capítulo VI).
39
As regras sobre ecoturismo nas Áreas Protegidas referem-se literalmente a “Reserva Natural Parcial” (do Namibe) e a “Reserva Parcial”
(do Búfalo).
35
36
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Em Setembro de 2019 foi criada a Agência Nacional para a Gestão da Região do Okavango que tem como objecto
promover, atrair e facilitar investimentos privados que concorram para a gestão integrada da região angolana do
Cubango/Okavango com vista à sua utilização racional e ao seu desenvolvimento sustentável.
O Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos de 2016 estabelece requisitos para os estabelecimentos hoteleiros, os conjuntos edificados para turismo e os meios complementares de alojamento turístico, aplicáveis aos prestadores de serviços e fornecedores de produtos e serviços turísticos
e a outros intervenientes na actividade dos empreendimentos turísticos, do sector público e privado, tendo revogado
o antigo diploma de 1975 que regulava os estabelecimentos hoteleiros e similares.
Para a construção e instalação de empreendimentos turísticos, os interessados podem fazer um pedido de informação prévia e devem requerer a aprovação da respectiva localização ao MCTA, instruindo tal requerimento com os
elementos que se elencam abaixo:
• Planta de localização à escala de 1/25,000;
• Esboceto da solução prevista para o abastecimento de água, drenagem, destino final dos esgotos domésticos e
pluviais, arruamentos, acessos e electrificação;
• Memória descritiva do empreendimento.
No caso de empreendimentos a construir, deve apresentar-se adicionalmente a planta de implantação do empreendimento à escala de 1/50 ou 1/100, mostrando a situação da construção em relação à sua área envolvente.
Consultar no Legis-PALOP+TL os procedimentos subsequentes ao pedido de localização, nomeadamente o que
se refere ao anteprojecto, projecto, licenciamento da construção, comunicação prévia de operações urbanísticas,
licença de utilização, alvará e vistorias.
Após a concessão da autorização de funcionamento ou o licenciamento provisório ao estabelecimento, o mesmo
deve ser registado no Registo Nacional de Empreendimentos Turísticos (RENETU) junto do MCTA, devendo os
interessados entregar eventuais elementos solicitados no prazo de 30 dias.
As infracções ao Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos são
puníveis com multas fixadas entre cerca de 600 UCF40 e 9 000 UCF (cerca de 53 000 Kwanzas e 790 000 Kwanzas ou
cerca de EUR 65 e EUR 1 000).
Os operadores da actividade marítimo-turística, incluindo os operadores de navios de cruzeiros internacionais
obedecem ao Regulamento que define o regime jurídico de acesso e exercício de tal actividade aprovado em 2016
que se mantém inalterado, nomeadamente no que respeita às regras de licenciamento, aos requisitos das embarcações e à obrigação de prestação de informações. Tal regime é também obrigatório para os agentes de navegação
e para as agências de viagens e turismo envolvidas na utilização de embarcações, nas várias modalidades de actividade marítimo-turística abrangidas. A entidade competente para apresentar e decidir sobre o pedido de licenciamento é o Instituto Marítimo e Portuário de Angola (IMPA), a quem devem ser pagas as taxas devidas.
As informações concisas e detalhadas sobre o programa de chegada de cruzeiros em que sejam envolvidos, o itinerário a percorrer, bem como as autorizações de que necessitem, devem ser prestadas pelos operadores turísticos
ao MCTA e ao IMPA, com a antecedência mínima de 15 dias. As agências de viagem e turismo devem remeter ao
MCTA a lista dos turistas a bordo e dos desembarques, com antecedência de 7 dias.
Às infracções às regras da Actividade Marítimo-Turística são aplicáveis multas fixadas entre 50 000 e 30 000 Kwanzas (cerca de EUR 60 e EUR 40).

1.5.6 Actividades no sector da construção civil e obras públicas
Nos termos do Regulamento sobre o Exercício das Actividades de Construção Civil e Obras Públicas, Projectos
de Obras e de Fiscalização de Obras de Maio de 2020, o exercício de tais actividade depende de Título de Registo
ou Alvará.
O Título de Registo deve ser concedido a entidades que preencham os requisitos deste Regulamento e executem
obras cujo montante não ultrapasse 35 000 000 Kwanzas (cerca de EUR 45 000).
O pedido deve ser feito mediante requerimento, que é decidido no prazo de 10 dias, sendo a emissão dos Títulos de
Registo e Alvarás é precedida do pagamento da taxa devida.
Consultar no Legis-PALOP+TL os valores das taxas fixadas em 2017 devidas pela emissão, substituição ou renovação de Títulos de Registo, Alvarás e/ou Certidões sobre o Exercício das Actividades de Construção Civil e
Obras Públicas, Projectos de Obras e Fiscalização de Obra, que se consideram ainda estar em vigor dado que
ainda não foi aprovado o Decreto Executivo Conjunto exarado pelos Ministros que superintendem os Sectores
da Construção Civil e Obras Públicas e das Finanças que definirá os termos da cobrança das taxas ao abrigo do
Regulamento sobre o Exercício das Actividades de Construção Civil e Obras Públicas, Projectos de Obras e de
Fiscalização de Obras.
40

O valor da Unidade de Correcção Fiscal (UCF) foi fixado em 88 Kwanzas em 2011 (cerca de EUR 0,11).
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O ingresso e a manutenção das habilitações dos comerciantes em nome individual ou sociedades comerciais dependem do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
• Idoneidade;
• Capacidade técnica;
• Capacidade económica e financeira;
• Apresentação de seguro de acidentes de trabalho, aplicável ao quadro pessoal permanente das entidades requerentes.
As entidades competentes para conceder o Título de Registo ou Alvará são as seguintes : as Administrações Municipais (Títulos de Registo e Alvarás da 1.ª e 2.ª Classes), os Governos Provinciais (Alvarás da 3.ª e 4.ª Classes) ou
o Instituto Regulador da Construção Civil e Obras Públicas (IRCCOP) (Alvará das restantes Classes). As classes de
Alvarás dependem do quadro mínimo de pessoal das entidades e de indicadores de liquidez geral, de autonomia
financeira e de solvabilidade.
O valor das multas aplicáveis às transgressões deste Regulamento deverá ser fixado por Decreto Executivo Conjunto dos Ministros responsáveis pelos Sectores da Construção e Obras Públicas e das Finanças, o qual ainda não foi
aprovado à data da presente Edição41.
O regime geral de licenciamento das operações urbanísticas e em particular das operações de loteamento e das
obras de construção de edifícios obedece a regulamentação de 2006 que se mantém inalterada.
Criado em 2018 o Conselho Nacional de Obras Públicas (CNOP)42 rege-se por um plano de trabalhos que é submetido anualmente para aprovação pelo Presidente da República, devendo também enviar trimestralmente relatórios
de actividades.
Os organismos intervenientes em processos de implementação de projectos devem coordenar-se com o CNOP,
fornecendo informações e propiciando as condições para o acompanhamento, avaliação, monitorização e inspecção
dos trabalhos das empreitadas de obras públicas.

1.5.7 Actividades no sector da restauração e similares
Os estabelecimentos de restauração e similares devem obter o devido licenciamento nos termos do seu Regime
Jurídico de 2016 que se mantém inalterado, devendo igualmente satisfazer os requisitos de instalação e de classificação conforme a seguir se indica:
CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E SIMILARES
Estabelecimentos de restauração

Restaurantes de 3.ª classe, de 2.ª classe e de 1.ª classe e Restaurante de luxo

Estabelecimentos de self-service,
take away e cozinha industrial

Restaurante com categoria única

Estabelecimentos de bebidas

3.ª classe, de 2.ª classe e de 1.ª classe e estabelecimentos de luxo

Consultar no Legis-PALOP+TL a tipologia dos estabelecimentos de restauração e similares e os requisitos para
o pedido e concessão de alvará.
O licenciamento de operações urbanísticas, por exemplo loteamento, obras de urbanização e obras de construção
é tramitado nos termos do Regulamento de Licenciamento das Operações de Loteamento, Obras de Urbanização
e Obras de Construção de 2006.
O regime sancionatório aplicável a infracções leves, graves ou muito graves por violação deste Regime Jurídico
prevê multas fixadas entre 600 UCF e 9 000 UCF (cerca de 53 000 Kwanzas e 790 000 Kwanzas ou cerca de EUR 65
e EUR 1 000).

1.5.8 Actividades dos casinos e jogos sociais
O regime jurídico da actividade de exploração dos jogos de fortuna ou azar, jogos sociais e jogos remotos em linha,
desenvolvidas em todo o território nacional, incluindo navios e aeronaves registados em Angola que operem fora do
território angolano, estabelecido pela Lei da Actividade de Jogos de 2016 prevê dois tipos de licenças:
• Licença Geral da Actividade a habilitação genérica, por via de contrato ou licença, para o exercício da actividade
de uma sociedade operadora da actividade de jogos;
• Licença Singular de Exploração a habilitação específica para a exploração de uma tipologia de jogo.
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41
Entende-se não estão em vigor os valores de multas previstos no anterior Regulamento de 2017 que foi expressamente revogado pelo novo
Regulamento de 2020.
42
Com a criação do CNOP ficaram extintos o Gabinete Técnico de Coordenação e Acompanhamento dos Projectos da Cidade de Luanda (GATEC) e o Conselho Superior de Obras Públicas (CSOP).

Consultar no Legis-PALOP+TL:
• O Regulamento sobre a Exploração de Jogos Remotos em Linha de Maio de 2020;
• Os Regulamentos de Junho de 2017 aplicáveis à exploração dos jogos sociais e jogos de fortuna ou azar.

1.5.9 Actividades de transportes aéreos
O sector da aviação civil foi objecto de enquadramento em Maio de 2019 pela Lei da Aviação Civil estabelecendo os
princípios e as regras a observar nos serviços aéreos, nos serviços auxiliares, nas infra-estruturas aeronáuticas, na
certificação de equipamentos e pessoal aeronáutico, tendo revogado a anterior Lei que datava de 2008 e criando a
Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) como autoridade aeronáutica, sendo apoiada pelo Instituto Nacional
da Aviação Civil (INAVIC).
As multas por Infracções Previstas na Lei da Aviação Civil foram fixadas em 2008 e mantêm-se inalteradas, podendo ascender a mais de 3 000 000 Kwanzas (cerca de EUR 3 500) e podem recair:
• Simultaneamente sobre o piloto e sobre o proprietário ou operador da aeronave;
• Sobre os proprietários, operadores ou exploradores de serviços de transporte ou trabalho aéreo; e ainda
• Sobre outras pessoas singulares ou colectivas.
Consultar no Legis-PALOP+TL as Bases Gerais para a Concessão de Exploração dos Serviços Aeroportuários de
Apoio à Aviação Civil de Outubro de 2020, bem como a seguinte Regulamentação:
• Procedimentos do Voo por instrumentos de 2019;
• Seguro Obrigatório na Aviação Civil e Acesso e Exercício da Actividade de Transporte Aéreo ambos de 2016, e
este último actualizado em Dezembro de 2019;
• Obrigação de Transmissão de Dados dos Passageiros pelas Transportadoras Aéreas Internacionais de 2015;
• Actividade dos Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo de 2012.
Angola é parte desde 2017 da Constituição da Comissão Africana da Aviação Civil (CAFAC), adoptada em 16 de Dezembro de 2009, que é a Agência Especializada da União Africana, responsável pela coordenação das questões da
Aviação Civil no continente.

1.6 REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÕES CAMBIAIS
As operações cambiais destinadas ao pagamento de importação, exportação e reexportação de mercadorias regem-se por Aviso do BNA de 2018 actualizado em Janeiro de 2020, obrigando à realização de tais obrigações a intervenientes: pessoas singulares ou colectivas, bancos intermediários e entidades públicas ou privadas responsáveis
pela garantia da observância das normas deste Aviso.
Têm como referência a Lei Cambial de 1997 no que respeita às Normas sobre as Operações Cambiais de Mercadoria e não se aplicam, porém, às entidades abrangidas pelos regimes cambiais especiais dos Sectores Petrolífero
e Diamantífero.
Desde Janeiro de 2020 as Instituições Financeiras Bancárias passaram a podem executar, sem prévia autorização
do BNA, as operações de importação de mercadoria com prazo de liquidação superior a 360 dias, contados da data
do despacho alfandegário de desembarque. Tais operações estavam até essa data sujeitas a licenciamento pelo
BNA.
Destacam-se de seguida os principais aspectos que foram modificados em virtude da aprovação das regras de 2018
que revogaram os seguintes dispositivos legais:
• As regras e os procedimentos a observar na realização de operações cambiais destinadas à recepção de receitas
de exportação e reexportação de mercadorias, estabelecidas em 2017, substituindo-se as regras sobre exportação
de mercadorias.
• O limite máximo de valor da transacção de 30 000 000 de Kwanzas (cerca de EUR 55 000) como condição para
pagamentos antecipados (modalidade de pagamento na qual o importador paga ao exportador antes do envio da
mercadoria), estabelecido em 2014, deixando de se prever tal limite43.
Como condição da modalidade de pagamento antecipado, passa a impor-se um prazo máximo de 180 dias para a
entrada de mercadoria no país, contados da data da efectivação da operação cambial, devendo neste caso o importador entregar ao banco intermediário o comprovativo da entrada da mercadoria no prazo de 30 dias a contar da
data do desalfandegamento, e tendo o importador ainda os seguintes ónus, sob pena de ver recusada pelo banco a
realização futura de operações de pagamento antecipado:
• Cumprir os prazos de entrega de tal documentação de suporte aos pagamentos antecipados;
• Deduzir totalmente qualquer valor pago antecipadamente ao abrigo de um crédito documentário, bem como o
valor total facturado na negociação dos documentos.
43

Tal limite deverá ser previsto em Instrutivo sobre Operações Cambiais de Mercadoria a publicar pelo BNA.
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É proibida a prática de fraccionamento das operações de importação, através da emissão de várias facturas de
valores inferiores ao limite estabelecido para pagamentos antecipados ou para remessas e cobranças documentárias, pelo mesmo fornecedor, na, ou por volta da mesma data, para mercadoria a embarcar geralmente, mas não
necessariamente, no mesmo carregamento, com o único objectivo de evitar a utilização de créditos documentários.
Consultar no Legis-PALOP+TL os seguintes critérios e procedimentos definidos pelo BNA que devem ser observados na contratação pelas Instituições Financeiras Bancárias de Operações de Câmbio a Prazo de Novembro em
2020, bem como os procedimentos para a realização de operações cambiais em Dezembro de 2019:
• Procedimentos a cumprir por não residentes cambiais, aplicáveis a:
- Todos os intervenientes nas operações cambiais, quer pessoas singulares ou colectivas, instituições
financeiras bancárias;
- Operações cambiais referentes a projectos de investimento externo que tenham sido registados no BNA,
anteriormente a 30 de Dezembro de 2019;
- Excepto aos investimentos realizados por não residentes cambiais no sector petrolífero.
• Procedimentos a cumprir por residentes cambiais e por não residentes cambiais ao abrigo de um visto de
trabalho.

1.7 RESTRIÇÕES AO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO
O regime de investimento não estabelece qualquer discriminação formal contra o investimento estrangeiro, mas
estabelece as seguintes restrições que impendem sobre o investidor privado:
• Obrigação de empregar trabalhadores angolanos, proporcionando-lhes a necessária formação profissional e
prestando-lhes condições salariais e sociais compatíveis com a sua qualificação, sendo proibido qualquer tipo de
discriminação;
• Ao admitir trabalhadores estrangeiros qualificados deve cumprir um rigoroso plano de formação ou capacitação
de técnicos nacionais, visando o preenchimento progressivo desses lugares por trabalhadores angolanos;
Consultar no Legis-PALOP+TL as Regras aprovadas em 2017 de Mobilização de Recursos Financeiros Externos,
Repasse para o Financiamento de Projectos de Investimento Privado e os Termos e Condições de Gestão, Administração e Aplicação dos correspondentes recursos pelo Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA)44, no
âmbito dos Programas Prioritários do Governo.
• O plano de formação e de substituição gradual da força de trabalho estrangeira pela nacional deve fazer parte da
documentação do Projecto de Investimento, no momento do registo.
Regulação da concorrência:
Os princípios e regras reguladores da concorrência estabelecidos na Lei da Concorrência e sua Regulamentação
ambas de 2018 são aplicáveis:
• Às actividades económicas exercidas, com carácter permanente ou ocasional, no território angolano em que nele
produzam ou possam produzir efeitos;
• Às empresas públicas, privadas, agrupamentos de empresas, cooperativas,
• Às associações empresariais ou outras pessoas jurídicas constituídas de facto ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica.
No âmbito deste regime é proibido o abuso de posição dominante quando uma ou mais empresas estejam nas
seguintes condições cumulativas:
• Assuma(m) uma posição de predominância no mercado face aos outros concorrentes ou terceiros, ou seja, quando a quota de mercado relativa a um determinado bem, ou serviço, detida por uma empresa, ou por duas ou mais
empresas, actuando concertadamente, for igual, ou superior, a 50%);
• Adopte(m) qualquer dos comportamentos classificados como tal na Lei da Concorrência.
As operações de concentração de empresas estão sujeitas a notificação prévia da Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC), quando preencham uma das seguintes condições:
• Em consequência da sua realização se adquira, crie, ou reforce uma quota igual, ou superior, a 50% no mercado
nacional de determinado bem ou serviço, ou numa parte substancial deste;
• Em consequência da sua realização se adquira, crie, ou reforce uma quota igual, ou superior, a 30% e inferior
a 50%, no mercado nacional, de determinado bem, ou serviço, ou numa parte substancial deste, desde que o volume de negócios realizado individualmente em Angola, no último exercício, por pelo menos duas empresas que
participam na operação de concentração seja superior a 450 000 000 Kwanzas (cerca de EUR 550 000) com estes
directamente relacionados;
• O conjunto de empresas que participam na concentração tenha realizado em Angola, no último exercício, um volume de negócios superior a 3 500 000 000 Kwanzas (cerca de EUR 4 400 000), com este directamente relacionados.
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http://bda.ao/pt-pt/

A comunicação prévia das operações de concentração é feita mediante o preenchimento do formulário aprovado
pela ARC, devendo ser pagas as seguintes taxas fixadas em Fevereiro de 2021:
TABELA DE TAXAS DA ARC
Procedimentos

Volume de negócios
Taxa
(em Kwanzas e equivalente em Euros) (em Kwanzas e equivalente em Euros)

Apreciação de operações de
concentração de empresas
sujeitas à obrigação
de notificação prévia

> 450 000 000 Kwanzas
(cerca de EUR 550 000)

2 418 944,15 Kwanzas
(cerca de EUR 3 000)

> 3 500 000 000 Kwanzas
(cerca de EUR 4 400 000)

3 627 916, 96 Kwanzas
(cerca de EUR 4 500)

Emissão de cópias (por página)		

217,26 (cerca de EUR 0,25)

Emissão de Certidão		

2 511,83 (cerca de EUR )

1.8 ZONAS FRANCAS
A criação e a implementação de Zonas Francas em Angola rege-se pelo quadro legal aprovado em Outubro de 2020
pela Lei das Zonas Francas e respectiva Regulamentação de Janeiro de 2021, do qual se resumem em seguida os
principais aspectos.
Zona Franca é a área geográfica delimitada que se destina ao desenvolvimento tecnológico, industrial, agrícola
e agro-pecuário, comércio de bens e serviços, importação e exportação, beneficiando de regimes especiais nos
domínios fiscal, aduaneiro, laboral, migratório e cambial cuja regulamentação dependerá da sua especificidade.
Cada Zona Franca é criada por Despacho Presidencial que regula a sua actividade e prevê a demonização da Zona,
a sua delimitação geográfica e duração, sendo admitidos todos os tipos de investimento privado com foco no desenvolvimento agro-industrial, indústrias de mão-de-obra intensiva, indústrias de alta tecnologia e de elevado valor
agregado nacional, que usam e transformam matérias-primas nacionais, e estão vocacionadas para a exportação.
É permitido o acesso às seguintes formas de representação social, entre outras, desde que as suas actividades se
enquadrem no objecto e âmbito da Zona Franca:
• Sociedades unipessoais;
• Empresas;
• Consórcios;
• Agrupamentos de empresas ou qualquer outra forma de representação social.
Os investimentos admissíveis nas Zonas Francas podem ser realizados através de operações de Investimento Interno, Externo ou Misto (conceitos definidos no Capítulo I), considerando-se as operações e as formas de realização
expostas no quadro seguinte:
INVESTIMENTOS NAS ZONAS FRANCAS
Tipos de investimento

Operações de Investimento

Formas de realização do investimento

Interno

• Utilização de meios de pagamento
disponíveis em território nacional;
• Aquisição de tecnologia e conhecimento;
• Aquisição e montagem de máquinas
e equipamentos;
• Aplicação de recursos financeiros
resultantes de empréstimos, incluindo
os que tenham sido obtidos no exterior;
• Tomada total ou parcial de estabelecimentos comerciais e industriais,
por aquisição de activos ou através
de contratos de cessão de exploração;

Pode ser realizado, isolada ou
cumulativamente, pelas seguintes
formas:
• Alocação de fundos próprios em
empreendimentos industriais,
tecnológicos, agrícolas, comerciais
ou outro que implique o exercício de
posse e exploração do investidor;
• Aplicação de disponibilidades
existentes em contas bancárias
constituídas no País, tituladas por
residentes cambiais, ainda que resultantes
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• Celebração de contratos de arrendamento
de terras para fins agrícolas e cedência
dos direitos de superfície.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

de financiamentos obtidos no exterior
em empreendimentos industriais,
tecnológicos, agrícolas, comerciais
ou outro que implique o exercício de
posse e exploração do investidor;
• Alocação de máquinas, equipamentos,
acessórios e outros meios fixos
corpóreos, bem como de existência
em stock;
• Incorporação de créditos e outras
disponibilidades do investidor privado,
susceptíveis de serem aplicados como
investimentos nos termos da Lei
das Zonas Francas;
• Incorporação de tecnologias e		
conhecimento susceptíveis de avaliação
pecuniária.

Externo

• Transferência de fundos próprios do
exterior destinado a aplicar em
empreendimentos industriais,
tecnológicos, agrícolas, comerciais
ou outro que implique o exercício de
posse e exploração do investidor;
• Aplicação, em projectos de
investimento, de disponibilidades em
moeda nacional e externa, em contas
bancárias constituídas em Angola por
não residentes cambiais, susceptíveis
de repatriamento, nos termos
da legislação cambial;
• Incorporação de créditos e outras
disponibilidades do investidor privado,
susceptíveis de serem aplicados como
investimentos nos termos da Lei das
Zonas Francas;
• Aplicação de fundos no âmbito de
reinvestimento;
• Transferência de máquinas,
equipamentos, acessórios e outros
meios fixos corpóreos;
• Incorporação de tecnologias
e conhecimento.

• Introdução no território nacional de
moeda livremente convertível;
• Introdução de tecnologia e conhecimento,
desde que representem uma mais-valia
ao investimento e sejam susceptíveis de
avaliação pecuniária;
• Introdução de máquinas, equipamentos
e outros meios fixos corpóreos;
• Aplicação de recursos financeiros resultantes de empréstimos obtidos no exterior;
• Aquisição de estabelecimentos
comerciais ou industriais;
• Celebração de contratos de arrendamento
ou exploração de terras para fins agrícolas,
pecuários e silvícolas;
• Aquisição de bens imóveis situados
na Zona Franca, quando essa aquisição
se integrar em projectos de investimento
nos termos da Lei das Zonas Francas.
		
		
		
		
		
		

O processo de investimento em Zonas Francas e de Empresas Francas de acordo com o Regulamento da Lei das
Zonas Francas sumariza-se no quadro seguinte.
PROCESSO DE INVESTIMENTO EM ZONAS FRANCAS
Criação de
Zonas Francas
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As entidades públicas e privadas proponentes devem remeter as seguintes
propostas:
• Denominação da Zona Franca;
• Delimitação geográfica;
• Duração;
• Estudo do impacto ambiental;
• Avaliação de impacto social e viabilidade económica;
• Plano estratégico e de ordenamento.

Criação de Empresas
Francas

Sujeita à autorização do Titular do Poder Executivo, devendo os proponentes
remeter as seguintes propostas:
• Plano estratégico que demonstre que o seu objecto está maioritariamente
relacionado com actividade de exportação;
• Avaliação de impacto social e viabilidade económica.

Parecer de entidades
competentes

Titular do Poder Executivo solicita parecer das autoridades autárquicas
ou do Governo Provincial, do local onde a Zona Franca é proposta e/ou de outras
entidades públicas que intervêm directamente nos sectores de actividade que
a Zona Franca propõe-se desenvolver.

Diploma que cria
a Zona Franca

O Diploma que cria a Zona Franca deve:
• Estar fundamentado por um plano estratégico e de ordenamento contendo
os elementos identificados no Regulamento da Lei das Zonas Francas;
• Identificar a Entidade Gestora da Zona Franca bem como o seu modelo de gestão,
podendo ser uma entidade pública, privada ou mista, mediante contrato de concessão.

Investimento na
Zona Franca

Sujeito à celebração de um contrato de investimento celebrado entre o Investidor
e a Entidade Gestora da Zona Franca, o qual regula os termos e condições
de execução da proposta empresarial aprovada pela Entidade de Supervisão que
é o Departamento Ministerial responsável pela Economia.
Acesso a Zona Franca

Apresentação
do projecto

• O investidor interessado a desenvolver actividade na Zona Franca deve submeter
o projecto de investimento à Entidade Gestora da respectiva Zona Franca.
• O pedido de acesso à Zona Franca deve ser instruído com os seguintes
elementos, sob pena da sua não admissão para apreciação:
- Pacto social e registo comercial do investidor;
- Procuração conferindo poderes para a prática do acto, se aplicável;
- Descrição do projecto;
- Estudo de viabilidade técnica, económica e financeira;
- Cronograma de implementação da unidade;
- Estudo de impacto ambiental;
- Plano de formação de quadros nacionais, de sucessão e de substituição
de mão-de-obra expatriada, se aplicável.

Intervenção
da Entidade
Gestora

Procede à avaliação do projecto de investimento que reúne os elementos acima
indicados, podendo solicitar elementos adicionais que considere necessário para
a apreciação do projecto de investimento.

Avaliação
da proposta
e intervenção
da Entidade
de Supervisão

A Entidade Gestora dispõe de um prazo máximo de 15 dias úteis, para decidir
sobre a aprovação da proposta, a partir da data da sua admissão para a apreciação.
Se tal prazo não for cumprido o proponente pode submeter o projecto à apreciação
da Entidade de Supervisão (o Departamento Ministerial responsável pela Economia),
instruída com os elementos acima indicados, anexando o comprovativo de submissão
para a apreciação pela Entidade Gestora.
Em tal caso a Entidade de Supervisão notifica a Entidade Gestora, que deve decidir
sobre o primeiro pedido no prazo máximo de 30 dias úteis, contados a partir
da data da notificação, sob pena de deferimento tácito do projecto.

Aperfeiçoamento
da proposta

Se o projecto de investimento incluir insuficiências sanáveis, a Entidade Gestora
deve notificar o investidor para que, no prazo máximo de 15 dias úteis, proceda
o seu aperfeiçoamento, sob pena de rejeição.

Decisão

Devendo toda a decisão sobre o projecto de admissão para investimento na Zona
Franca ser comunicada à Entidade de Supervisão, a avaliação negativa do projecto
de investimento pela Entidade Gestora deve ainda ser acompanhada por uma
decisão fundamentada de recusa.
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Consultar no Legis-PALOP+TL os elementos que devem conter: o plano estratégico e de ordenamento, o contrato de concessão para a gestão e exploração da Zona Franca e o contrato de investimento.
Os benefícios e facilidades de que usufruem as pessoas singulares e colectivas e os investidores nos Territórios
Francos abrangidos pela Lei das Zonas Francas são extensivos às actividades exercidas nas Zonas Francas, Zonas
de Processamento de Exportação, Portos Francos e pelas Empresas Francas, estando interdito aos investidores, às
empresas, aos consórcios e a outras pessoas jurídicas nas Zonas Francas, que gozam de tais benefícios exercer a
mesma actividade económica no Território Aduaneiro angolano.
A atribuição de benefícios e facilidades aos investidores é automática, decorrendo do contrato de investimento na
Zona Franca.
Empresa Franca é a empresa que opera individualmente em condições especiais, normalmente reservadas às
Zonas Franças, podendo situar-se em qualquer parte do território nacional;
Zonas de Processamento de Exportação são áreas geográficas delimitadas que oferecem terrenos infra-estruturados para a indústria, beneficiando de incentivos especiais e instalações destinadas a empresas exportadoras.
Portos Francos significa a variante de Zonas Francas, que se desenvolvem em regiões portuárias, permitindo
um conjunto de actividades abrangentes com benefícios e incentivos e acesso pleno ao mercado doméstico, após
devido cumprimento das obrigações fiscais.
Território Aduaneiro é toda extensão geográfica da República de Angola sobre a qual se aplica o regime tributário geral.
Stock é a quantidade de bens ou produtos armazenados para determinado fim, venda, troca, exportação, entre
outras.
As entidades gestoras das Zonas Francas devem criar facilidades aos investidores no acesso simplificado e prioritário aos serviços, nomeadamente, na obtenção de licenças e autorizações, bem como no acesso expedito aos serviços por via da criação de Guichet do Investidor da Zona Franca, cujos termos serão regulados em diploma próprio
que, não tendo ainda sido aprovado à data da presente Edição, deverá garantir ao investidor, por meio de serviços
concentrados, procedimentos expeditos e simplificados, nomeadamente para permitir a submissão do pedido de
acesso à Zona Franca, os registos essenciais de natureza legal, fiscal e de segurança social, bem como os registos
eventuais relacionados ao registo da propriedade intelectual, de bens móveis, de propriedades imobiliárias e outros. Prevê-se que para o exercício das actividades nas Zonas Francas, os investidores licenciados pelos serviços
do Guichet do Investidor serão dispensados da obtenção de outras licenças e demais autorizações dos órgãos da
administração pública, com excepção às relativas ao controlo fitossanitário e ambiental (consultar no Capítulo VI os
requisitos de licenciamento ambiental).
O incumprimento das obrigações legais resultantes do regime das zonas francas acima exposto faz incorrer em
multa no valor de até 1% sobre o valor do investimento, de acordo com a gravidade da infracção, aplicável por
exemplo a transgressões como: saída de bens a partir da Zona Franca para países terceiros ou para o Território
Aduaneiro, sem controlo aduaneiro; falsificação da lista das mercadorias exportadas para países terceiros ou para o
Território Aduaneiro, sobre a natureza, quantidade, qualidade ou valor; ou uso de recursos provenientes do exterior
para finalidades diferentes daquelas para as quais foram declarados e autorizados os investimentos; entre outras.
A não-execução dos projectos dentro do prazo contratualizado ou prorrogado dá azo às seguintes sanções, salvo se
for comprovada situação de força maior:
• Cancelamento da autorização para operar na Zona Franca;
• Pagamento de uma multa no valor igual aos benefícios atribuídos; e
• Pagamento de 1% do valor do investimento.
Consultar respectivamente nos Capítulos II e IX os regimes laborais e migratórios especiais aplicáveis às zonas
francas.
Para além de suprimidas pelo regime de investimento privado de 2018 quaisquer disposições relativas às Zonas
Económicas Especiais (ZEE), foi também revogado o Regime Jurídico das Zonas Económicas Especiais de 2015 pelo
que se entende que actualmente apenas vigoram as Zonas Francas acima abordadas.
Em Angola não há regulamentação genericamente aplicável a offshores. Foi extinta em Dezembro de 2019 a Delegação Aduaneira da Sonils que até então se estendia até as plataformas ou Sondas marítimas localizadas no Offshore
de Luanda e Bengo. Em Abril de 2018 foi aprovado um Contrato de Investimento Privado para a criação de uma
sociedade por quotas de direito angolano denominada Sonatide Marine Angola, Limitada cuja actividade consiste,
entre outras, na prestação de serviços marítimos acessórios a empresas da Indústria de Petróleos e Gás que tenham operações de perfuração, pesquisa e produção em offshore no território da República de Angola.
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1.9 CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA COM CAPITAL ESTRANGEIRO
Pode ser consultada informação prestada pelo Guiché Único da Empresa (GUE)45.

1.10 PRINCIPAIS ENTIDADES COMPETENTES
Em Março de 2019 reafirmou-se a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX), criada
em Março do ano anterior, como a entidade competente da Administração Pública para proceder ao registo dos
investimentos, nos termos da LIP de 2018, aprovada em Junho de 2018, sendo também competente para supervisionar e controlar a implementação e execução dos projectos de investimento registados. Ao seu Conselho de
Supervisão cabe definir as linhas gerais de actuação da AIPEX nos domínios da promoção do investimento, das
exportações e dos negócios internacionais, e aos seus departamentos incumbe:
• Ao Departamento de Apoio e Articulação Institucional, serviço encarregue pelo apoio aos investidores nacionais e
estrangeiros no processo de implementação dos projectos de investimento contratados, através da articulação com
os serviços da Administração Pública com intervenção no processo de investimento:
- Prestar serviços de apoio aos investidores na fase de implementação, por meio de articulação institucional
com os serviços públicos competentes;
- Intervir a favor do investidor, quando necessário, junto dos órgãos competentes para assegurar a tramitação
célere dos processos, nos limites da lei, com o fim do alívio de eventuais cargas burocráticas sobre o investidor
na fase de implementação dos projectos.
• Ao Departamento de Promoção e Captação de Investimentos, serviço encarregue da divulgação da política de
investimento privado a nível interno e externo, bem como do desenvolvimento das acções de promoção e captação
de investimento privado, incluindo o investimento directo estrangeiro (IDE):
- Assegurar o acesso dos potenciais investidores à informação sobre as normas reguladoras do investimento
privado, dos procedimentos e requisitos para a realização de investimentos e das facilidades e incentivos
oferecidos aos investidores;
• Ao Departamento de Avaliação das Propostas de Investimento, serviço encarregue pelo registo das propostas
de investimento:
- Prestar orientação aos investidores nacionais sobre as possibilidades e acesso a facilidades de financiamento;
- Prestar apoio e assessoria técnica e económica aos investidores nacionais e estrangeiros, sempre que
necessário;
- Assegurar a recepção e tratamento dos processos de investimento privado para efeitos de registo e emissão
do CRIP.
• Ao Departamento de Estudos e Acompanhamento de Investimentos e Negócios Internacionais fiscalizar a implementação e operação dos projectos de investimento46.
O Banco Nacional de Angola (BNA) é o banco central emissor criado em 1976 que assegura a preservação do valor
da moeda nacional e participa na definição das políticas monetária, financeira e cambial, nos termos da Lei do BNA
de 2010 aprovada na sequência da entrada em vigor da Constituição da República de Angola de 5 de Fevereiro de
2010.
A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) é a entidade competente para supervisionar o investimento via OIC.
O Titular do MINFIN é a entidade competente para identificar e receber as propostas de projectos públicos sociais
a serem beneficiados pelos recursos financeiros repatriados coercivamente, devendo submetê-las, previamente, ao
Presidente da República para aprovação.
São órgãos supervisionados pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (MJDH)47 os seguintes:
• Balcão Único do Empreendedor (BUE), serviço público interorgânico criado em 2012, que contempla várias entidades intervenientes no processo de constituição e licenciamento de micro e pequenas empresas. Tem a competência de tratar a instrução do processo de constituição e licenciamento de empresas a título individual48;
• Guiché Único da Empresa (GUE)49, serviço público especial e inter-orgânico que tem a finalidade de conferir celeridade aos processos de constituição, alteração, extinção e actos afins de sociedades comerciais, comerciantes
em nome individual e cooperativas. Desde Junho de 2020 compete-lhe a gestão do portal de constituição online de
sociedades comerciais bem como a gestão da prática de demais acto de registo comercial.

http://gue.minjus-ao.com
Nos termos do Artigo 29.º do Estatuto da AIPEX.
Artigos 3.º n.º 7 e 28.º, 29.º e 30.º do Estatuto Orgânico do MJDH de Março de 2018.
48
Segundo informação adiantada pelo Coordenador Nacional do BUE em Junho de 2018 https://cdn1.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/
economia/2018/5/23/Novo-Estatuto-Organico-BUE-entra-vigor-este-ano,43a3c2ef-62d0-4298-905f-220405df8c99.html
49
http://gue.minjus-ao.com/
45
46
47
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Em matéria de repatriamento de recursos financeiros compete:
• À AIPEX:
- Acompanhar e fiscalizar a boa execução dos projectos de investimento em sectores prioritários que utilizem
recursos financeiros repatriados voluntariamente;
- Submeter periodicamente ao Ministério das Finanças (MINFIN)50 e ao Ministério da Economia e Planeamento51,
toda a informação necessária sobre tais projectos em execução.
• Ao BNA:
- Supervisionar procedimento para o repatriamento dos recursos financeiros corre os seus trâmites junto das
instituições financeiras bancárias domiciliadas no território angolano;
- Definir a forma de reporte da informação e documentação comprovativos de quaisquer operações realizadas,
a qual é enviada pelas Instituições Financeiras Bancárias que recebem os recursos repatriados.
- Estabelecer as instruções julgadas necessárias para o caso de impedimento de repatriamento de recursos
financeiros.
• À Procuradoria Geral da República (PGR):
- Identificar, instruir e representar o Estado nos processos de recuperação coerciva de recursos financeiros
obtidos de forma ilícita e domiciliados no exterior do em Angola;
- Solicitar a cooperação de entidades estrangeiras que se julgarem convenientes;
• Ao MINFIN, ao BNA e à Unidade de Informação Financeira (UIF) colaborar e prestar a assistência técnica que a
PGR julgue necessária para os efeitos das competências da Procuradoria.
O MINIFIN é o órgão auxiliar do Presidente da República enquanto Titular do Poder Executivo que tem a missão
de propor a formulação, conduzir, executar e avaliar a política financeira do Estado, promovendo a gestão racional
dos recursos financeiros e patrimoniais públicos e o equilíbrio interno e externo das contas públicas, implementar
as políticas de investimento público, bem como inspeccionar e fiscalizar as finanças públicas, salientando-se as
seguintes competências previstas no Regime Jurídico da Autorização para Emissão de Títulos de Dívida Pública de
Novembro de 2018 que estabelece os termos e condições para aplicação dos recursos repatriados:
• Emissão especial de Obrigações do Tesouro em Moeda Estrangeira (OT- ME) com as características e nas condições técnicas previstas em tal regime, no valor informado pelas Instituições Financeiras Bancárias;
• Estabelecer, por Decreto Executivo, o valor nominal, a taxa de juro de cupão e quaisquer outras condições aplicáveis às OT-ME que não estejam definidas naquele diploma, no Regime Jurídico sobre a Emissão e Gestão da Dívida
Pública Directa e Indirecta de 2014, actualizado em2016, e no respectivo Regulamento de Julho de 2018;
• Controlo e gestão da emissão das OT-ME;
• Colaborar e prestar a assistência técnica que a PGR julgue necessária para efeitos das competências desta entidade nos processos de recuperação coerciva acima identificadas.
O processo de tomada de decisão do Estado sobre os contratos de PPP, nos termos do Regulamento da Lei sobre
as Parcerias Público-Privadas de 2019, incumbe ao Órgão de Governança das PPP (OGP) que integra as seguintes
entidades:
• Ministro da Economia e Planeamento como Coordenador, podendo convidar o Titular do Departamento Ministerial
responsável pela respectiva Área do Projecto de Parceria;
• Ministro das Finanças.
O OGP conta com uma Comissão Técnica das PPP (CTPPP) de apoio para o desempenho das suas funções, integrada por um representante daqueles mesmos Ministérios, que publicita num portal próprio todos os documentos
úteis relacionados com processos de PPP.
Compete ao Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística nos termos do Estatuto Orgânico do MIREMPET de
Junho de 2020, coordenar, analisar e acompanhar os programas e projectos de investimento sectorial, bem como
os programas de desenvolvimento de âmbito regional e internacional nos Sector dos Recursos Minerais, Petróleo
e Gás.
A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) que substituiu a SONANGOL é a Concessionária
Nacional que tem por finalidade, nos termos do seu Estatuto Orgânico de Fevereiro de 2019 actualizado em Janeiro
de Maio de 2020, regular, fiscalizar e promover a execução das actividades petrolíferas, nomeadamente as operações e a contratação, no domínio dos petróleos, gás e biocombustíveis.
O Instituto Marítimo e Portuário de Angola (IMPA) é o instituto público do sector económico criado em 2007 para
exercer, nos termos do seu Estatuto Orgânico de 2014, as funções de coordenação, orientação, controlo, fiscalização, licenciamento e regulamentação de todas as actividades relacionadas com a Marinha Mercante e Portos.
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Estatuto Orgânico do MINFIN data de Outubro de 2020.
Estatuto Orgânico do Ministério da Economia e Planeamento de 2018.

O Conselho Nacional de Obras Públicas (CNOP) é o órgão de apoio consultivo criado em Agosto de 2018 encarregue
da planificação, supervisão e acompanhamento da execução de projectos de obras públicas relevantes e de grandes
complexidade técnica, com implicações económicas, sociais ou ambientais significativas, bem como investimentos
de natureza privada com impactos directos e imediatos sobre as infra-estruturas públicas ou implicações sociais
significativas que assegurem preventivamente a sua harmonização com vista à salvaguarda da sua eficiência e
eficácia e à sua adequabilidade técnica e urbanística.
A entidade competente para o licenciamento de operações urbanísticas para obras no âmbito do sector da restauração é o Governador da Província em cujo território as mesmas se situem. Para estabelecimentos de restauração
e similares com as classificações superiores a 3.ª classe é competente o MCTA. Para estabelecimentos com classificação de 3.ª classe ou inferior são competentes os órgãos locais de turismo.
A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) é uma entidade administrativa independente, criada pela Lei da
Aviação Civil em 2019, à qual compete a defesa, a segurança, a coordenação, a fiscalização e o controlo de todas
as actividades relacionadas com a aviação civil no espaço aéreo nacional e internacional sob jurisdição do Estado
Angolano, incluindo a investigação e a prevenção de acidentes aéreos ocorridos com aeronaves civis em todo o
território nacional, a participação em comissões de investigação de acidentes aéreos conduzidos por outros países,
envolvendo aeronaves civis de registo aeronáutico angolano, fora do País e a prestação de serviços de tráfego aéreo
e de apoio à navegação.
O Instituto Nacional da Aviação Civil (INAVIC) é o instituto público do sector económico criado em 2005 destinado
a, nos termos do seu Regulamento Interno de 2016, apoiar a autoridade aeronáutica no exercício das suas funções
de coordenação, orientação, controlo e fiscalização, licenciamento e regulação de todas as actividades relacionadas
com o Sector da Aviação Civil.
O Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) é uma instituição financeira nacional de desenvolvimento criada em
2006, sendo um instrumento de execução da política de desenvolvimento económico e social do Executivo e tendo
como objectivo, nos termos do seu Estatuto Orgânico de 2014 actualizado em Janeiro e Outubro de 2020, estimular,
fomentar e promover o investimento na actividade económica e social em Angola, a sua produtividade e inovação.
Cabe à Empresa Nacional de Navegação Aérea, Empresa Pública (ENNA), criada em Julho de 2019 por cisão da
Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea, (ENANA), a prestação do serviço público em
moldes empresariais relativo à exploração e desenvolvimento das infra-estruturas e dos serviços de apoio à navegação aérea.
Na mesma altura a ENANA foi transformada em empresa do Domínio Público passando a denominar-se Sociedade
Gestora de Aeroportos (SGA) enquanto serviço público aeroportuário de apoio a aviação civil.
A Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC) é um órgão a quem incumbe, nos termos do seu Estatuto Orgânico
de 2018 actualizado em 2019, garantir a observância e o respeito pelas regras de concorrência nos sectores público,
privado, cooperativo e associativo, com vista ao funcionamento eficiente e equilibrado dos mercados, a afectação
óptima dos recursos e a protecção dos interesses dos consumidores.
Em Outubro de 2018 foi criado o Instituto Nacional de Apoio as Micro, Pequenas e Médias Empresas (INAPEM) e
extinto o Instituto de Fomento Empresarial (IFE)52.

1.11 RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
A LIP de 2018 passou a prever expressamente que os conflitos que eventualmente surgirem relativos a direitos
disponíveis podem ser resolvidos através dos métodos alternativos de resolução de conflitos, designadamente, a
negociação, a mediação, a conciliação e a arbitragem, desde que por lei especial não estejam exclusivamente submetidos a tribunal judicial ou à arbitragem necessária.
A Lei da Mediação de Conflitos e Conciliação de 2016 veio preencher o vazio legal anterior em matéria de mecanismos de resolução alternativa de conflitos, prevendo a possibilidade de exercício da actividade dos mediadores e
conciliadores privados em regime de livre prestação de serviço e também a criação de Centros de Mediação para
facultar aos cidadãos métodos informais, céleres, eficientes e eficazes de resolução alternativa de litígios, através
de serviços de mediação criados e geridos por entidades públicas ou privadas.

O IFE tinha papel de supervisão no âmbito das ZEE (que actualmente já não existem em Angola) e de decidir sobre as propostas das entidades
promotoras.
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Resolução de litígios decorrentes das Actividades Petrolíferas:
Nos termos da Lei das Actividades Petrolíferas de 2004 actualizada em 2019, não sendo obtido consenso para os
litígios entre o MIREMPET e as licenciadas ou entre a ANPG e suas associadas sobre matérias estritamente contratuais, segundo princípios da boa fé e da equidade ou equilíbrio de interesses das partes, os mesmos devem ser
resolvidos por recurso à arbitragem nos termos que forem estabelecidos na licença de prospecção e nos contratos
de associação celebrados com a ANPG (consultar Secção 1.5.1). O Tribunal Arbitral deve funcionar em Angola, aplicar a lei angolana e a arbitragem ser conduzida em língua portuguesa.

1.12 POLÍTICAS, PROGRAMAS, FUNDOS & ESTRATÉGIAS
Inscrito no Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021 (OGE/2021) o PIP sobe 14% face ao orçamentado no OGE
2020 Revisto, passando de quase 1 173 biliões de Kwanzas (cerca de EUR 1 400 000 000 000) para pouco mais de
1 337 biliões de Kwanzas (cerca de EUR 1 600 000 000 000)53, aumento resultante do reforço do investimento em
infra-estruturas rodoviárias, mobilidade urbana em Luanda e centrais fotovoltaicas que são prioridades para 202154.
Tendo em vista melhorar a priorização da carteira de projectos do Programa de Investimento Público (PIP) suportado pela Unidade de Monitorização dos Projectos do Executivo (UMAPE) passando pelo reforço da rede de infra-estruturas de base, para o suporte ao investimento e ao crescimento económico, nomeadamente por via do Programa
de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações (PRODESI) – consultar Secção
7.2 no Capítulo VII.
A preparação do PIP incumbe à Direcção Nacional do Investimento Público, serviço executivo do MINFIN55, em articulação com os órgãos da Administração Central e Local do Estado.
Consultar no Legis-PALOP+TL o OGE para 2021 de Angola que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2021.
Aprovada em Maio de 2019, a Estratégia de Endividamento de Médio Prazo 2019-2021 visa permitir ao Executivo
estabelecer metas e objectivos mais concretos no âmbito da contratação de novos financiamentos e realizar uma
gestão mais prudente do custo e risco da carteira da Dívida Directa e Indirecta com o objectivo de colmatar as necessidades de financiamento, mantendo o equilíbrio entre a redução do custo de endividamento e a manutenção do
risco em níveis sustentáveis.
Aprovado em Agosto de 2019 e actualizado em Fevereiro de 2021, o Programa de Privatizações (PROPRIV) 20192022 executa a Lei de Bases das Privatizações de Maio do mesmo ano visando, entre outros objectivos, reduzir a
dimensão da influência do Sector Empresarial Público (SEP) na economia e identificar um conjunto de Empresas
Públicas ou de domínio público para serem privatizadas, cabendo a elaboração dos respectivos Programas de Privatização à Comissão Nacional de Implementação (CNIPROPRIV)56.
Cabe ao Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) através do seu Departamento de Privatizações, a implementação do programa de privatizações, assim como a execução das decisões do Executivo
referentes à transformação, fusão, cisão, extinção e recuperação de empresas do SEP57.
O PROPRIV está alinhado com o PDN 2018-202258, documento elaborado pelo Ministério a Economia e Planeamento
aprovado por Decreto Presidencial de Junho de 2018 que, de acordo com a Lei de Bases do Sistema Nacional de
Planeamento (SNP) de 2011 é um dos instrumentos de planeamento para o desenvolvimento socioeconómico e
territorial do País de horizonte anual, plurianual e de médio e longo prazos.
O PDN 2018-2022 implementa a Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo 2000-2025 (ELP 2025), cujo Modelo
de Governação do Processo de Revisão foi aprovado em Março de 2019 com vista à extensão da ELP até 2050, a qual
se foca em torno de 6 Eixos Estratégicos que explicitam as prioridades gerais do Executivo relacionadas com as
grandes áreas do desenvolvimento de Angola e conforme ilustrado na figura seguinte.
Consultar no Legis-PALOP+TL as 25 Políticas Estratégicas que integram o PDN 2018-2022 as quais são apresentadas sob os 6 Eixos, bem como para cada política os respectivos Programas de Acção.

http://www.expansao.co.ao/artigo/141500/estradas-mobilidade-urbana-em-luanda-e-centrais-fotovoltaicas-sao-prioridades-para-2021?seccao=5
Consultar análise das grandes linhas de investimentos público definidas para 2021 em “Desafios do Programa de Investimento Público para
2021: Ligar o País”.
55
Nos termos do Estatuto Orgânico do MINFIN de Outubro de 2020.
56
O PROPRIV, ambicioso programa de privatizações de empresas e outros activos do Estado angolano que se irá prolongar até 2022, abrange
quase 200 empresas/activos dos mais diversos sectores de actividade, incluindo várias empresas angolanas de referência, constituindo uma
oportunidade única para os investidores estrangeiros, incluindo empresas portuguesas, acederem ou consolidarem a sua posição no mercado
angolano.
57
Nos termos do seu Estatuto Orgânico aprovado em Junho de 2018. A anterior designação do IGAPE era Instituto para o Sector Empresarial
Público.
58
https://www.info-angola.com/attachments/article/4867/PDN%202018-2022_MASTER_vf_Volume%201_13052018.pdf.
Mais informações em http://www.cefet.co.ao/wp-content/uploads/2018/09/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Geral-PDN.pdf
53
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Encontra-se inscrito no OGE/2021 o Plano Anual 2021 do PDN 2018-2022, que identifica as Acções Prioritárias
(Planos e Actividades) a serem desenvolvidas pelos diferentes órgãos que compõem o Sistema Nacional de Planeamento em todo o território nacional, para a materialização das metas estabelecidas em todos os Programas de
Acção do PDN 2018-2022, com referência ao ano 2021, as quais se distribuem pelos 6 Eixos Estratégicos ilustrados
na figura acima. O OGE/2021 apresenta também o balanço da execução do PDN 2018-2022 no biénio 2018-2019 bem
como no 1.º Semestre de 2020.
As linhas gerais de actuação e regras e princípios a que se subordina o Fundo Soberano de Angola (FDSEA), entidade de gestão de activos públicos, foram definidas e aprovadas respectivamente pela sua Política de Investimento
para 2019-2023 e pelo seu Regulamento de Gestão, ambos de Julho de 2019.
O FDSEA é um veículo de investimento soberano fechado de duração indeterminada, que visa manter medidas
de salvaguarda contra quaisquer eventos futuros que possam afectar a economia de Angola, e visa constituir-se
num instrumento estratégico de geração e preservação de riqueza nacional, mediante a afectação estratégica e
responsável dos activos sob sua gestão, de modo a beneficiar tanto as gerações actuais como as futuras.
Criado em 2012, o Fundo Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA) tem por finalidade criar as condições materiais e a regulamentação do regime do incentivo do capital de risco promocional destinado a apoiar as Micro,
Pequenas e Médias Empresas (MPME) em todos os sectores de actividades económicas não mineiras na fase de
arranque das suas actividades ou na dos seus projectos de investimento de risco. Desde a actualização da Lei das
MPME em 2017, tais tipos societários podem usufruir do investimento do FACRA por via da alteração da respectiva
classificação.
Na sequência da aprovação do PDN 2018-2022 entende-se que deixou de ter aplicação a Política Comercial de Angola de Maio de 2014 que traçava objectivos de curto, médio e longo prazos em conformidade com o Plano Nacional
de Desenvolvimento (PND) 2013-2017.
Entende-se que não tem aplicação o Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI)59 dado que o mesmo
foi regulamentado no âmbito do PND2013-2017.

1.13 CLASSIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Consultar no Legis-PALOP+TL a tabela de actividades económicas de sectores prioritários previstos na LIP de
2018 detalhada no Anexo II do Regulamento da LIP.

O PREI disponibilizava linhas de crédito com taxas de juros bonificadas pelo Estado e garantia pública sobre parte do capital em dívida, destinadas a micro empreendedores, micro empresas e cooperativas de nacionalidade angolana e com actividade formalizada.
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1.14 PRINCIPAIS TAXAS DE IMPOSTOS
Sem prejuízo de análise mais detalhada no Capítulo III, o quadro seguinte sumariza as principais taxas de impostos
em Angola:
IMPOSTO

TAXAS

Imposto Industrial sobre
Lucros do Exercício de
Actividade de Natureza
Comercial ou Industrial

Taxa geral: 25 %
Taxa específicas:
• Actividades exclusivamente agrícolas, aquícolas, avícolas, pecuárias,
piscatórias e silvícolas: 10%
• Rendimentos provenientes de actividades do sector bancário e de seguros,
operadoras de telecomunicações e de empresas petrolíferas angolanas: 35%
• Taxa de liquidação provisória de imposto sobre prestações de serviços: 6,5%
• Taxa de tributação liberatória incidente sobre serviços acidentais prestados
por entidades sem sede, domicílio, estabelecimento estável ou local de direcção
efectiva em Angola: 15%.

Imposto sobre a Aplicação
de Capitais

15%, 10% ou 5% conforme o tipo de rendimentos obtidos (juros ou outros)

Imposto Especial
de Consumo (IEC)

Tabaco: 30%
Bebidas alcoólicas: 25%
Veículos automóveis: 10%
Gasóleo e Gasolina: 5%
Outros Produtos petrolíferos: 2%

Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA)

5%

Imposto sobre
os Rendimentos
do Trabalho (IRT)

Trabalhadores por conta de outrem (rendimentos mensais)
Até 5 833,33 Kwanzas (EUR 7,38): Isento.
1.º escalão Até 5 833,41 Kwanzas (EUR 7,40): 10%.
Escalão máximo Acima de 833 333 Kwanzas (cerca de EUR 1 050): 25%.
Trabalhadores por conta própria: 25%
Actividades industriais e comerciais: 25%

1.15 FONTES ADICIONAIS DE INFORMAÇÃO
Os interessados em constituir uma empresa em Angola devem informar-se junto do BUE e consultar os seguintes
sítios oficiais:
• Portal da AIPEX60;
• Guiché Único da Empresa61;
• Portal do Governo de Angola62;
Estão também disponíveis algumas informações práticas sobre:
• “Como investir em Angola”63;
• “Fazer negócios em Angola”64;
• Discurso Sobre o Estado da Nação 201865.
Mais informações úteis em fontes de países e regiões onde se fala a língua portuguesa:
• Portal da AICEP Portugal Global66;
• Portal das Comunidades Portuguesas67;
• Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola (CCIPA)68.
Informações económicas do Banco Mundial69:
• Doing Business70, “Perfil Angola Doing Business 2020”71.
http://www.aipex.gov.ao/PortalAIPEX/#!/
www.gue.minjus-ao.com
https://www.governo.gov.ao/
63
www.embaixadadeangola.pt/como-investir/
64
www.pmeportugal.com.pt/NEGOCIOS/Angola.aspx
65
https://www.governo.gov.ao/VerNoticiaPres.aspx?id=36578
66
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/AngolaFichaMercado.pdf
67
https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/conselhos-aos-viajantes/a/angola
68
http://www.cciportugal-angola.pt/
69
https://www.worldbank.org/
70
https://www.doingbusiness.org/
71
Em Português https://pt.countryeconomy.com/negocios/doing-business/angola.
Em Inglês https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/angola/AGO.pdf
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II SISTEMA LABORAL
2.1 REGIME LEGAL
A Lei Geral do Trabalho (LGT) abrange todos os trabalhadores que, no território de Angola, prestam actividade
remunerada por conta de um empregador no âmbito da organização e sob a autoridade e direcção deste, a que
acrescem as empresas públicas, mistas, privadas, cooperativas, organizações sociais, organizações internacionais
e as representações diplomáticas e consulares. Aplica-se também aos aprendizes e estagiários colocados sob a
autoridade de um empregador e ao trabalho prestado no estrangeiro por nacionais ou estrangeiros residentes
contratados em Angola ao serviço de empregadores nacionais (sem prejuízo das disposições mais favoráveis para o
trabalhador e das disposições de ordem pública no local de trabalho).
A LGT é aplicável supletivamente aos trabalhadores estrangeiros não residentes (Consultar Secção 2.11 deste Capítulo).

2.2 TIPOS E FORMAS DE CONTRATAÇÃO
2.2.1 Forma
A LGT estabelece que a celebração do contrato de trabalho assume a forma que for estabelecida pelas partes, salvo
se a lei expressamente determinar a forma escrita, como sejam o caso dos trabalhadores estrangeiros e apátridas,
os contratos de aprendizagem e de estágios, do trabalho a bordo de embarcações, do trabalho no domicílio, do trabalho em tempo parcial, dos trabalhadores estudantes, da isenção de horário de trabalho, do Contrato de Trabalho
Desportivo (ver Secção 2.12). A LGT não obriga a celebração por escrito dos contratos por tempo determinado.
Consultar no Legis-PALOP+TL os modelos aprovados em 2017 de paradigmas dos Contratos de Trabalho, por
tempo determinado e por tempo indeterminado.
O contrato de trabalho deve conter as menções enumeradas no quadro seguinte:
Menções obrigatórias
do contrato de trabalho

• Nome completo e residência habitual dos contratantes;
• Classificação profissional e categoria ocupacional do trabalhador;
• Local de trabalho;
• Duração semanal do trabalho normal;
• Montante, forma e período de pagamento do salário e respectivas prestações salariais
acessórias ou complementares e das atribuídas em géneros, com indicação dos
respectivos valores ou bases de cálculo;
• Data de início da prestação do trabalho;
• Lugar e data da celebração do contrato;
• Assinatura dos dois contratantes.

É permitido o trabalho de menores entre 14 e 18 anos desde que autorizados pelo representante legal ou, na sua
ausência, pelo Centro de Emprego ou instituição idónea. O empregador deve assegurar aos menores ao seu serviço,
mesmo em regime de aprendizagem, condições de trabalho adequadas à sua idade, evitando qualquer risco para a
sua segurança, saúde e educação e qualquer dano ao seu desenvolvimento integral. O período normal de trabalho
dos menores não pode ser superior a 6 horas diárias e 34 horas semanais, se tiverem menos de 16 anos, e a 7 horas
diárias e 39 horas semanais, se tiverem idade compreendida entre os 16 e os 18 anos.
Angola é parte, desde 2001, da Convenção n.º 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativa à Interdição das Piores Formas de Trabalho das Crianças e à Acção Imediata com Vista à sua Eliminação72.

2.2.2 Duração
A LGT prevê que possam ser celebrados contratos por tempo indeterminado ou por tempo determinado, por acordo
entre as partes, tendo em conta a dimensão e a capacidade económica da empresa e as funções para as quais é
contratado o trabalhador, mas sempre integrando o trabalhador o quadro de pessoal da empresa.

Texto da Convenção em Português disponível em http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_182_oit_interdicao_formas_trabalho_criancas.pdf e Lista de Partes https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312327
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Não se prevêem situações taxativas para a celebração de contrato de trabalho por tempo determinado (certo ou incerto), prevendo-se apenas que, salvo disposição expressa em contrário, aos trabalhadores contratados por tempo
determinado aplicam-se todas as disposições legais ou convencionais relativas à prestação de trabalho por tempo
indeterminado.
Termo certo significa a fixação precisa da data de conclusão do contrato ou do período pelo qual é celebrado.
Termo incerto significa que o termo do contrato é condicionado à desnecessidade da prestação do trabalho por
cessação dos motivos que justificaram a contratação
Sumarizam-se no quadro seguintes os casos em que é aceite a forma de trabalho por tempo determinado ao abrigo
da LGT.
SITUAÇÕES DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PREVISTAS NA LGT
TERMO
		

CELEBRAÇÃO
POR ESCRITO

Contrato de trabalho a bordo de embarcações determinado por uma só viagem
Certo
Contrato de trabalho a bordo de embarcação de pesca com a duração da saída
Certo
ao mar prevista para até 21 dias		
Contrato de trabalho rural por tempo determinado, regulado segundo os usos da região
Incerto
Contrato de trabalho rural por tempo determinado em que o trabalhador seja
Incerto
deslocado, por ter a sua residência habitual em região diversa daquela onde
se situa o centro de trabalho		

Sim
Não
Não
Sim

O contrato por tempo determinado vigora por período indeterminado desde que ultrapassados os períodos máximos
de 5 anos ou, no caso de médias, pequenas e micro-empresas, 10 anos.
Micro-empresas são as que empreguem até 10 trabalhadores e/ou tenham uma facturação bruta anual até USD
250 000.
Pequenas empresas são as que empreguem mais de 10 até 100 trabalhadores e/ou tenham uma facturação
bruta anual entre USD 250 000 e USD 3 000 000.
Médias empresas são as que empreguem mais de 100 até 200 trabalhadores e/ou tenham uma facturação bruta
anual entre USD 3 000 000 e USD 10 000 000.
Grandes empresas são as que empreguem mais de 200 trabalhadores e/ou tenham uma facturação bruta anual
superior a USD 10 000 00073.
A duração do período experimental encontra-se no quadro seguinte:
PERÍODO EXPERIMENTAL
Tempo indeterminado
Tempo determinado

Primeiros 60 dias de prestação do trabalho, podendo as partes, por acordo escrito,
reduzi-lo ou suprimi-lo
Só se for estabelecido por escrito, não excedendo 15 dias ou 30 dias, conforme se trate
de trabalhadores não qualificados ou de trabalhadores qualificados

2.3 SALÁRIO MÍNIMO
O salário mínimo nacional garantido único e por agrupamentos económicos foi reajustado, com efeitos desde
21 Março de 2019, para os montantes compilados no quadro seguinte:
SALÁRIOS MÍNIMOS EM ANGOLA (EM KWANZAS)
Salário mínimo nacional garantido único
Comércio e indústria extractiva
Transportes, serviços e indústria transformadora
Agricultura

Não estando expressamente previsto na legislação, o conceito de grande empresa é retirado por interpretação lógica dos conceitos de Micro,
Pequenas e Médias Empresas definido na respectiva Lei de 2011.
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21 454,10 (cerca de EUR 25)
32 181,15 (cerca de EUR 00)
26 817,23 (cerca de EUR 35)
21 454,10 (cerca de EUR 25)

2.4 HORAS DE TRABALHO
2.4.1 Período normal de trabalho
Os trabalhadores que exerçam funções de direcção e chefia, funções de fiscalização ou integrem os órgãos de
apoio directo do empregador estão isentos de horário de trabalho, não lhes sendo aplicáveis os limites semanal
e diário do quadro abaixo. Os empregadores devem obedecer às regras sobre intervalo para descanso e refeição,
n.º máximo de horas diárias de trabalho nocturno e respectiva remuneração adicional, e ainda sobre a variação de
remunerações adicionais conforme se trate de grandes, médias, pequenas ou microempresas.
O trabalhador tem direito a um dia completo de descanso por semana que, em regra, é o domingo. O meio dia de
descanso que resulta da distribuição do horário semanal por 5,5 dias de trabalho ou o dia de descanso que resulta
da aplicação do alargamento até 9 horas diárias conforme resumido no quadro seguinte é considerado descanso
complementar semanal. O tempo de descanso complementar semanal deve anteceder ou seguir, sempre que possível, o dia de descanso semanal.
A LGT prevê as seguintes modalidades de horários de trabalho especiais: horário de trabalho por turnos, horário
de trabalho em tempo parcial, regime de disponibilidade, horário com alternância de tempo de trabalho e tempo de
repouso, horário do trabalhador estudante e outras modalidades especiais de horário estabelecidas por diploma
regulamentar, por contrato individual ou por convenção colectiva de trabalho, que fixarão sempre os respectivos
regimes e condicionamentos.
LIMITE SEMANAL

ALARGAMENTO

44 horas semanais

O período normal de trabalho semanal pode ser alargado
até 54 horas, nos casos de regimes de horário por turnos
ou de horário modulado ou variável, em que esteja em
execução um horário de recuperação ou em que o trabalho
seja intermitente ou de simples presença

LIMITE DIÁRIO

ALARGAMENTO

8 horas diárias:
• Interrompido por um intervalo para descanso
e refeição, de duração não inferior a 45 minutos
nem superior a uma hora e meia, de modo que
os trabalhadores não prestem mais de 5 horas
de trabalho normal consecutivo;
• Entre o termo de um período de trabalho diário
e o início do trabalho do dia seguinte há um intervalo
de repouso de duração nunca inferior a 10 horas

O período normal de trabalho diário pode ser alargado, nos
casos em que o trabalho seja intermitente ou de simples presença:
• Até 9 horas diárias, quando o empregador concentre
o período normal de trabalho semanal em 5 dias consecutivos;
• Até 10 horas diárias, quando o empregador adopte
os regimes de horário modulado ou variável, ou esteja
em execução um horário de recuperação

TRABALHO NOCTURNO

REMUNERAÇÃO ADICIONAL DEVIDA POR IDÊNTICO
TRABALHO PRESTADO DURANTE O DIA

O período de trabalho normal não pode exceder
10 horas diárias

• 20% para os trabalhadores das grandes empresas
• 15% para os trabalhadores das médias empresas
• 10% para os trabalhadores das pequenas empresas
• 5% para os trabalhadores das micro-empresas

TRABALHO EXTRAORDINÁRIO – LIMITES

REMUNERAÇÃO ADICIONAL

• 2 horas por dia normal de trabalho
• 40 horas por mês de trabalho
• 200 horas anuais

Cada hora de trabalho extraordinário é remunerada com
as seguintes remunerações adicionais:
• Percentagem do valor da hora de trabalho normal,
até ao limite de 30 horas por mês:
		
- 50% para grandes empresas;
		
- 30% para médias empresas;
		
- 20% para pequenas empresas;
		
- 10% para o microempresas.
• Percentagem do valor da hora de trabalho normal,
quando exceda o limite das 30 horas por mês:
		
- 75% para grandes empresas;
		
- 45% para médias empresas;
		
- 20% para pequenas empresas;
		
- 10% para microempresas.
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2.4.2 Férias e faltas
O período de férias é de 22 dias úteis anuais.
As faltas podem ser justificadas, remuneradas ou não (ver quadro seguinte), ou injustificadas:
Faltas justificadas
remuneradas

• Licença de casamento (ausência até 8 dias seguidos de calendário);
• Nascimento de filhos (1 dia);
• Falecimento de familiares directos, dentro dos seguintes limites: 8 dias úteis por cônjuge
ou companheiro de união de facto, ou falecimento de pais e filhos e outros membros
do agregado familiar; 3 dias úteis por tios, avôs, sogros, irmãos, netos, genros e noras;
• Cumprimento de obrigações legais ou militares que devam ser satisfeitas dentro
do período normal de trabalho;
• Prestação de provas a que estejam obrigados os trabalhadores-estudantes;
• Participação em cursos de formação, aperfeiçoamento, qualificação ou reconversão
profissional que tenha sido autorizada pelo empregador;
• Impossibilidade de prestar trabalho, devido a facto que seja imputável ao trabalhador,
nomeadamente, acidente, doença ou necessidade de prestação de assistência inadiável
a membros do seu agregado familiar, em caso de doença ou acidente;
• Participação em actividades culturais ou desportivas em representação do País
ou da empresa ou em provas oficiais;
• Prática de actos necessários e inadiáveis no exercício de funções dirigentes em sindicatos
e na qualidade de delegado sindical ou de membro do órgão representativo dos trabalhadores.

As faltas autorizadas para prática de actos necessários e inadiáveis, no exercício de funções de dirigente em sindicatos e na qualidade de delegado sindical ou de membro do órgão representativo dos trabalhadores, são remuneradas dentro dos seguintes limites:
• 4 dias úteis por mês por exercício de funções de membro de órgão executivo de sindicato;
• 5 horas por mês para cada delegado sindical ou para cada membro do órgão representativo dos trabalhadores,
conforme no centro de trabalho existam até 200 ou mais trabalhadores filiados nos respectivos sindicatos, no primeiro caso, ou existam até 200 ou mais trabalhadores, no segundo.
As faltas dadas com a autorização do empregador, face à invocação pelo trabalhador de motivos não constantes do
quadro acima, mas que aquele entenda dever considerar atendíveis, são consideradas justificadas, são remuneradas ou não, conforme seja estabelecido pelo empregador no acto de autorização entendendo-se que são remuneradas se nada for determinado.
As faltas injustificadas implicam perda de retribuição e descontos nas férias do trabalhador, constituindo ainda infracção disciplinar sempre que atinjam 3 dias em cada mês ou 12 em cada ano, ou sempre que, independentemente
do seu número, sejam causa de prejuízos ou riscos graves conhecidos pelo trabalhador.

2.5 LICENÇAS
O regime laboral angolano prevê as seguintes licenças:
• Licença sem remuneração;
• Licença para formação;
• Licença de maternidade, pré-maternidade e licença complementar de maternidade.

2.5.1 Licença sem remuneração
A pedido escrito do trabalhador, o empregador pode autorizar-lhe licença sem remuneração cuja duração deve
constar expressamente da decisão. O período de licença conta para efeitos de antiguidade e o trabalhador tem
direito a retomar o posto de trabalho sempre que se apresente no termo da licença.

2.5.2 Licença para formação
Mediante solicitação escrita do trabalhador, com antecedência mínima de 30 dias, o empregador pode autorizar o
gozo de licença sem remuneração de duração igual ou superior a 60 dias para a frequência no País ou no estrangeiro de cursos de formação técnica ou cultural, ministrados sob responsabilidade de uma instituição de ensino ou de
formação profissional ou de cursos intensivos de especialização ou semelhantes.
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2.5.3 Licença de maternidade, pré-maternidade e licença complementar de maternidade
A LGT não estabelece regras sobre a licença de maternidade e prevê uma nova licença de pré-maternidade, remetendo a regulamentação de ambas para legislação própria74. Entende-se que perante este temporário vazio legal, se
aplicam as regras do anterior regime em tudo o que não contrariar a LGT, que se expõem nos parágrafos seguintes.
Terminada a licença de maternidade, nos termos da legislação regulamentar, a LGT prevê que a trabalhadora pode
continuar na situação de licença, por um período máximo de 4 semanas, para acompanhamento do filho. O período
complementar não é remunerado e só pode ser gozado mediante comunicação prévia ao empregador, com indicação da sua duração e desde que a empresa não disponha de infantário ou creche.
Regras da licença de maternidade e da licença complementar de maternidade estabelecidas pelo Regime de 2000:
• A trabalhadora tem direito, por altura do parto, a uma licença de maternidade de 3 meses a qual principia 4 semanas antes da data prevista para o parto, devendo o tempo restante ser gozado após o mesmo.
• Se o parto se verificar em data posterior à prevista no início da licença, a licença é aumentada pelo tempo necessário para que a sua duração seja efectivamente 9 semanas completas após o parto;
• A parte da licença a gozar após o parto é alargada por mais 4 semanas, no caso de ter ocorrido parto múltiplo;
• Terminada a licença de maternidade, a trabalhadora pode continuar em licença, por um período máximo de 4
semanas, para acompanhamento do filho.
Durante as primeiras 6 semanas após o parto, o empregador não pode receber a trabalhadora ao serviço, mesmo
que ela não pretenda gozar a totalidade da licença de maternidade.
Durante a licença, o empregador deve adiantar à trabalhadora o subsídio de maternidade devido pela Segurança
Social, completando-o, se necessário, até ao valor líquido da remuneração que aquela receberia se estivesse em
efectividade de serviço e ficando constituído no direito de ser reembolsado do valor do subsídio.
A licença de maternidade é considerada como tempo de trabalho efectivo para todos os efeitos, salvo a remuneração
correspondente, que é da responsabilidade da Segurança Social.
O período complementar de licença não é remunerado e só pode ser gozado mediante comunicação prévia ao empregador, com indicação da sua duração e desde que a empresa não disponha de infantário ou creche.

2.6 PROTECÇÃO DA MATERNIDADE
Além de beneficiar das licenças indicadas na secção anterior, a mulher trabalhadora goza dos seguintes direitos
especiais no âmbito da protecção da maternidade.
Direitos durante
a gravidez
e após o parto
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• Beneficiar do Regime Jurídico das Prestações Familiares de 2011, que inclui o subsídio
de maternidade, o qual deve ser requerido, em modelo próprio, pela entidade empregadora,
que deve submetê-lo à entidade gestora da protecção social obrigatória;
• Beneficiar de protecção especial no despedimento;
• Não desempenhar, sem diminuição do salário, tarefas desaconselháveis ao seu estado
ou que exijam posições incómodas ou prejudiciais, devendo o empregador assegurar-lhe
trabalho adequado ao seu estado;
• Não prestar trabalho extraordinário nem ser transferida de centro de trabalho, salvo se
localizado na mesma área geográfica e para permitir a mudança de trabalho mencionada
no ponto anterior;
• A entidade de saúde pública competente não pode autorizar a prestação de trabalho
nocturno, e/ou a sua não prestação, se a vinha prestando;
• Não ser despedida, salvo infracção disciplinar que torne imediata e praticamente
impossível a manutenção da relação jurídico-laboral;
• Interromper o trabalho diário para aleitamento do filho, em 2 períodos de meia hora cada,
sempre que o filho permaneça, durante o tempo de trabalho, nas instalações do centro
de trabalho ou em infantário do empregador;
• Faltar 1 dia por mês sem perda de salário, para acompanhamento médico do seu estado
e para cuidar do filho, durante a gravidez e até 15 meses após o parto;
• Rescindir o contrato sem obrigação de indemnização, durante a gravidez e até 15 meses após
o parto, mediante aviso prévio de uma semana ao empregador, por razões de saúde comprovada;
• Aumentar o período de férias em 1 dia por cada filho com idade até 14 anos
(no caso de trabalhadoras com filhos menores a seu cargo).

Não foi aprovada à data da presente Edição.
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Consultar no Legis-PALOP+TL a Lista de trabalhos proibidos e condicionados às mulheres

2.7 PAGAMENTO DE SEGURANÇA SOCIAL
São obrigatoriamente abrangidos pelo regime de protecção social os trabalhadores por conta de outrem, nacionais
e estrangeiros residentes, e os familiares que estejam a seu cargo, incluindo os que desenvolvam actividades temporárias ou intermitentes.
A Lei de Bases da Protecção Social de 2004 prevê ainda que podem não ser abrangidos os trabalhadores que se encontrem transitoriamente a exercer actividade em Angola, por período a definir, e que podem estar enquadrados em
regime de protecção social de outro País, sem prejuízo do estabelecido nos instrumentos internacionais aplicáveis.
Compete à entidade empregadora proceder ao pagamento obrigatório das contribuições devidas à entidade gestora
da Protecção Social Obrigatória, incluindo a parcela a cargo do trabalhador. A obrigação contributiva concretiza-se
através do depósito dos valores apurados na folha de registo de remunerações na conta da entidade gestora da
Protecção Social Obrigatória.
Consultar no Legis-PALOP+TL mais informações:
• Regime Jurídico de Vinculação e de Contribuição da Protecção Social Obrigatória de 2018, actualizado em
Novembro de 2020, aplicável às entidades empregadoras e equiparadas e aos trabalhadores abrangidos pela
Protecção Social Obrigatória e supletivamente aos demais regimes especiais que a integram;
• Regime Jurídico de Regularização e Cobrança da Dívida dos Contribuintes e Beneficiários à Entidade Gestora da
Protecção Social Obrigatória que entrou em vigor em Junho de 201975.
O Regime Jurídico da Protecção Social Obrigatória dos Trabalhadores, por Conta de Outrem, de Actividades Económicas Geradoras de Baixos Rendimentos é aplicável desde Novembro de 2020 aos trabalhadores agrícolas, das
pescas e das pequenas actividades económicas, no âmbito das quais a média mensal da massa salarial total dos
trabalhadores envolvidos, nessa actividade, não ultrapasse os 429 082 Kwanzas (cerca de EUR 500)76. As entidades
empregadoras que não cumpram com as disposições quer deste regime quer do Regime Jurídico de Vinculação e
de Contribuição da Protecção Social Obrigatória incorrem na prática de contravenções puníveis com multas fixadas
nos termos do quadro seguinte.
REGIME DE PROTECÇÃO SOCIAL OBRIGATÓRIA
CONTRAVENÇÃO

MULTA

Falta de envio da folha de remunerações e a da liquidação
da respectiva contribuição no prazo estabelecido

6 vezes o salário médio mensal
praticado na empresa

Retenção indevida do valor relativo ao desconto
da remuneração do trabalhador

4 a 6 vezes o salário médio mensal
praticado na empresa

Omissão da inscrição do trabalhador, a não inclusão do mesmo
na folha de remunerações ou declaração fraudulenta

3 a 6 vezes o salário médio mensal
praticado na empresa

A entidade empregadora que utilize indevidamente os valores destinados à obrigação contributiva para a Protecção
Social Obrigatória incorre na prática de crime de abuso de confiança, sem prejuízo da aplicação de juros de mora e
de multa, estabelecidos para o efeito.
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Mais informações em http://www.inss.gv.ao/Paginas/regula_extraordinaria.aspx
Montante que corresponde a 20 salários mínimos nacionais, com referência ao Sector da Agricultura.

2.8 REGIME SANCIONATÓRIO
O regime sancionatório por violação da legislação laboral estabelecido pelo Regime Jurídico das Multas por Contravenções à Lei Geral de Trabalho de 2016 sumariza-se no quadro seguinte.
MULTAS POR CONTRAVENÇÕES À LEI GERAL DE TRABALHO
Contravenções		
		
		
		

Multas (vezes
o salário médio
mensal praticado
na empresa77)

Direitos
Fundamentais
dos
Trabalhadores

Violação do direito à igualdade de oportunidade e tratamento
no trabalho, a utilização de critérios discriminatórios de selecção
e de avaliação dos trabalhadores
Prática do trabalho obrigatório ou compulsivo
Violação dos direitos conexos com o direito ao trabalho

5 a 10

Constituição
da Relação
Jurídico-Laboral

Celebração de contratos de trabalho inválidos e nulos
Falta de cumprimento das formalidades contratuais
Celebração do contrato de trabalho por toda a vida
Violação de requisitos de modalidades especiais de contrato de trabalho
Violação de condições de trabalho exigíveis ao aprendiz e ao estagiário
Falta de cumprimento dos requisitos e formalidades na celebração
do contrato de trabalho com trabalhadores estrangeiros
Falta de cumprimento do aviso prévio na extinção do contrato de trabalho
Exercício da actividade de trabalho temporário e das agências privadas
de colocação, que não estejam autorizadas a exercerem as respectivas
actividades pelo órgão competente
Falta de cumprimento dos limites mínimos de remuneração
do aprendiz e do estagiário

3 a 6		
(por cada
contrato)

Conteúdo
da Relação
Jurídico-Laboral

Condições de
Prestação
do Trabalho

Organização
e Duração
Temporal
do Trabalho

Prática abusiva de restrição da liberdade de trabalho
Violação das regras sobre elaboração e aprovação de regulamentos
internos
Violação das regras sobre exercício do poder disciplinar da entidade
empregadora
Modificação da Relação Jurídico-Laboral
Violação das obrigações do novo empregador
Modificação temporária em funções ou posto de trabalho
Modificação de funções com carácter definitivo
Incumprimento da obrigação de comunicação e autorização à IGT
do novo empregador
Falta de cumprimento por parte do empregador das obrigações,
no que respeita à segurança, higiene e saúde no local de trabalho
Não constituição dos Serviços de Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho e Comissões de Prevenção Contra Acidentes de Trabalho
Não submissão dos trabalhadores a exames médicos
Violação da obrigação da vistoria prévia das instalações novas
e equipamentos
Violação das formalidades quanto à audição prévia do órgão
representativo dos trabalhadores no estabelecimento do horário
de trabalho e dos respectivos mapas
Incumprimento do intervalo do descanso diário
Não cumprimento das obrigações administrativas de registo
do trabalho extraordinário
Não cumprimento das regras sobre duração do trabalho

5 a 10

4a8

4a8

5 a 10

4a8

3a6

5 a 10

4a8

3a6

4a8

Salário médio é o montante que resulta da soma dos salários ilíquidos praticados na empresa, dividido pelo número de trabalhadores da
respectiva empresa.
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Incumprimento de regras sobre trabalhador estudante
Violação do regime de horário por alternância
Falta de cumprimento das regras sobre isenção de horário
Violação do regime de disponibilidade

2a5

Suspensão
da Prestação
do Trabalho

Inobservância do regime de encerramento dos centros de trabalho
4a8
Não cumprimento do regime de descanso semanal
Violação das normas que regulam o direito a férias		
Violação das disposições sobre faltas ao trabalho bem como os motivos
justificativos e limites estabelecidos para ausências ao trabalho

Remuneração
do Trabalho

Não observância das regras sobre não discriminação e garantias
5 a 10
do trabalhador
Inobservância das regras sobre compensação e descontos sobre o salário
Não pagamento das remunerações e gratificações
4a8
Inobservância das regras sobre liquidação e pagamento de salário
Não cumprimento de regras sobre criação de cafetarias, refeitórios
e cozinhas
Violação dos direitos do trabalhador deslocado
Não cumprimento das regras sobre protecção ao salário
3a6
Violação das regras e procedimentos relativos à suspensão da relação
jurídico-laboral

Extinção
da Relação
Jurídico-Laboral

Extinção da relação jurídico-laboral, com cessação do contrato
de trabalho por fundamentos não previstos na LGT
Inobservância pela entidade empregadora dos procedimentos para
o despedimento
Inobservância pela entidade empregadora dos direitos dos
trabalhadores despedidos
Violação dos direitos do trabalhador exonerado
Não pagamento da compensação por cessação do contrato
por motivos relativos ao empregador, da indemnização por não
reintegração, em caso de falência, insolvência ou extinção
do empregador colectivo e por despedimento individual
Não cumprimento da obrigação de Certificado de trabalho
Falta de atribuição ao trabalhador das indemnizações por caducidade
do contrato por facto respeitante ao empregador
falta de manutenção do salário para com os trabalhadores que
continuam a prestar trabalho no caso de caducidade do contrato
por falência ou insolvência

Condições
Aplicáveis
a Grupos
Específicos de
Trabalhadores

5 a 10

2a5
3a6

Ocupação de mulheres e menores em trabalhos proibidos ou condicionados 5 a 10
Violação dos direitos especiais da mulher trabalhadora relativas
a protecção na maternidade
Não observância dos regimes especiais de protecção contra
o despedimento da mulher e do menor
Violação das regras sobre duração e organização do tempo de trabalho 4 a 8
Violação das regras sobre celebração de contratos de trabalho com menores
Não cumprimento dos requisitos do trabalho de menores
3a6

A entidade competente para aplicação das multas é a Inspecção Geral do Trabalho (IGT), excepto nas relações
jurídicas de emprego público específicas da função pública, tendo sede em Luanda e exercendo a sua acção através dos respectivos Serviços Locais, sob a superintendência do Ministério da Administração Pública, Trabalho e
Segurança Social (MAPTSS).
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2.9 CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
O despedimento só pode ser validamente decidido com fundamento em justa causa como tal, se for considerada a
prática de infracção disciplinar grave pelo trabalhador (despedimento por justa causa subjectiva) ou a ocorrência
de motivos objectivamente imputáveis e verificáveis e se torne impossível a manutenção da relação jurídico-laboral
(despedimento por justa causa objectiva), sendo devida compensação pecuniária ao trabalhador neste segundo caso.
O despedimento sem justa causa confere ao trabalhador o direito a uma indemnização, em caso de decisão judicial
de improcedência do despedimento individual com a invocação de justa causa disciplinar.
O quadro seguinte compila as várias modalidades de cessação de contrato.
MODALIDADE
DE CESSAÇÃO

CAUSA
DE CESSAÇÃO

Cessação do contrato
por decisão voluntária
das partes

COMPENSAÇÕES
E INDEMNIZAÇÕES

• Caducidade do contrato por tempo
determinado, por termo do prazo
fixado ou por desnecessidade da
prestação do trabalho por cessação
dos motivos que justificaram
a contratação a termo incerto;
• Mútuo acordo, na vigência
da relação jurídico-laboral
		
Cessação do contrato
• Despedimento individual por
por decisão unilateral
justa causa;
do empregador
• Despedimento disciplinar.
		
		
		
		
		
		
		
		
• Despedimento individual por
causas objectivas;
• Despedimento colectivo.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Compensação correspondente ao período do
aviso prévio em falta, no caso de o empregador
não renovar um contrato a termo certo ou
incerto, cuja duração seja igual ou superior
a 3 meses; compensação que tenha sido
determinada no acordo de cessação do contrato
por tempo determinado ou indeterminado

Cessação do contrato
por decisão unilateral
do trabalhador

• Indemnização ao trabalhador por despedimento
indirecto em valores idênticos ao do
despedimento por declaração judicial
de improcedência de despedimento individual;

• Cessação com justa causa
respeitante ao empregador
(despedimento indirecto);
• Cessação com justa causa
estranha ao empregador;

Indemnização em caso de decisão judicial de
improcedência do despedimento individual com
a invocação de justa causa disciplinar
é determinada multiplicando as seguintes
percentagens do valor do salário-base pelo
número de anos de serviço à data
do despedimento:
• 50% nas grandes empresas;
• 30% nas médias empresas;
• 20% nas pequenas empresas;
• 10% nas microempresas.
Compensação corresponde aos seguintes
limites, acrescidos das respectivas percentagens
do salário-base multiplicado pelo número
de anos de serviço que excedam estes limites:
• Nas grandes empresas: 1 salário-base
por cada ano de serviço efectivo até ao limite
de 5, acrescido de 50%;
• Nas médias empresas: 1 salário-base por cada
ano de serviço efectivo até ao limite de 3,
acrescidos de 40%;
• Nas pequenas empresas: 2 salários-base
acrescido de 30% do salário-base multiplicado
pelo número de anos de serviço que excedam
o limite de 2 anos;
• Nas microempresas: 2 salários-base acrescido
de 20% do salário-base multiplicado pelo
número de anos de serviço que excedam o limite
de 2 anos.
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• Cessação do contrato sem justa
• Indemnização do trabalhador ao empregador
causa mediante aviso prévio escrito
por abandono do trabalho correspondente
ao empregador, com a antecedência ao salário do período de aviso em falta.
mínima 30 dias;
• Abandono do trabalho.
				
		

2.10 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (SST)
A LGT simplifica a obrigação do empregador no que toca à segurança, saúde e higiene no trabalho, estabelecendo
um dever geral de adoptar e aplicar com rigor tais medidas no local de trabalho.
Obrigações gerais
do empregador
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• Adaptar as condições da organização do trabalho permitindo o normal desenvolvimento
físico, mental e social dos trabalhadores visando a protecção contra os acidentes de trabalho
e doenças profissionais;
• Segurar todos os trabalhadores, aprendizes e estagiários contra o risco de acidentes
de trabalho e doenças profissionais;
• Organizar e dar formação prática apropriada em matéria de segurança e higiene
no trabalho a todos os trabalhadores que contrate, que mudem de posto de trabalho,
ou de técnica e processo de trabalho que usem novas substâncias cuja manipulação
envolva riscos ou que regressem ao trabalho após uma ausência superior a 6 meses;
• Assegurar que nos centros de trabalho onde não haja posto de saúde, haja uma mala
de primeiros socorros, com o equipamento exigido no regulamento aplicável;
• Impedir a introdução ou distribuição de bebidas alcoólicas e de drogas nos locais
onde o trabalho é executado.

Obrigações do
empregador em
caso de acidente
de trabalho
		
		
		

• Prestar ao trabalhador sinistrado ou doente os primeiros socorros e fornecer-lhe
transporte adequado até ao centro médico ou unidade hospitalar onde possa ser tratado;
• Participar às entidades competentes o acidente ou doença, desde que provoque
impossibilidade para o trabalho, no prazo e segundo o procedimento previsto
em legislação própria;
• Providenciar a investigação das causas do acidente ou da doença, para adoptar
as medidas preventivas apropriadas.

O empregador que não cumpra as obrigações acima descritas pode incorrer no pagamento de multa de 5 a 10 vezes
o salário médio mensal praticado na empresa.
Também os trabalhadores estão obrigados a cumprir rigorosamente as regras e instruções de SST e de prevenção
de incêndios e contribuir para evitar riscos que possam pôr em perigo a sua segurança, dos companheiros, de terceiros e do empregador, as instalações e materiais da empresa bem como a utilizar correctamente os dispositivos
e equipamentos de SST, a não os retirar nem os modificar sem autorização do empregador.
Se a empresa tiver mais de 50 trabalhadores, deve adoptar obrigatoriamente regulamentos internos sobre SST, entre outras matérias obrigatórias, e o empregador deve remeter o respectivo regulamento para informação e registo
da IGT. Em caso de detecção de irregularidades, esta acciona mecanismos de correcção.
A LGT prevê ainda que os centros de trabalho de construção nova, ou em que se façam modificações ou se instalem
novos equipamentos, não podem ser utilizados antes de vistoriados pela IGT sob pena de multa de 4 a 8 vezes o
salário médio mensal praticado na empresa.
As empresas estatais, mistas, privadas e cooperativas que empreguem um número igual ou superior a 50 trabalhadores, ou aquelas com um elevado índice de risco, deverão criar e organizar o Serviço de Segurança e Higiene no
Trabalho e dotá-lo de técnicos necessários, nos termos do Sistema de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho de
1994 e do Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais de 2005.
As entidades empregadoras devem criar Serviços de Segurança e Higiene e comissões de prevenção de acidentes
de trabalho e devem submeter os trabalhadores a exames médicos, sob pena de pagamento de multa de 5 a 10
vezes o salário médio mensal praticado na empresa.
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Devem ainda ser cumpridos os requisitos dos locais de trabalho, nomeadamente os relativos ao licenciamento e
autorização de laboração, e as regras de protecção da saúde previstas no Sistema de SST, sob pena de multa de até
10 vezes o salário médio praticado na empresa, por cada infracção registada.
Nas empresas públicas, mistas, privadas e cooperativas devem ainda ser cumpridas as prescrições mínimas de
colocação e utilização da sinalização de segurança e saúde no trabalho, constantes do Regulamento Geral da Sinalização de Segurança e Saúde no Trabalho de 2004.
Os titulares das licenças e os empregadores ligados às actividades que envolvam ou possam envolver exposição
ocupacional a fontes radioactivas devem cumprir o Regulamento sobre Radioprotecção de 2012, e nos locais de
trabalho onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos deve ser cumprido o Regulamento sobre a
Biossegurança de 2011.
Os operadores petrolíferos devem cumprir o Regulamento sobre Segurança, Higiene e Saúde nas Operações Petrolíferas de 2009, nomeadamente assegurar que todo o pessoal envolvido nas operações petrolíferas tenha as
qualificações e formação necessárias para executar o trabalho, de acordo com a legislação angolana sobre saúde,
higiene e segurança, e dispor de um sistema documentado de gestão de saúde, higiene e segurança que cumpra os
requisitos deste diploma, sob pena de multa de 2 500 000 a 1 000 000 000 de Kwanzas (cerca de EUR 3 000 a EUR
1 000 000).

2.11 CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS
Os contratos de trabalho estabelecidos entre empresas angolanas e trabalhadores estrangeiros não residentes
devem obedecer ao Regime do Exercício da Actividade Profissional do Trabalhador Estrangeiro não Residente de
2017, sob pena de multas até 10 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.
É estabelecido o limite de contratação até 30% da mão-de-obra estrangeira não residente, devendo os restantes
70% serem preenchidos por força de trabalho nacional.
Trabalhador estrangeiro não residente é o cidadão estrangeiro que não residindo em Angola, possua qualificação profissional, técnica ou científica, em que o País não seja auto-suficiente, contratado em país estrangeiro
para exercer a sua actividade profissional em território nacional por tempo determinado.
Força de trabalho nacional são os trabalhadores angolanos e os trabalhadores estrangeiros residentes.
O contrato de trabalho deve observar a forma escrita, sendo a sua duração livremente acordada entre o empregador
e o trabalhador, podendo o contrato ser renovado duas vezes. É necessário que o trabalhador tenha um visto de
trabalho, estando sujeito ao pagamento de impostos.
Requisitos
para contratação
de trabalhador
estrangeiro
não residente

• Ter atingido a maioridade nos termos da legislação angolana e a correspondente lei
estrangeira;
• Possuir qualificação profissional técnica ou científica comprovada pela entidade
empregadora;
• Possuir aptidão física e mental comprovada por atestado médico passado no país em que
se efectua a contratação;
• Não ter antecedentes criminais, comprovados por documento emitido no país de origem;
• Não ter adquirido a nacionalidade angolana.

2.12 REGIME LABORAL ESPECIAL DAS ZONAS FRANCAS
O Regime Laboral Especial previsto na Lei das Zonas Francas de Outubro de 202078 e respectiva Regulamentação
de Janeiro de 2021 prevê especifidades aplicáveis às empresas e unidades em funcionamento nas Zonas Francas
sumarizadas no quadro seguinte.

Deixando de vigorar o anterior Regime Laboral Especial incluído no Regime Jurídico das Zonas Económicas Especiais (ZEE) de 2015 dado a
sua revogação pela Lei das Zonas Francas de 2020.
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REGIME LABORAL ESPECIAL DAS ZONAS FRANCAS
Deveres laborais

• Os investidores a operar nas Zonas Francas são obrigados a empregar trabalhadores
angolanos, garantindo-lhes a devida formação profissional e prestando-lhes condições
salariais e sociais compatíveis com a sua qualificação (consultar no Capítulo VII outros
tipos de incentivos e subvenções para defesa comercial);
• Sem prejuízo do direito de preferência dos cidadãos angolanos, os investidores nas Zonas
Francas podem admitir trabalhadores estrangeiros qualificados, sempre em número
inferior a mão-de-obra local, devendo decrescer anualmente durante a implementação
da Zona Franca.

Horário de
trabalho

Definido por acordo entre o investidor e a Entidade Gestora, sob supervisão
do Departamento Ministerial responsável pela Administração Pública

Encerramento
e descanso
semanal

Admite-se o regime de laboração contínuo, sem necessidade de autorização administrativa
especial, devendo sempre respeitar a carga horária individual do pessoal, nos termos
do contrato

Níveis mínimos

O contrato de investimento deve determinar os níveis mínimos de postos de trabalhos
requeridos

Transgressão

A não substituição de trabalhadores estrangeiros por nacionais nas condições e prazos
previstos no contrato de investimento constitui uma transgressão passível de multa
correspondente a até 1% do valor do investimento, de acordo com a gravidade da infracção,
sendo o valor elevado ao triplo em caso de reincidência e ainda da penalização de
cancelamento da autorização para operar na Zona Franca se a violação da lei e/ou
violação de obrigações contratuais são repetidas e graves.

Os estrangeiros que residam ou permaneçam em território angolano por período superior a 90 dias estão sujeitos
ao regime de entrada, permanência e saída de estrangeiros analisado no Capítulo IX, às obrigações decorrentes da
Lei sobre a comunicação da fixação e alteração de residência dos cidadãos de 2016, devendo prestar informações
aos serviços da Administração Pública no prazo de 30 dias sobre fluxos migratórios, nomeadamente, acolhimento
temporário ou prolongado em residência, mudança de domicílio para qualquer fim, acolhimento para fins de saúde,
estudos ou outros.
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III TRIBUTAÇÃO
3.1 SISTEMA FISCAL
A relação entre os contribuintes e a administração fiscal é regulada pelo Código Geral Tributário que entrou em
vigor em 1 de Janeiro de 2015 e profundamente actualizado em Julho de 2020.
É possível a extinção da responsabilidade tributária por via de pagamento e de compensação de créditos mediante
pedido do contribuinte ou a título oficioso:
• Pagamento e liquidação do tributo em moeda estrangeira, em excepção à regra do pagamento das prestações
tributárias em moeda nacional, quando:
- As prestações tributárias tiverem por base operações em moeda estrangeira; ou
- Mais de 50% do rendimento total do contribuinte tenha resultado de proveitos em moeda estrangeira,
no exercício a que diga respeito.
• Compensação total ou parcial do crédito é extensiva aos tributos aduaneiros, podendo as dívidas ou créditos
aduaneiros serem compensados com outros tributos;
• Compensação de créditos tributários por dívidas não tributárias, após prévio reconhecimento da dívida a favor do
contribuinte pela Unidade de Gestão da Dívida Pública (UGD)79.
Consultar no Legis-PALOP+TL as seguintes Versões consolidadas:
• Códigos e Regulamentos aprovados na sequência da Reforma Tributária de Outubro de 2014 (todos analisados
nas respectivas Secções do presente Capítulo III) e actualizados respectivamente:
- Código Geral Tributário em 2017 e em 2020;
- Código do Imposto Industrial em 2019 e em 2020;
- Revisão do Código do Imposto sobre a Aplicação de Capitais em 2016;
- Código do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho consecutivamente em Abril e Setembro de 2019
e em 2020;
- Revisão do Regulamento do Imposto de Consumo revogado em Abril de 2019 pelo Código do Imposto sobre
o Valor Acrescentado (CIVA), por sua vez actualizado em Agosto e em Dezembro de 2020;
- Revisão do Código do Imposto de Selo, também derrogado em Abril de 2019 pelo CIVA;
• Código do Imposto Especial de Consumo (IEC) aprovado em Abril de 2019 actualizado em Outubro de 2019
e em Agosto de 2020.
No âmbito das medidas excepcionais de controlo de contribuintes em circunstância de irregularidade reiterada,
aprovadas em 2011, a Administração Geral Tributária (AGT) passou, desde 2016, a ter competência para elaborar
trimestralmente uma lista de contribuintes em situação de irregularidade fiscal, a qual é enviada ao Banco Nacional
de Angola (BNA) e ao Ministério do Interior.
O BNA é o banco central em Angola.
Angola celebrou Convenções para Eliminar a Dupla Tributação com Portugal e Emirados Árabes Unidos.
O quadro seguinte apresenta o regime sancionatório aplicável à violação do Código Geral Tributário, sem prejuízo de
penas de prisão e multa aplicáveis a crimes tributários.
REGIME SANCIONATÓRIO PELA VIOLAÇÃO DO CÓDIGO GERAL TRIBUTÁRIO
INFRACÇÕES

MULTAS (Valores em Kwanzas)

Não entrega da prestação tributária deduzida
ou liquidada a terceiros

Não inferior a 10% nem superior a 30%
da prestação tributária em falta,
quando não preencha “tipo criminal”

Recusa de exibição ou entrega de livros e demais elementos
de escrituração e de contabilidade previstos na lei, assim como
recusa ilegítima do acesso às instalações do contribuinte que
não seja punível com desobediência qualificada

25 000 a 500 000 (cerca de EUR 30
e EUR 630) ou 75 000 a 1 500 000
(cerca de EUR 90 a EUR 1 800)
em caso de dolo

Falta de entrega ou entrega fora de prazo de declaração
ou documento exigível em virtude de norma em vigor ou a pedido
da AGT competente ao abrigo do princípio da colaboração

10 000 a 50 000
(cerca de EUR 12 a EUR 60)

Apesar de a nova redacção dada à disposição do Código Tributário relativa a “reconhecimento do crédito a favor do contribuinte” ter passado
a referir expressamente “pela entidade competente” em vez da redacção anterior “pela UGD”, entende-se, não obstante, que não tendo esta
sido extinta, mantém as suas competências nesta matéria (consultar Secção 1.2 do Capítulo I o papel desempenhado pela UGD do Ministério
das Finanças no que respeita a entidades angolanas ou estrangeiras beneficiárias de Garantias Soberanas).
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Falta de comunicação da alteração do domicílio ou residência
do contribuinte e falta de designação de representante fiscal,
quando obrigatória

10 000 a 25 000
(cerca de EUR 12 a EUR 30)

Inexistência, omissão, inexactidão e outras irregularidades
constantes de declarações ou outros documentos fiscalmente
relevantes, incluindo livros de contabilidade ou elementos
de escrituração legalmente exigíveis

25 000 a 35 000
(cerca de EUR 30 a EUR 405)

Falta de exibição pública de documentos comprovativos
do pagamento do tributo

2 500 a 10 000
(cerca de EUR 3 a EUR 18)

Não cumprimento, por acção ou omissão, no âmbito de procedimento
tributário especificamente regulado por lei, de deveres legais
ou contratuais por parte de peritos em contabilidade, consultoria
e auditoria que actuem em representação da AGT

25 000 a 500 000 (cerca de EUR 30
a EUR 630) ou 50 000 a 1 000 000
(cerca de EUR 93 a EUR 1 865)
em caso de dolo

Incumprimento de deveres acessórios não puníveis nos termos
do Código Geral Tributário

2 500 a 50 000 (cerca de EUR 43 a EUR 60) ou
5 000 a 100 000 (cerca de EUR 6 a EUR120)
quando praticada por pessoa colectiva
ou entidade fiscalmente equiparada

Novas regras de facturação:
O Regime Jurídico das Facturas e dos Documentos Equivalentes que entrou em vigor em Abril de 2019, actualizado
em Agosto de 2020, com vista a incrementar a formalização da economia angolana, obriga todos os contribuintes
com residência fiscal em Angola a cumprir regras aplicáveis à emissão, conservação e arquivamento de facturas e
documentos equivalentes em todas as transmissões de bens, prestações de serviços, adiantamento ou pagamentos
antecipados que realizam, no exercício da sua actividade, comercial, industrial, prestação de serviços, de profissão
liberal, bem como actividade civil com ou sem forma comercial.
É obrigatório:
• Emitir facturas ou documentos equivalentes (designadamente, recibo, nota de débito, nota de crédito, despacho
aduaneiro, talão de venda ou de serviços) em todas as transmissões de bens, prestações de serviços, adiantamento
ou pagamentos antecipados localizados no território angolano, ao abrigo dos Códigos Tributários.
• Incluir no Recibo (ou na Factura/Recibo ou aviso de cobrança/recibo) a indicação de montantes de impostos retidos ou repercutidos.
• Para os agentes económicos com um volume de negócios igual ou superior a montante equivalente em Kwanzas
a USD 250 000, emitir as facturas e documentos equivalentes através de programas informáticos certificados, sob
pena de multas que poderão ascender a 15% do valor das facturas não emitidas.
O Regime Jurídico de Submissão Electrónica dos Elementos Contabilísticos dos Contribuintes de 2018, actualizado em Dezembro de 2020, obriga desde Janeiro de 2019 todos os contribuintes que no âmbito da sua actividade
comercial, industrial ou de prestação de serviços possuam um volume anual de negócios, ou operações de importação de mercadorias com valores superiores a 50 000 000 Kwanzas (cerca de EUR 60 000).
Para garantir inviolabilidade da informação registada com o objectivo de evitar situações de fraude e evasão fiscal,
foram aprovadas de forma complementar em Março de 2019, as regras e requisitos para Validação de Sistemas de
Processamento Electrónico de Facturação dos Contribuintes, aplicáveis aos programas informáticos utilizados
para gerar o Ficheiro de Inspecção Tributária (ficheiro SAF-T(AO)) para efeito de validação da AGT.
Declaração Aduaneira por escrito para passageiros:
• Desde Agosto de 2019 os passageiros angolanos e estrangeiros que derem entrada e saída a partir das fronteiras
terrestre, marítima e aérea de Angola devem declarar, por escrito, os bens que transportam, no quadro das boas
práticas internacionais do controlo do fluxo financeiro, devendo preencher o formulário de declaração aduaneira
para passageiros/viajantes;
• Os formulários lançados pelo Ministério das Finanças (MINFIN), através da AGT, em Novembro de 2019, encontram-se traduzidos em português, inglês e francês e disponíveis no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro80,
prevendo-se que estarão disponíveis nos Portos de Luanda e do Lobito em Janeiro de 2020 e posteriormente nas
fronteiras do Zaire, como o Luvo e da Santa Clara, Angola/Namíbia, na província do Cunene.
A introdução do Formulário de Declaração Aduaneira surge no âmbito das boas práticas internacionais de controlo do fluxo financeiro e dos
bens negociáveis ao portador, bem como do cumprimento da recomendação 32 do Grupo de Países do Sul e Leste de África contra o branqueamento de Capitais (ESAAMLG) do qual Angola é membro. Esta medida visa cumprir também as recomendações do Grupo de Acção Financeira
Internacional (GAFI/FATI) e do Tesouro Nacional Americano, para o combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. De
acordo com informação prestada pelo Director dos Serviços Aduaneiros os formulários estarão disponíveis em pontos estratégicos do aeroporto ou seja, antes de efectuar-se o check-in (antes de passar os serviços de migração) http://www.angonoticias.com/Artigos/item/62880/
declaracao-aduaneira-por-escrito-para-passageiros-entra-vigor .
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Consultar no Legis-PALOP+TL os detalhes de:
• Regime Fiscal dos Organismos de Investimento Colectivo (OIC) de 2014 (referenciado no Capítulo I);
• Regime Jurídico da Comunicação e Tramitação Electrónica dos Procedimentos Tributários de Julho de 2019.
Desde Agosto de 2020, o Regime Jurídico da Autofacturação assegura a inclusão de novos contribuintes no sistema
tributário, tornando obrigatória a emissão de facturas/recibos por parte de adquirentes de bens e serviços, em
substituição dos seus fornecedores, transmitentes de bens ou prestadores de serviços. Tal obrigação é aplicável
nos casos em que a transmissão de bens ou prestação de serviços seja efectuada por pessoas singulares, sem capacidade para emitir facturas ou documentos equivalentes, abrangendo as entidades que preencham as seguintes
condições:
• Tenham residência fiscal em Angola;
• Possuam contabilidade; e
• Que, no exercício de actividades económicas adquiram, no território nacional, produtos do sectores da agricultura, silvicultura, aquicultura, apicultura, avicultura, pescas, pecuária e outros, bem como na aquisição de qualquer
serviço.

3.2 TIPOS DE IMPOSTOS
Os principais impostos estão esquematizados no quadro seguinte com a respectiva incidência.
TIPO DE IMPOSTO

INCIDÊNCIA

Imposto Industrial sobre Lucros do Exercício de Actividade de Natureza
Comercial ou Industrial
Imposto sobre a Aplicação de Capitais
Imposto Especial de Consumo (IEC)
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho (IRT)
Imposto Industrial sobre empreitadas e prestações de serviços

Pessoas singulares
e pessoas colectivas

Pessoas singulares
Pessoas colectivas

3.3 IMPOSTOS GERAIS SOBRE RENDIMENTOS DE PESSOAS SINGULARES
E DE PESSOAS COLECTIVAS
3.3.1 Imposto Industrial
A taxa geral do Imposto Industrial em vigor desde Agosto de 2020 é de 25%, aplicando-se as seguintes taxas especiais:
• Taxa única de 10% aos rendimentos provenientes de actividades exclusivamente agrícolas, aquícolas, avícolas,
pecuárias, piscatórias e silvícolas;
• Taxa única de 35% aos rendimentos provenientes de actividades do sector bancário e de seguros, operadoras de
telecomunicações e de empresas petrolíferas angolanas;
• Taxa de liquidação provisória de imposto sobre prestações de serviços de 6,5%; e
• Taxa de tributação liberatória incidente sobre serviços acidentais prestados por entidades sem sede, domicílio,
estabelecimento estável ou local de direcção efectiva em Angola de 15%.
• Durante o exercício económico de 2021, a taxa do imposto industrial que incide sobre o valor global dos serviços
acidentais, prestados por pessoas colectivas, sem sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável em Angola, às
operadoras petrolíferas com sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável em Angola é de 6,5%.
A taxa do Imposto Industrial pode ser reduzida no âmbito de projectos de investimento privado devidamente licenciados por autoridade pública.
Consultar no Legis-PALOP+TL o regime das provisões aplicáveis a todas as sociedades comerciais e entidades
sujeitas ao Imposto Industrial, mesmo que delas isentas, nos termos do Código do Imposto Industrial de 2014,
actualizado em Julho de 2020.
As incidências são indicadas no quadro seguinte tendo em conta a última actualização que entrou em vigor em
Agosto de 2020.
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APLICAÇÃO DO IMPOSTO INDUSTRIAL
Incidência subjectiva
• Pessoas colectivas, nacionais ou estrangeiras que exerçam no País:
(Lucros realizados		
- Actividade de exploração agrícola, aquícola, avícola, pecuária, piscatória e silvícola;
em Angola)		
- Actividade de mediação, agência ou representação na realização de contratos
		
de qualquer natureza;
		
- Actividades reguladas pelas entidades de supervisão de seguros ou de jogos,
		
pelo BNA e pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC);
		
- Actividade das sociedades cujo objecto consista na mera gestão de uma carteira
		
de imóveis, de participações sociais ou títulos;
		
- Actividade das fundações, fundos autónomos, cooperativas e associações
		
de beneficência;
		
- Exercício de profissão liberal no formato societário ou associativo.
• Sujeitos passivos do Imposto Industrial:
		
- Sociedades comerciais, civis com ou sem forma comercial, as cooperativas,
		
as fundações, as associações, os fundos autónomos, as empresas públicas
		
e as demais pessoas colectivas de direito público ou privado, com sede
		
ou direcção efectiva em território angolano;
		
- Entidades desprovidas de personalidade jurídica, com sede ou direcção efectiva
		
em território angolano, cujos rendimentos não sejam directamente tributáveis
		
em Imposto Industrial, quer estejam na titularidade de pessoas singulares
		
ou colectivas;
		
- Pessoas colectivas que não tenham sede ou direcção efectiva em Angola,
		
mas que obtenham rendimentos no País.
Incidência objectiva

Lucros imputáveis ao exercício de qualquer actividade de natureza comercial
ou industrial, ainda que acidentais

Tributação de pessoas
colectivas com sede
ou direcção efectiva
em Angola
(Lucros mundiais)

Totalidade dos lucros obtidos quer no País quer no estrangeiro

Tributação de pessoas
colectivas com sede
ou direcção efectiva
no estrangeiro e
estabelecimento
estável em Angola

• Lucros imputáveis ao estabelecimento estável situado em Angola;
• Lucros imputáveis às vendas, no País, de mercadorias da mesma natureza
das vendidas pelo estabelecimento estável, ou de natureza similar;
• Lucros imputáveis a outras actividades comerciais no País, da mesma natureza
das exercidas pelo estabelecimento estável, ou de natureza similar.

Tributação de pessoas
colectivas com sede
ou direcção efectiva
no estrangeiro sem
estabelecimento
estável em Angola

Tributadas em Imposto Industrial, à taxa liberatória, através do regime de tributação
de serviços acidentais.

O Imposto Industrial compreende o regime geral e o regime simplificado81 que se sumarizam no quadro seguinte.
REGIMES DE TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO INDUSTRIAL
Regime Geral
• Tributação incidente nos lucros efectivamente obtidos pelos contribuintes
de Tributação
e determinados através da sua contabilidade abrangendo:
		
- As empresas e as entidades públicas;
		
- As Instituições Financeiras;
		
- As empresas sujeitas a regimes especiais de tributação;
		
- As operadoras de telecomunicações;
		
- As empresas que sejam filiais ou sucursais de empresas com sede no exterior.
• O lucro tributável reporta-se ao saldo revelado pela conta de resultados do exercício
elaborada em obediência aos princípios contabilísticos e consiste na diferença entre
todos os proveitos ou ganhos realizados e os custos ou gastos realizados no exercício.
A versão de 2020 do Código do Imposto Industrial introduziu o regime geral de tributação e regime simplificado de tributação em lugar dos
regimes de grupos de tributação introduzidos na anterior versão de 2019.
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• Determinação da matéria colectável: A matéria colectável é determinada com base
na declaração fiscal e demonstrações financeiras.
• Os contribuintes enquadrados no regime geral devem possuir contabilidade.
Regime Simplificado
de Tributação

• Tributação incidente sobre os contribuintes sujeitos ao Imposto Industrial
que estejam abrangidos pelo regime de não sujeição do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), sendo considerados os limites de facturação bruta anual
do último exercício contabilístico encerrado.
• Determinação da matéria colectável: A matéria colectável corresponde a todos
os proveitos ou ganhos, obtidos pelo sujeito passivo e é determinada com base
na contabilidade, no modelo de contabilidade simplificada ou livro de registo
de compra e venda e serviços prestados.
• No exercício do início de actividade, o enquadramento no regime simplificado faz-se
em conformidade com a facturação bruta anual presumida, constante da Tabela
dos Lucros Mínimos que se encontra na versão de 2020 do Código do IRT.
• Os contribuintes devem utilizar, para efeito de declaração fiscal, o Modelo de
Declaração Simplificada ou o Livro de Registo de Compra e Venda e Serviços Prestados.

As seguintes situações estão isentas de Imposto Industrial.
Isenções do Imposto
Industrial

• As que resultam de acordo celebrado pelo Estado Angolano ou outro ente público;
• Fundações, Associações e Cooperativas, se justificado por interesse público;
• Companhias de navegação marítimas ou aéreas, se, no País da sua nacionalidade,
as companhias angolanas de igual objecto social gozarem da mesma prerrogativa.

Destacam-se as seguintes principais alterações de Abril de 2019 ao Código do Imposto Industrial que se mantêm
na versão de 2020, visando a flexibilidade, a justiça material e a equidade no domínio da tributação do rendimento
das empresas:
• O exercício de profissão liberal no formato societário ou associativo passa a ser sujeito ao pagamento do imposto
industrial, o que inclui por exemplo as sociedades de advogados, quer sejam nacionais quer sejam estrangeiras.
• Não se consideram como proveitos ou como custos, para efeitos da tributação por este imposto, os resultantes
de diferenças de câmbio verificados relativamente a elementos do activo e passivo imobilizados superiores a 7%
ao ano.
• Os juros de empréstimos, sob qualquer forma, dos detentores do capital ou de suprimentos são aceites como
custo dedutível, devendo apenas ser acrescido ao lucro tributável a parcela que exceder a taxa média anual de
referência dos juros estabelecidos pelo BNA.
• Não são dedutíveis os custos que não estejam devidamente documentados em conformidade com o Regime Jurídico das Facturas e dos Documentos Equivalentes.
• Mantém-se a redução em quase 1 000 Euros do valor máximo da multa aplicável à falta ou atraso na entrega da
declaração deste Imposto, conforme reflectido no quadro seguinte que sumariza o regime sancionatório em vigor.
REGIME SANCIONATÓRIO PELA VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DO IMPOSTO INDUSTRIAL
INFRACÇÕES

MULTAS (VALORES EM KWANZAS e equivalente em Euros)

Falta de apresentação de qualquer declaração
fiscal ou entrega após o decurso do seu prazo legal

• 200 000 para os contribuintes do Grupo B82
que apresentam Declaração Modelo 2 (cerca de EUR 250)
• 300 000 para os contribuintes dos Grupos A e B
que apresentam Declaração Modelo 1 (cerca de EUR 370)

Recusa de exibição ou entrega de livros e demais
elementos de escrituração ou recusa ilegítima
do acesso às instalações do contribuinte

•100 000 para os contribuintes do Grupo B
(cerca de EUR 120)
• 200 000 para os contribuintes do Grupos A e do Grupo B,
em caso de dolo (cerca de EUR 250)
• 400 000 para os contribuintes do Grupo A, em caso
de dolo (cerca de EUR 500)

Omissões, inexactidões e outras irregularidades
constantes das declarações fiscais, incluindo livros
de contabilidade ou elementos de escrituração
legalmente exigíveis

• 50 000 para os contribuintes do Grupo B (cerca de EUR 60)
• 100 000 para os contribuintes do Grupo A (cerca de EUR 120)

O regime sancionatório da versão de 2020 do Código de Imposto Industrial mantém a referência aos Grupos de Tributação A e B não obstante
os mesmos terem sido substituídos pelos regimes de tributação geral e simplificado conforme exposto nos parágrafos anteriores desta secção.
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Irregularidades que consistam na falsificação
ou viciação de documentos fiscalmente relevantes,
bem como na sua ocultação, destruição
ou danificação, que não constituam elementos
de qualquer tipo criminal

• Valor do imposto em falta para os contribuintes
do Grupo B
• Dobro do imposto em falta para os contribuintes
do Grupo A

Contribuintes do Grupo A que não possuam
contabilidade organizada ou que não comuniquem
os elementos de identificação de contabilista

50 000 (cerca de EUR 60)

Não pagamento do imposto dentro do prazo legal

35% do imposto em falta, com o mínimo correspondente
a 4 400 (cerca de EUR 5)

Quanto ao benefício fiscal que estava previsto vigorar até 2022, o mesmo foi suprimido na versão de 2020 do Código
do Imposto Industrial, pelo deixa de ser permitido deduzir 10% das despesas com aquisição de aplicativos informáticos83 bem como com a contratação de contabilistas.

3.3.2 Imposto sobre a Aplicação de Capitais
Trata-se de um imposto que incide sobre os rendimentos provenientes da simples aplicação de capitais (divididos
nos Grupo A e B), sendo aplicável aos titulares desses rendimentos e cujas taxas e isenções84 se apresentam nos
quadros seguintes.
TAXAS DO IMPOSTO SOBRE A APLICAÇÃO DE CAPITAIS
Juros dos capitais mutuados, em dinheiro ou géneros qualquer que seja
a forma do mútuo
Rendimentos provenientes dos contratos de abertura de crédito
Rendimentos originados pelo diferimento no tempo de uma prestação
ou pela mora no pagamento, ainda que auferidos a título de indemnização
ou de cláusula penal, estipuladas nos contratos

Taxas do
Grupo B85

Saldo dos juros apurados e escriturados em conta-corrente
Quaisquer outros rendimentos derivados da simples aplicação de capitais,
não compreendidos no Grupo A

15%

Juros de suprimentos ou de outros abonos feitos pelos sócios ou accionistas
às sociedades, bem como os rendimentos dos lucros que, tendo sido atribuídos
aos sócios das sociedades não anónimas nem em comandita por acções,
por eles não sejam levantados até ao fim do ano da respectiva atribuição
Lucros que as pessoas singulares ou colectivas aufiram pelo facto de um
comerciante as interessar nos seus negócios, em regime de conta em participação
Emissão de acções em que tenha havido reserva de preferência na subscrição
Royalties
Juros dos depósitos à ordem e dos depósitos a prazo constituídos junto
das instituições financeiras regularmente constituídas
Saldo positivo, apurado em cada ano, entre as mais-valias e menos-valias
realizadas decorrentes da alienação de participações sociais ou outros
instrumentos, desde que não obtidas no âmbito da actividade comercial
do sujeito passivo e, como tal, sujeitas a Imposto Industrial ou IRT

10%

Importâncias atribuídas a empresas singulares ou colectivas a título
de indemnização pela suspensão da sua actividade

5%

Por exemplo os programas de facturação exigidos pelas novas Regras de Validação de Sistemas de Processamento Electrónico de Facturação dos Contribuintes de Março de 2019.
O Regime Especial de Isenção do Imposto sobre a Aplicação de Capitais manteve-se inalterado na reforma fiscal de 2014, não tendo sofrido
alterações posteriormente, nomeadamente pela Revisão de Outubro de 2014 nem sua actualização em 2016.
85
Através de derrogação em 2016 pela Lei da Actividade de Jogos, foi suprimida a incidência sobre os prémios de jogo de fortuna ou azar, rifas,
lotarias ou apostas, os quais eram taxados a 15%.
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Taxas do
Grupo A

Quando os títulos ou as
Juros, prémios de amortização ou reembolso
participações a que dizem
e outras formas de remuneração de:
respeito os rendimentos
• Obrigações, títulos de participação ou outros
se encontrem admitidos
títulos análogos emitidos por qualquer sociedade;
à negociação em mercado
• Bilhetes de Tesouro e das Obrigações do Tesouro;
regulamentado e, no caso
• Títulos do BNA;			
dos títulos, a sua emissão
• Quantitativo dos juros contáveis desde a data do último
apresente uma maturidade
vencimento, ou da emissão, primeira colocação ou endosso; igual ou superior a 3 anos
• Prémios de amortização ou reembolso e as
outras formas de remuneração daqueles títulos			
Lucros, seja qual for a sua natureza, espécie ou designação,
atribuídos aos sócios das sociedades comerciais ou civis sob
a forma comercial e repatriamento dos lucros imputáveis
a estabelecimentos estáveis de não residentes em Angola
		
		

• 5% até
18 Nov
de 201986
• 10%
desde
tal data

ISENÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A APLICAÇÃO DE CAPITAIS
Isenções
do Grupo A

• Rendimentos das instituições financeiras e das cooperativas, quando sujeitos a Imposto Industrial,
ainda que dele isentos;
• Juros das vendas a crédito dos comerciantes relativos a produtos ou serviços do seu comércio ou
indústria, bem como o juro ou qualquer compensação da mora no pagamento do respectivo preço;
• Juros dos empréstimos sobre apólices de seguros de vida, contraídos por sociedades de seguros.

Isenções
do Grupo B

• Lucros distribuídos por uma entidade com sede ou direcção efectiva em território angolano,
no caso em que a entidade beneficiária seja uma pessoa colectiva ou equiparada com sede
ou direcção efectiva em território angolano sujeita a Imposto Industrial, ainda que dele isenta,
que detenha no capital social da entidade que distribui os lucros uma participação não inferior
a 25% por um período superior a 1 ano anterior à distribuição dos lucros;
• Juros de instrumentos que se destinem a fomentar a poupança, que sejam devida e previamente
aprovados pelo Ministro das Finanças sob parecer da Direcção Nacional de Impostos (DNI), ouvido
o BNA (isenção não aplicável a juros auferidos de qualquer produto relativamente ao capital
em excesso de 500 000 Kwanzas por pessoa, cerca de EUR 630);
• Juros das contas poupança-habitação criadas pelas instituições financeiras com o objectivo
de fomentar a poupança com vista à aquisição de habitação própria e permanente.

A Lei do Investimento Privado de 2018 (LIP de 2018) deixou de prever situações em que à luz da LIP de 2015 era
aplicada a taxa suplementar de imposto sobre a aplicação de capitais87.
Após a Revisão de 2014, o Código do Imposto sobre a Aplicação de Capitais deixou de prever multas específicas para
infracções ao Código, tendo passado a aplicar-se as multas constantes do Código Geral Tributário (Quadro Regime
sancionatório na Secção 3.1).

3.4 TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS SINGULARES
O Código do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho de 2014, em vigor desde 1 de Janeiro de 2015, prevê as incidências e taxas identificadas nos dois quadros seguintes reflectindo as alterações operadas em Abril e Setembro
de 2019 e em Julho de 2020.
APLICAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO
Incidência subjectiva

Pessoas singulares, residentes ou não em território nacional, cujos rendimentos sejam
obtidos por serviços prestados a Angola.

Redução aplicável apenas durante 5 anos após entrada em vigor do Código revisto (portanto só até 18 de Novembro de 2019).
A LIP de 2015 previa uma taxa suplementar que incidia sobre o montante dos dividendos ou dos lucros distribuídos a pessoas singulares ou
colectivas, na componente que ultrapassar a participação nos fundos próprios, com excepção dos dividendos e lucros reinvestidos no País.
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Incidência objectiva

Rendimentos por conta própria ou por conta de outrem, expressos em dinheiro, ainda
que auferido em espécie, de natureza contratual ou não contratual, periódicos ou
ocasionais, fixos ou variáveis, independentemente da sua proveniência, local, moeda,
forma estipulada para o seu cálculo e pagamento.

Rendimentos
do trabalho

Ordenados, vencimentos, salários, honorários, avenças, gratificações, subsídios,
prémios, comissões, participações, senhas de presença, emolumentos, participações
em multas, custas, margens, rendimentos comerciais e industriais, bem como
outras remunerações acessórias.
• Abonos para falhas, subsídios diários, de representação de viagens ou deslocações
e quaisquer outras importâncias da mesma natureza (excepto os abonos para falhas
em montante que não ultrapassa o limite máximo estabelecido para os funcionários
públicos e os subsídios diários, subsídios de representação, subsídios de viagem
e deslocação atribuídos aos funcionários públicos, que não ultrapassem os limites
estabelecidos na legislação específica);
• Participações sociais pelo desempenho de trabalho em sociedades comerciais;
• Membros dos órgãos sociais das pessoas colectivas e entidades equiparadas,
os quais desde Abril de 2019 passam também a estar incluídos no Grupo A, deixando
de pertencer ao Grupo B que corresponde aos trabalhadores por conta própria.
• Aumentos patrimoniais e despesas efectivamente realizadas sem a devida
comprovação da origem do rendimento;
• Remunerações de partidos políticos e outras organizações de carácter político
ou social;
Desde Agosto de 2020 deixa de ser abrangida a distribuição de lucros a favor dos sócios
das sociedades puramente civis, com ou sem forma comercial.

Os contribuintes do IRT estão divididos em grupos de tributação – o Grupo A, o Grupo B e o Grupo C –, cujas taxas
e isenções constam nas tabelas e quadro seguintes. As taxas do Grupo A são estabelecidas por escalões de rendimento. As taxas dos Grupos B e C são taxas únicas.
TAXAS DO IRT DO GRUPO A (VALORES EM KWANZAS e equivalente em Euros)
Grupo A - Inclui:

RENDIMENTO /IMPOSTO

• Todas as
Escalões
RENDIMENTOS (anuais)
remunerações
1.º Escalão Até 70 000 (cerca de EUR 88,40)
recebidas pelos
2.º Escalão De 70 001 a 100 000 (até cerca de EUR 125)
trabalhadores por			
conta de outrem
3.º Escalão De 100 001 a 150 000 (até cerca de EUR 190)
e pagas por uma			
entidade patronal
4.º Escalão De 150 001 a 200 000 (até cerca de EUR 250)
por força do vínculo			
laboral como
5.º Escalão De 200 001 a 300 000 (cerca de EUR 380)
definido nos			
termos da Lei
6.º Escalão De 300 001 a 500 000 (cerca de EUR 630)
Geral do Trabalho			
(LGT);
7.º Escalão De 500 001 a 1 000 000 (cerca de EUR 1 200)
• Os rendimentos			
dos trabalhadores
8.º Escalão De 1 000 001 a 1 500 000 (cerca de EUR 1 900)
cujo vínculo de			
emprego se encontra 9.º Escalão De 1 500 001 a 2 000 000 (cerca de EUR 2 500)
regulado pelo regime			
jurídico da função
10.º Escalão De 2 000 001 a 2 500 000 (cerca de EUR 3 100)
pública;			
• Os rendimentos
11.º Escalão De 2 500 001 a 5 000 000 (cerca de EUR 6 300)
auferidos pelos			
titulares dos órgãos
12.º Escalão De 5 000 001 a 10 000 000
sociais das pessoas		
(cerca de EUR 12 600)
colectivas.
13.º Escalão Acima de 10 000 001 (mais de cerca EUR 12 600)
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TAXA
Isento
Parcela fixa 3 000+ 10%
sobre o excesso de 70 000
Parcela fixa 6 000 + 13%
sobre o excesso de 100 000
Parcela fixa 12 500 + 16%
sobre o excesso de 150 000
Parcela fixa 31 250 + 18%
sobre o excesso de 200 000
Parcela fixa 49 250 + 19%
sobre o excesso de 300 000
Parcela fixa 87 250 + 20%
sobre o excesso de 500 000
Parcela fixa 187 250 + 21%
sobre o excesso de 1 000 000
Parcela fixa 292 250 + 22%
sobre o excesso de 1 500 000
Parcela fixa 402 250 + 23%
sobre o excesso de 2 000 000
Parcela fixa 517 250 + 24%
sobre o excesso de 2 500 000
Parcela fixa 1 117 250 + 24,5%
sobre o excesso de 5 000 000
Parcela fixa 2 342 250 + 25%
sobre o excesso de 10 000 000

TAXAS DO IRT DOS GRUPOS B E C
Grupo B - Inclui:
Rendimento sujeito Matéria colectável
• Todas as remunerações recebidas pelos trabalhadores por conta à retenção na fonte dos Grupos B e C
própria que desempenhem, de forma independente, actividades
nos Grupos B e C:
não sujeita à retenção
constantes da lista de profissões anexa ao Código do IRT;
Taxa de 6,5%
na fonte:
• Rendimentos auferidos por titulares de cargos de gerência ou		
Taxa de 25%
administração ou por titulares de órgãos sociais de sociedades.
			
Grupo C - Inclui:
Todas as remunerações recebidas pelo desempenho de
actividades industriais e comerciais, que se presumem
todas as constantes da tabela de lucros mínimos.		
Consultar no Legis-PALOP+TL a Tabela de Lucros Mínimos do Código do IRT actualizada pela última vez em
Julho de 2020.
Isenções do IRT

• Agentes das missões diplomáticas e consulares, sempre que haja reciprocidade
de tratamento;
• Pessoal estrangeiro ao serviço de organizações internacionais, nos termos estabelecidos
em acordos ratificados pelo órgão competente do Estado;
• Pessoal estrangeiro ao serviço das organizações não-governamentais, nos termos
estabelecidos nos acordos com entidades nacionais, com o reconhecimento prévio por escrito
da Administração Geral Tributária;
• Deficientes físicos e mutilados de guerra, cujo grau de invalidez ou incapacidade seja igual
ou superior a 50%, comprovado por entidade competente;
• Exercício de actividades previstas nos Grupos de Tributação A e B auferidos pelos antigos
combatentes, veteranos da pátria e deficientes de guerra, desde que devidamente registados
no Departamento Ministerial de Tutela.

Destacam-se ainda as restantes principais alterações desde 2019 mantidas na versão de 2020:
• O imposto devido pela atribuição de rendimentos do Grupo C pode ser entregue até ao final do mês de Março de
cada ano, ao invés do mês de Fevereiro.
• São incluídas como profissões liberais consideradas trabalhadores por contra própria do Grupo B os cabeleireiros,
os massagistas e os Disco-Jóquei, a que acrescem os correctores e mediadores, os árbitros desportivos, os treinadores desportivos, os preparadores físicos, os comentaristas, colunistas e articulistas e os árbitros, mediadores,
conciliadores e outros intervenientes nos processos de resolução extrajudicial de conflitos.
• Estão sujeitos ao IRT as gratificações de férias e o subsídio de Natal, as quais até 2019 não constituíam matéria
colectável até ao limite de 100% do salário base do trabalhador;
• Não se encontram isentos de IRT os rendimentos auferidos pelos cidadãos nacionais com idade superior a 60 anos
derivados do trabalho por conta de outrem.
Apresenta-se abaixo o Regime Sancionatório do Código do IRT.
INFRACÇÕES AO CÓDIGO DO IRT

MULTAS
(VALORES EM KWANZAS e equivalente em Euros)

Falta, inexactidão das várias declarações
e omissões nelas praticadas

Multa nos termos do Código Geral Tributário
(Quadro Regime sancionatório na Secção 3.1)

Para os contribuintes dos Grupos B e C, os atrasos
superiores a 30 dias, contados a partir de 1 de Abril
de cada ano, na apresentação da escrita
e da declaração de escrituração

No mínimo 50 000 (cerca de EUR 60)

Não regularização de escrita e apresentação
de declaração após notificação da AGT

100 000 (cerca de EUR 120)

Não observação de prazos relativamente
ao exercício económico seguinte

300 000 a 500 000 (cerca de EUR 370 a EUR 630)
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Não apresentação de declaração por parte de entidades
responsáveis pela liquidação e entrega de imposto

4 000 por cada (cerca de EUR 5)

Não conservação de documentos na forma
e período necessários

200 000 (cerca de EUR 250)

Não cumprimento de obrigação de retenção
de imposto na fonte

No mínimo 50 000 (cerca de EUR 60)

Falta de entrega do imposto, ou entrega
de quantia inferior à descontada

Dobro do quantitativo do imposto em falta

Anulações ou rectificações de liquidações de
imposto sem observância do método de liquidação

Dobro do quantitativo do imposto em falta

3.5 TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS COLECTIVAS
As pessoas colectivas que exerçam actividade de natureza comercial ou industrial são sujeitas a Imposto Industrial
sobre lucros, regulado pelo Código do Imposto Industrial (consultar acima Secção 3.3).

3.5.1 Contribuições especiais previstas em OGE
O regime jurídico da Contribuição Especial sobre as Operações Cambiais de Invisíveis Correntes, criado pelo OGE
2015, definido pelo OGE 2017 e não extinto pelo OGE 2021, incide sobre as transferências efectuadas no âmbito dos
contratos de prestação de serviços de assistência técnica estrangeira técnica ou de gestão, regulados pelo respectivo Regulamento de 2011 alterado em 2013, cuja taxa é de 10% sobre o valor da transferência a efectuar.

3.6 IVA E RESPECTIVAS TAXAS
O Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), aprovado em Abril e sucessivamente alterado em Agosto
de 201988 e também em Agosto de 2020, entrou em vigor em 1 de Outubro de 2019, revogando o Regulamento do
Imposto de Consumo.
A taxa do IVA é de 5% desde 1 de Janeiro de 202189
Incide sobre todas as transmissões de bens, incluindo a energia eléctrica, o gás, o calor, o frio e similares, sobre
as prestações de serviços efectuadas no território nacional, a título oneroso, por um sujeito passivo, agindo nessa
qualidade, e sobre todas as importações de bens, e para as entidades indicadas no quadro seguinte.
ENTIDADES ABRANGIDAS PELO CIVA
Exclusão
de aplicação
Regime
geral de
tributação
desde 1 de
Outubro
de 2019

Desde 1 de
Janeiro de 2021

Por via da alteração do CIVA, foi adiada a sua data de entrada em vigor que passou de 1 de Julho de 2019 para dia 1 de Outubro de 2019.
A taxa de 5% foi fixada pelo OGE de 2021 aprovado em Agosto de 2020 que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2021, o que representa uma
redução face à anterior taxa de 14% que vigorou até tal data.
90
Previa-se que o CIVA iria ser inicialmente implementado, em regime obrigatório, a apenas 428 contribuintes mas, de acordo com a Administração Geral Tributária, em Dezembro de 2019 já mais de 1700 empresas optaram pela adesão voluntária.
Fonte: https://pt.euronews.com/2019/12/08/os-efeitos-da-entrada-em-vigor-do-iva
88
89
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Por via do OGE de 2021 estão excluídos do âmbito de aplicação do IVA as pessoas singulares
ou colectivas cujo volume de negócios ou operações de importação seja igual ou inferior
a 10 000 000 Kwanzas (cerca de EUR 12 600).
• Todos os sujeitos passivos cadastrados na Repartição Fiscal dos Grandes Contribuintes,
isto é os que tenham proveitos superiores a 15 000 000 de Kwanzas (cerca de 18 000 Euros);
• Empresas públicas de grande dimensão;
• Instituições financeiras bancárias;
• Seguradoras e resseguradoras;
• Sociedades gestoras de fundos de pensões;
• Sociedades prestadoras e operadoras dos serviços no sistema de pagamentos;
• Sociedades de microcrédito;
• Companhias petrolíferas;
• Empresas diamantíferas com volume de negócios igual ou superior a 5 000 000 000
de Kwanzas (cerca de 13 000 000 de Euros);
• Empresas operadoras de telecomunicações;
• Empresas que operam em regime de monopólio.
Todos os restantes sujeitos passivos não cadastrados na Repartição Fiscal dos Grandes
Contribuintes, caso não tenham optado por ser abrangidos pelo regime geral de tributação90.

O OGE de 2021 criou um Regime Simplificado do IVA no qual se enquadram os sujeitos passivos que nos 12 meses
anteriores tenham tido um volume de negócios ou operações de importação igual ou inferior a 350 000 000 Kwanzas
(cerca de EUR 440 000) cujos aspectos se esquematizam no quadro seguinte.
REGIME SIMPLIFICADO DO IVA CRIADO NO OGE 2021
Taxa de apuramento

Taxa de liquidação
Dedução de imposto
das mercadorias

Reembolso
do crédito

Os sujeitos passivos apuram o imposto devido mensalmente, mediante a aplicação
da taxa de 7% sobre o volume de negócios efectivamente recebidos de operações
não isentas, incluindo os adiantamentos ou pagamentos antecipados, com direito
à dedução de 7% do total do imposto suportado.
Quando adquiram serviços a prestadores não residentes, os sujeitos passivos liquidam
o imposto à taxa de 7% sobre o valor do serviço efectivamente pago.
Na passagem do regime simplificado para o regime geral do Imposto sobre o Valor
Acrescentado, o sujeito passivo pode deduzir o imposto suportado das mercadorias
contidas nas existências destinadas à venda, adquiridas nos 12 meses anteriores
àquela passagem, mediante autorização da Administração Tributária, desde que
reportadas no mapa de fornecedores.
O imposto a deduzir não inclui os serviços adquiridos incorporados no custo das
mercadorias destinados à venda.
Os sujeitos passivos podem solicitar o reembolso do crédito a seu favor, nos termos
do Regulamento do Código do IVA com as devidas adaptações.

Taxas de IVA especiais e operações isentas de IVA actualizadas no OGE 2021:
IVA da exploração e prática de jogos de fortuna ou azar e de diversão social, bem como as respectivas comissões e
todas as operações relacionadas: taxa de 14%.
Importação de consumos agrícolas: taxa de 5%.
Os sujeitos passivos IVA quer enquadrados no regime geral quer no regime simplificado que pratiquem operações
isentasestão obrigasdos ao pagamento do Imposto de Selo sobre o recibo de quitação à taxa de 7%, referente à
verba 23.3 da tabela anexa ao Código do Imposto de Selo de 2014.
Foram definidas pelo Regulamento do CIVA, que entrou em vigor em Julho de 2019, as seguintes regras dos reembolsos e restituição do IVA a serem recolhidos para uma conta específica de reembolso.
• Sempre que a dedução de imposto a que haja lugar supere o montante devido pelas operações tributáveis no
período correspondente, o excesso é deduzido nos períodos subsequentes.
• Os sujeitos passivos enquadrados no regime de não sujeição e no regime transitório do IVA podem adaptar algumas contas deste Regulamento para a contabilização das suas operações activas e passivas.
• Sempre que se verifique crédito a favor de um destes sujeitos passivos e, decorridos mais de 3 meses, pode ser
solicitado o reembolso através da submissão da declaração periódica e respectivos anexos, ficando a partir daí impedidos de proceder ao reporte do crédito na declaração periódica do período seguinte, pela respectiva importância,
até à comunicação da decisão que recair sobre o pedido.
• Os reembolsos são concedidos em numerário (por transferência bancária) ou através de certificado de crédito
fiscal a emitir pela AGT (efectuado por crédito na conta corrente do sujeito passivo no Sistema Integrado de Gestão
Tributária), sendo o limite mínimo do valor a reembolsar equivalente a 3 409 UCF, ou seja cerca de 300 000 Kwanzas
(cerca de 370 Euros).

3.7 IMPOSTO ESPECIAL DE CONSUMO
Com a aprovação do Código do Imposto Especial de Consumo (IEC) em Abril de 2019, actualizado em Agosto de
2020, ficou revogada a sobretaxa de 0,3% ad valorem sobre a importação definitiva de bebidas e líquidos alcoólicos
e tabaco e seus sucedâneos previstos na Pauta Aduaneira dos Direitos de Importação e Exportação que entrou em
vigor em Dezembro de 2019.
O quadro seguinte sumariazção os principais aspectos deste imposto.
APLICAÇÃO DO IEC
Incidência subjectiva

Todas as pessoas singulares ou pessoas colectivas ou outras entidades que:
• Pratiquem operações de produção, quaisquer que sejam os processos ou meios
utilizados;
• Procedam à importação de bens;
• Procedam à arrematação ou venda de bens em hasta pública.
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Incidencia objectiva

Bens que sejam produzidos no território angolano, importados e introduzidos
no consumo, ainda que provenientes de actividades ilícitas, nomeadamente:
• Bebidas alcoólicas;
• Bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes;
• Tabaco e seus derivados;
• Fogo-de-artifício;
• Artefactos de joalharia e de ourivesaria;
• Aeronaves e embarcações de recreio;
• Armas de fogo,
• Ojectos de arte, de colecção e antiguidades;
• Produtos derivados de petróleo.

Destacam-se as principais taxas do IEC das mercadorias importadas e da produção nacional, actualizadas em
Agosto de 2019 e pelo OGE de 2020 Revisto em Agosto de 2020 e não tendo sido revistas pelo OGE de 2021.
TAXAS DO IEC
Tabaco e seus derivados
Veículos automóveis
Bebidas alcoólicas, charutos, cigarrilhas e cigarros
Aeronaves e embarcações de recreio
Quadros, pinturas e artigos manufacturados
Bebidas não alcoólicas, fogo-de-artifício, joalharia e ourivesaria, revólveres, pistolas
e outras armas de fogo e munições, artigos colecionáveis e antiguidades com mais de 100 anos
Produtos petrolíferos sobre a importação e a produção nacional
Gasolinas (que não sejam para aviões) e gásoleo

30%
10%
16%
19%
6%
2%
2%
5%

3.8 OUTROS IMPOSTOS EXISTENTES
Imposto de Selo:
Estão sujeitos a Imposto de Selo todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis, operações e outros
factos previstos na Tabela anexa ao Código do Imposto de Selo revisto em Outubro de 2014 e alterado pelo CIVA de
2019, da qual constam as taxas aplicáveis.
Consultar no Legis-PALOP+TL a nova tabela de Imposto de Selo cuja verba n.º 15 referente às operações aduaneiras (sobre o valor aduaneiro da importação e sobre o valor aduaneiro das exportações de marfins, peles e
vestuário de peles) foi derrogada pelo CIVA.
Imposto Predial:
Nos termos do Código do Imposto Predial que entrou em vigor em Agosto de 2020, o imposto incide sobre o valor
patrimonial ou da renda dos prédios urbanos e rústicos e bem assim sobre as transmissões gratuitas ou onerosas
de bens imóveis qualquer que seja o título que tais transmissões sejam operadas, aplicando-se as seguintes taxas.
TAXAS DE IMPOSTO PREDIAL
Taxa sobre a
TRANSMISSÃO
DE BENS IMÓVEIS
2%

Taxas sobre a DETENÇÃO OU ARRENDAMENTO DE PRÉDIOS URBANOS E RÚSTICOS
VALOR PATRIMONIAL (EM KWANZAS e equivalente em Euros)

TAXA

Até 5 000 000 (até cerca de EUR 6 000)
0,1%
De 5 000 001 a 6 000 000 (de cerca de EUR 6 000 a EUR 7 000)		
			
Superior a 6 000 000 sobre o excesso de 5 000 000
0,5%
(superior a cerca de EUR 7 000 sobre o excesso de EUR 6 000)		
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VALOR FIXO
5 000 Kwanzas
(cerca de EUR 6)

Imposto sobre as Sucessões e Doações sobre as Transmissões de Bens Móveis e Equiparados:
O OGE 2021 fixou as seguintes taxas:
IMPOSTO SOBRE AS SUCESSÕES E DOAÇÕES APLICÁVEIS ÀS TRANSMISSÕES DE BENS MÓVEIS E EQUIPARADOS
Percentagens
Transmissões
Entre cônjuges ou a favor de descendentes e ascendentes
Entre quaisquer outras pessoas

Até 5 000 000 Kwanzas
(cerca de EUR 6 000)
0,5%
1%

Mais de 5 000 000 Kwanzas
(cerca de EUR 6 000)
1%
2%

Em 2020 com a entrada em vigor do Código de Imposto Predial, deixaram de vigorar todas as normas sobre tributação dos imóveis vigentes desde 1931 no Regulamento para a Liquidação e Cobrança do Imposto sobre as Sucessões
e Doações e Sisa sobre a Transmissão de Imóveis a Título Oneroso, mantendo-se em vigor as normas aplicáveis ao
regime de Imposto sobre Sucessões e Doações relativa a bens móveis, até que venham a ser reguladas em diploma
próprio o qual ainda não foi aprovado até à data da presente Edição.

3.9 TRIBUTAÇÃO DE EMPREITADAS
Os contratos de empreitada, subempreitada e prestação de serviços estão abrangidos pelo Código do Imposto Industrial desde 2014, o qual revogou a Lei sobre Tributação. É de entender que se mantém a taxa efectiva fixada
em 3,5% e 5,25% consoante se trate de empreitadas, subempreitadas e prestação de serviços, respectivamente91.

3.10 REGIMES FISCAIS ESPECIAIS
3.10.1 Regime tributário especial das empresas petrolíferas
As empresas que exerçam actividade de prospecção, pesquisa, produção e comercialização de hidrocarbonetos
em Angola, ainda que as formas de tributação sejam reguladas por contrato específico, estão sujeitas a Taxa de
Produção e ao Imposto sobre o Rendimento do Petróleo cujos métodos e prazos de pagamento são definidos em
Decreto de 1981, alterado em 1996.
O Código do IVA prevê expressamente que as entidades que exerçam operações petrolíferas em território angolano
são sujeitos passivos do IVA.

3.10.2 Regime tributário mineiro
As entidades nacionais ou estrangeiras que exerçam actividades de reconhecimento, pesquisa, prospecção e exploração de minerais, estão sujeitas aos seguintes encargos tributários ao abrigo do Código Mineiro de 2011: imposto
de rendimento; imposto sobre o valor dos recursos minerais (royalty); taxa de superfície; e taxa artesanal.
Estes encargos não excluem a sujeição a outros impostos ou taxas pela prática de actos complementares ou acessórios, excepto quando deles estejam expressamente isentos, assim como dos emolumentos previstos no Código
Mineiro. Os dividendos distribuídos pelas sociedades ou outras entidades empresariais, resultantes dos rendimentos obtidos nas operações de exploração mineira, estão sujeitos ao Imposto sobre a Aplicação de Capitais, nos
termos da respectiva legislação.
Os trabalhadores estrangeiros, residentes ou não, contratados pelos concessionários ou por quem, de forma legal,
realiza a actividade de pesquisa, prospecção ou exploração de recursos minerais, bem como todos aqueles que
forem contratados para prestar serviços técnicos, científicos ou artísticos, não tributados por outro imposto, ficam
sujeitos ao Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho, nos termos e condições previstos na lei.

3.10.3 Regime Especial de Isenção do Imposto sobre a Aplicação de Capitais
O Regime Especial de Isenção do Imposto sobre Aplicação de Capitais criado em 2012 abrange os juros de financiamentos e de suprimentos concedidos às entidades do sector público empresarial, isto é, às empresas públicas
e respectivas subsidiárias, bem como às sociedades comerciais cujo capital social seja, directa ou indirectamente,
integralmente subscrito pelo Estado (directa ou indirectamente), e que executem o Programa Nacional de Habitação.92
É aplicável apenas aos juros de financiamento, interno ou externo, ou aos juros de suprimentos que devem ser
pagos por entidades do sector público empresarial, relativamente aos capitais financiados ou supridos que sejam
efectivamente destinados à execução do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação93.
Tal taxa fixada para o exercício fiscal de 2014 não foi revogada expressamente nem substituída por outra taxa quer em legislação tributária
quer em sede de OGE.
Esta Lei de 2014 revoga a anterior Lei dos Direitos de Autor de 1990.
93
A gestão dos Projectos que integram o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação foi assumida pelo Fundo de Fomento Habitacional
(FFH).
91

92
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3.11 INCENTIVOS FISCAIS NACIONAIS E REGIONAIS
3.11.1 Incentivos fiscais às empresas nacionais do sector petrolífero
Com a actualização do Código do Imposto Industrial de Agosto em 2020, aplica-se a taxa única de Imposto Industrial
de 35% aos rendimentos provenientes de empresas petrolíferas angolanas, nos termos definidos no Regime de
Incentivos Fiscais às Empresas Nacionais do Sector Petrolífero de 2012.
Os incentivos às empresas petrolíferas angolanas, que detenham interesses participativos em contratos petrolíferos para a realização de operações petrolíferas, estabelecidos em 2012 mantêm-se em vigor para garantir a sua
real e efectiva participação nas operações petrolíferas, os quais se sumarizam no quadro seguinte.
INCENTIVOS FISCAIS ÀS EMPRESAS PETROLÍFERAS ANGOLANAS
Incentivos fiscais nos contratos
petrolíferos de empresas petrolíferas angolanas associadas
da Agência Nacional
de Petróleo e Gás (ANPG)

Empresas associadas em contratos
de partilha de produção:
Redução da taxa do Imposto sobre
o Rendimento do Petróleo de 50%
para uma taxa equivalente à taxa
em vigor do Imposto Industrial

Empresas associadas sob outras
modalidades de contratos petrolíferos :
Redução da taxa do Imposto sobre
o Rendimento do Petróleo de 65,75%
para uma taxa equivalente à taxa
em vigor do Imposto Industrial

Bónus de assinatura

Isenção do pagamento de bónus de assinatura na celebração de novos
contratos petrolíferos;

Isenção da obrigação do
financiamento de subsidiárias
da ANPG94

Isenção da obrigação de comparticipação no financiamento das empresas
de pesquisa da Sonangol Pesquisa e Produção, S.A., estabelecidas nos termos
de qualquer contrato ou acordo celebrado entre a ANPG e o grupo empreiteiro
de que façam parte;

Isenção das contribuições
para projectos sociais

Isenção do pagamento das contribuições para projectos sociais previstos
nos contratos petrolíferos celebrados entre a ANPG e as suas associadas.

Consultar no Legis-PALOP+TL os incentivos e do procedimento para a adequação dos termos contratuais e fiscais definidos em Maio de 2018 a serem aplicados às Zonas Marginais Qualificadas descobertas nas concessões
petrolíferas.

3.11.2 Incentivos fiscais e aduaneiros ao investimento privado
Os quadros seguintes sumarizam os benefícios fiscais aplicáveis a investimentos privados realizados no âmbito
da LIP de 2018 em cada um dos dois regimes de investimento possíveis (analisados na Secção 1.2 do Capítulo I).
BENEFÍCIOS FISCAIS NO REGIME DE DECLARAÇÃO PRÉVIA
Imposto de Sisa
Redução para metade da taxa pela aquisição dos imóveis destinados ao escritório
		e ao estabelecimento do investimento
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Imposto Industrial

Redução em 20% da taxa da liquidação final e da taxa de liquidação provisória durante 2 anos

Imposto sobre
a Aplicação
de Capitais

Redução em 25% da taxa que incide sobre a distribuição de lucros e dividendos
durante 2 anos

A ANPG é a entidade a quem cabe o papel de Concessionária Nacional desde Abril de 2019.

BENEFÍCIOS FISCAIS
NO REGIME ESPECIAL
		

ZONAS DE DESENVOLVIMENTO
(Definidas na LIP de 2018 analisada no Capítulo I)
Zona A

Zona B

Zona C

Imposto de Sisa

Redução pela aquisição dos imóveis destinados 50%
75%
85%
ao escritório e ao estabelecimento 				
do investimento				
					
Imposto Predial Redução pela propriedade dos imóveis
NA
50%
75%
Urbano
destinados ao escritório e ao estabelecimento				
do investimento				
Período da atribuição do benefício

NA

4 anos

8 anos

Imposto
Redução das taxas da liquidação final
20%
60%
80%
Industrial
e de liquidação provisória				
					
Aumento das taxas de amortizações
e reintegrações
Período da atribuição dos benefícios

50% da taxa
atribuída
à Zona C
8 anos
50% da taxa
atribuída
à Zona C

NA

50%

50%

50%

2 anos

4 anos

8 anos

8 anos

Impostos sobre Redução da taxa que incide sobre a
25%
60%
80%
a Aplicação
distrubuição de lucros e dividendos 				
de Capitais					
Período da atribuição dos benefícios

Zona D
50% da taxa
atribuída
à Zona C

2 anos

4 anos

8 anos

50% da taxa
atribuída
à Zona C
8 anos

Consultar no Legis-PALOP+TL os seguintes regimes de Setembro de 2019:
• Regime Especial Aduaneiro, Portuário e de Transmissão de Bens para a Província de Cabinda;
• Regime aplicável aos Armazéns Aduaneiros nas Zonas de Comércio Fronteiriço.
Isenção de direitos aduaneiros
A LIP de 2018 prevê o carácter excepcional dos benefícios fiscais e aduaneiros, determinando que os mesmos não
constituem regra e são limitados no tempo. A concessão e extinção dos benefícios aduaneiros obedecem ao regime
de tributação previsto na Pauta Aduaneira dos Direitos de Importação e Exportação (consultar acima Secção 3.7),
sem prejuízo da regra segundo a qual, após extinção dos benefícios, o investidor privado é obrigado a retomar o
pagamento normal de impostos e dos direitos aduaneiros devidos no âmbito do Projecto de Investimento.
No Regime Especial de investimento da LIP de 2018 a sociedade-veículo do investimento privado está isenta do
pagamento de taxas e emolumentos devidos por qualquer serviço aduaneiro prestado por um ente público não
empresarial, durante um período até 5 anos.
O Regulamento sobre o Comércio Fronteiriço de 2018 actualizado em 2019 prevê isenções excepcionais de pagamento de direitos aduaneiros aplicáveis às operações de comércio externo realizadas por pessoas residentes
nas Regiões Administrativas da fronteira do território angolano, com os países vizinhos, nas seguintes condições:
• Mercadorias de autoconsumo ou de subsistência, desde que não excedam no seu total o valor máximo de cerca
de 20 Euros (17 952 Kwanzas correspondente a 204 UCF95, referenciado ao salário mínimo nacional96), por dia e por
cada beneficiário;
• Operações sem fins comerciais que estejam compreendidas nas seguintes tipologias de produtos abrangidos:
- Produtos obtidos da agricultura, da pesca e da pecuária do território angolano destinados ao autoconsumo;
- Produtos industriais fabricados em território angolano destinados ao autoconsumo;
- Produtos alimentares importados;
- Derivados do petróleo (Gasóleo, Gasolina, Petróleo Iluminante, Óleos Lubrificantes e GPL); e
- Cimento.
As seguintes operações fronteiriças não podem beneficiar deste regime excepcional de isenção de direitos aduaneiros:
• Operações de comércio dos produtos acima referidos, de forma repetida e sistemática, em tempo não justificável,
as quais se presumem com finalidade comercial;
• Operações comerciais cuja quantidade e valor excedam os limites acima indicados, às quais se aplicam as normas
relativas às operações do comércio externo;
95
96

O valor da Unidade de Correcção Fiscal (UCF) foi fixado em 88 Kwanzas em Janeiro de 2011 (cerca de EUR 0,11).
O valor do salário mínimo nacional garantido único foi fixado em 21 454,10 Kwanzas (cerca de 40 Euros) em Março de 2019.
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• Operações de importação, exportação e reexportação de bens e serviços entre Angola e os países vizinhos, que
não se incluam no âmbito de aplicação deste Regulamento, as quais estão sujeitas o regime de licenciamento sobre
operações de comércio externo.
Estão excluídos do comércio fronteiriço os seguintes produtos: clínquer e produtos sujeitos à protecção da fauna
e da flora.
Isenção de Imposto de Selo e extinção do Imposto para Início de Actividade:
Os actos de constituição de sociedades comerciais estão isentos de Imposto de Selo e de Imposto para Início de
Actividade97, nos termos da Lei da Simplificação do Processo de Constituição de Sociedades Comerciais (analisada
no Capítulo IV).
Benefício no Imposto Industrial:
Desde Agosto de 2020, tratando-se de rendimentos provenientes de actividades do sector bancário e de seguros e
de operadoras de telecomunicações aplica-se a taxa única de Imposto Industrial de 35%.

3.11.3 Empresas em funcionamento nas Zonas Francas
O quadro legal das Zonas Francas regido por Lei de Outubro de 2020 e sua Regulamentação de Janeiro de 2021
(analisadas em mais detalhe no Capítulo I) prevê que os benefícios tributários, quer sejam benefícios fiscais, aduaneiros ou outros constituem regra e não são limitados no tempo, permitindo que sejam concedidos benefícios relativos aos Impostos Industrial, IVA, Direitos Aduaneiros, Predial, Sobre a Aplicação de Capitais e outros de natureza
diferente.
Para efeitos do regime das zonas francas, são benefícios de natureza tributária as deduções à matéria colectável, as amortizações e reintegrações aceleradas, o crédito fiscal, a isenção e a redução de taxas e impostos,
contribuições e direitos de importação, o diferimento no tempo de pagamento de impostos e outras medidas de
carácter excepcional que beneficiem o investidor da Zona Franca.
As operações de importação, exportação e reexportação de mercadorias, bens de capitais, acessórios e outros bens
corpóreos, com excepção das taxas devidas pela prestação de serviços, ficam isentas do pagamento de direitos e
demais imposições aduaneiras.
Estatui-se que lei própria irá estabelecer os benefícios fiscais para as operações realizadas nas Zonas Francas a
qual ainda não foi aprovada até à data da presente Edição.

3.11.4 Incentivos às actividades agrárias
A Lei de Bases do Desenvolvimento Agrário, aprovada em 2005 e alterada em 2017 pela Lei de Bases de Florestas
e Fauna Selvagem, prevê a criação de incentivos à exploração directa da terra e à fixação dos jovens agricultores,
designadamente no que respeita aos investimentos destinados a:
• Conferir viabilidade económica e capacidade concorrencial ao potencial produtivo da exploração agrícola;
• Redimensionar a exploração agrícola que lhe serve de suporte, sua inovação e modernização tecnológica;
• Promover a qualidade dos produtos agrícolas, sua adequação às oportunidades do mercado e às práticas agrícolas compatíveis com o ambiente;
• Desenvolver as actividades conexas ou complementares à exploração agrícola;
• Melhorar as condições de vida e de trabalho nas explorações;
• Compatibilizar a actividade agrícola produtiva com a preservação dos recursos naturais.

3.11.5 Incentivos fiscais e financeiros ao investimento produtivo
e outros incentivos
Face ao regime de investimento que resulta da LIP de 2018 e do seu Regulamento é de entender que deixaram de
ter aplicação os seguintes regimes, apesar de não estarem expressamente revogados, por se basearem em critérios que deixam de ser compatíveis com o regime de investimento em vigor (analisado na Secção 1.8 do Capítulo I),
nomeadamente com as novas regras sobre as Zonas de Desenvolvimento e sectores prioritários:
• Os Incentivos Fiscais e Aduaneiros ao Investimento Privado que abrangem investimentos com localização e relevância para a economia regional ou local regulados por Lei de 200398;
• O sistema de incentivos fiscais e financeiros ao investimento produtivo aplicáveis a projectos relativos a produção
de bens ou aquisição de bens de origem angolana estabelecido em 1997.

As regras sobre início de actividade vêm previstas no Código do Imposto Industrial de 2014 actualizado em Agosto de 2020.
A Lei do Incentivos Fiscais e Aduaneiros ao Investimento Privado de 2003 foi mantida parcialmente em vigor pela LIP de 2011, a qual já não
está actualmente em vigor, tendo sido substituída pela LIP de 2018.
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IV SOCIEDADES COMERCIAIS
4.1 ENQUADRAMENTO
As sociedades comerciais em Angola são reguladas pela Lei das Sociedades Comerciais de 2004, actualizada em
2015, devendo adoptar um dos seguintes tipos que se descrevem sumariamente no quadro seguinte.
TIPO

DESCRIÇÃO E REQUISITOS

Sociedades em
nome colectivo

Forma societária em que o sócio, além de responder pela sua entrada, responde
ilimitadamente pelas obrigações sociais, subsidiariamente em relação à sociedade
e solidariamente com os outros sócios:
• O sócio não responde pelas obrigações da sociedade contraídas posteriormente à data em
que dela sair, mas responde pelas obrigações contraídas anteriormente à data do seu ingresso;
• A firma, quando não individualize o nome de todos os sócios, deve conter, pelo menos,
o nome ou a firma de um deles, com o aditamento, abreviado ou por extenso, e Companhia
ou qualquer outro que indique a existência de outros sócios

Sociedades
por quotas

Forma societária em que o capital social está dividido em quotas e os sócios são
solidariamente responsáveis por todas as entradas convencionadas no contrato
de sociedade só sendo obrigados a outras prestações quando a lei ou o contrato,
autorizado por lei, assim o estabeleçam:
• Pelas dívidas validamente constituídas em nome da sociedade, responde apenas
o património desta, mas pode estipular-se no contrato de sociedade que um ou mais
sócios, além de responderem para com a sociedade, respondam também perante os credores
sociais até determinado montante, podendo esta responsabilidade ser solidária com
a da sociedade ou subsidiária em relação a ela, efectivando-se neste caso apenas na fase
da liquidação da sociedade;
• A firma deve ser composta, com ou sem sigla, pelo nome ou firma de todos, algum ou alguns
dos sócios ou por uma denominação particular ou ainda pela reunião desses dois elementos,
concluindo, em qualquer caso, com a palavra Limitada ou pela abreviatura Lda.;
• Capital social: livremente fixado no contrato de sociedade. O valor nominal de cada quota
não pode ser inferior a 1 Kwanza;
• As quotas transmitem-se nos seguintes casos: por cessão, entre vivos; por transmissão
aos sucessores, em caso de falecimento de um dos sócios;
• Dissolução: salvo disposição do contrato social que exija maioria mais elevada, a deliberação
de dissolução da sociedade deve ser aprovada por maioria de três quartos dos votos
correspondentes ao capital social.

Sociedades
anónimas

Forma societária em que o capital social está dividido em acções e a responsabilidade de cada
sócio é limitada ao valor das acções que subscrever:
• A firma é formada, com ou sem sigla, pelo nome ou firma de um ou de alguns dos sócios
ou por uma denominação particular ou pela reunião desses dois elementos, seguida da
expressão Sociedade Anónima ou pela abreviatura S.A. correspondente;
• Número mínimo de accionistas: a sociedade anónima não pode constituir-se com
um número de sócios inferior a 5;
• O número de sócios pode ser reduzido a 2, nos casos em que o Estado, empresas públicas
ou entidades, para tal efeito, legalmente equiparadas ao Estado, detiverem a maioria
do capital social;
• A qualidade de sócio adquire-se com a celebração do contrato de sociedade ou da escritura
pública de aumento do capital social, independentemente da emissão e entrega dos títulos
ou da inscrição na conta de registo individualizado;
• Capital social mínimo: valor correspondente, em moeda nacional, a USD 20 000, devendo
ser sempre indexado a esse valor;
• Transmissão de acções: as acções nominativas transmitem-se por acto entre vivos através
das seguintes formalidades:
		
- uma declaração de transmissão escrita pelo transmitente no próprio título;
		
- a inscrição do pertence no título;
		
- o averbamento da transmissão no livro de registo de acções da sociedade.
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• As acções ao portador transmitem-se por acto entre vivos pela simples entrega dos títulos,
dependendo da respectiva posse o exercício dos direitos de sócio;
• Assembleia-geral de accionistas: têm direito a estar presentes na assembleia-geral, e aí discutir
e votar, os accionistas que, segundo a lei e o contrato de sociedade, tiverem direito a, pelo menos,
um voto;
• Conselho de Administração: o Conselho de Administração é constituído por um número ímpar
de membros fixado pelo contrato de sociedade;
• Dissolução: a deliberação deve ser aprovada por dois terços dos votos emitidos, quer a assembleia
reúna em primeira convocação (requer a presença ou representação de accionistas que possuam,
pelo menos, acções de valor correspondente a um terço do capital social), quer reúna em segunda
convocação (quando a assembleia pode deliberar independentemente do número de accionistas
presentes ou representados, seja qual for a parte do capital social que detenham). O contrato social
pode estabelecer requisitos mais exigentes.
Sociedades em
comandita

Forma societária em que o sócio ou sócios comanditários respondem apenas pela sua entrada
e os sócios comanditados respondem pelas dívidas da sociedade nos mesmos termos dos sócios
da sociedade em nome colectivo. A entrada do sócio comanditário não pode consistir em indústria.
Uma sociedade por quotas ou uma sociedade anónima podem ter sócios comanditados;
• Comandita simples: quando não existe representação do capital social por acções;
• Comandita por acções: quando as participações dos sócios comanditários forem representadas
por acções.

Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada da Lei das Sociedades Comerciais resultante da Lei da Simplificação do Processo de Constituição de Sociedades Comerciais e do Código dos Valores Mobiliários.
Segundo a Lei das Sociedades Unipessoais de 2012, também actualizada em 2015, estas devem adoptar uma das
seguintes tipologias: sociedade por quotas ou sociedade anónima.
As sociedades unipessoais civis podem ser constituídas por profissionais liberais, desde que inscritos regularmente
nas respectivas ordens profissionais, e por agricultores, desde que titulares de terrenos e de empresas agrárias
ou agro-pecuárias.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada da Lei das Sociedades Unipessoais resultante da Lei da
Simplificação do Processo de Constituição de Sociedades Comerciais
A Lei das Cooperativas de 2015 regula o exercício da actividade de todas as cooperativas no território angolano,
revogando o antigo Regime Jurídico das Cooperativas datado de 1975, e altera ainda as matérias correspondentes
do Código Comercial.

4.2 REQUISITOS DA ACTIVIDADE COMERCIAL
A disciplina da actividade do comércio é regulada pela Lei das Actividades Comerciais de 2007 que regula as actividades comerciais e os serviços prestados em Angola por comerciantes ou por quem actue por conta destes.
Pode exercer actividade comercial, toda a pessoa singular ou colectiva, nacional ou estrangeira, que for civilmente
capaz, tiver capacidade financeira e comercial e detiver estabelecimento comercial na qualidade de proprietário ou
arrendatário conforme resumido no quadro seguinte.
Âmbito de
aplicação
da Lei das
Actividades
Comerciais

• Actividades comerciais - aquelas que são realizadas profissionalmente por pessoas jurídicas,
nacionais ou estrangeiras que possuam capacidade civil, comercial e financeira para praticar
actos de comércio, com o objectivo de obter lucro;
• Serviços realizados no território nacional por comerciantes ou por quem actua por conta destes
e vise a promoção, preparação ou cooperação na realização e conclusão de operações comerciais.

Comércio de
Consiste na realização de actos de comércio mediante mandato, em nome de uma ou mais entidades
representação nacionais ou estrangeiras
Actividade
comercial
externa
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É exercida por pessoas jurídicas
que possuam:
• Capacidade comercial;
• Alvará comercial;
• Certificado de registo, a ser
concedido mediante inscrição
no Ministério do Comércio
(MINCO).

• Compete ao Governo definir os procedimentos relativos às
operações comerciais externas;
• Compete às Delegações Regionais proceder à inscrição
de importadores e exportadores, assim como licenciar todas
as operações de importação, exportação e reexportação
de mercadorias, efectuadas pelos importadores e exportadores
sediados ou com actividade comercial externa nas áreas
respectivas de jurisdição, nos termos da legislação aplicável.

Comércio a Grosso:
A organização, exercício, disciplina e funcionamento da actividade de comércio a grosso é regido por regulamento
de 2010, sendo as operações comerciais por grosso e por retalho de produtos alimentares e não alimentares são
reguladas pelo Regulamento sobre a Organização e Funcionamento dos Centros de Logística e de Distribuição
(CLOD) de 2018.
Comércio a grosso é a actividade comercial que consiste na aquisição de produtos aos importadores e/ou a produtores e na sua venda a grosso, realizada em instalações adequadas à natureza da mercadoria a comercializar,
não efectuando venda directa ao público consumidor.
Os CLOD são locais dotados de infra-estruturas de apoio a produtores, distribuidores e outros agentes económicos que exercem actividades que lhes estão correlacionadas e constituídos por mercados abastecedores,
entrepostos, empresas de distribuição e de prestação de serviços permitidos por lei.
• A instalação dos CLOD pode ser de iniciativa privada, com autorização do MINCO o qual emite recomendações e
directivas à entidade gestora do CLOD.
• Em paralelo a iniciativa pode ser do próprio Estado, por via do MINCO ou do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado (MAT) ou de outras pessoas colectivas de direito público, cabendo neste caso ao MINCO
a nomeação da Administração do CLOD.
A gestão do CLOD é adjudicada a uma entidade privada mediante concurso público sendo exercida por via de um
contrato de cessão e exploração.
Caberá à administração ou entidade gestora do CLOD:
• Decidir o acesso dos operadores ao mesmo, nomeadamente a atribuição de um espaço comercial permanente,
formalizada através de contrato escrito que deve prever, designadamente, as taxas a pagar.
• Atribuir espaços comerciais de forma eventual, a qual está também sujeita ao pagamento de taxas, embora não
necessite de formalização escrita.
Os operadores, ou seja, os compradores e utilizadores de bens, serviços e de todas as actividades disponíveis no
CLOD, estão sujeitos ao cumprimento de diversas obrigações, designadamente manter documentação actualizada
ou pagar taxas de serviço, sob pena de sanções que serão definidas nos Regulamentos Internos que vierem a ser
aprovados pelas entidades gestoras de cada CLOD99.
Consultar no Legis-PALOP+TL o Regulamento sobre a Organização e Funcionamento dos Mercados Abastecedores de 2018.

4.3 ENCARGOS DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES COMERCIAIS
A Lei sobre a Redução dos Encargos de Constituição de Sociedades Comerciais de 2014 prevê um regime especial
de redução de encargos emolumentares dos actos constitutivos societários sujeitos a registo comercial, adoptando-se taxas emolumentares mais reduzidas para sociedades comerciais por quotas, por comandita simples e em
nome colectivo, e taxas menos reduzidas para as sociedades anónimas e para as sociedades em comandita por
acções, nos termos do quadro seguinte.
ENCARGOS LEGAIS NA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES COMERCIAIS
(valores em KWANZAS e equivalente em EUR)

99

Emolumentos do
registo comercial

Constituição de sociedades comerciais unipessoais e pluripessoais
10 000 (cerca de EUR 12)
por quotas e de sociedades em nome colectivo e em comandita simples.
Constituição de sociedades comerciais unipessoais e pluripessoais
40 000 (cerca de EUR 50)
anónimas e de sociedades em comandita por acções.

Actos gratuitos

• Certidões, fotocópias, informações e outros documentos de carácter probatório, bem como
o acesso e consultas a base de dados dos serviços dos registos e do notariado e do Ficheiro
Central de Denominações Sociais, solicitadas por escrito pelos Tribunais, pelo Ministério
Público, pela Autoridade Tributária competente e pelas entidades policiais de investigação
criminal;
• Acesso às bases de dados do registo comercial por parte do Instituto Nacional de Estatística
com a finalidade de recolha de informação estatística;
• Certificados de registo estatístico emitidos pelo Instituto Nacional de Estatística;
• Inscrição da sociedade comercial no Instituto Nacional de Segurança Social;
• Inscrição tributária, obtenção do Número de Identificação Fiscal (NIF) e emissão do Cartão
de Contribuinte

Até à data da presente Edição não se conhece legislação adicional referente a Regulamentos Internos dos CLOD.
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Tarifa única de 1 000 (cerca de EUR 1);
Inclui a obtenção de alvará comercial,
sem prejuízo dos emolumentos que
lhe sejam aplicáveis

Actos onerosos

Atendimento por sociedade de qualquer tipo
nos serviços de:
• Guiché Único da Empresa (GUE);
• Balcões Únicos do Empreendedor (BUE).

Publicação do
acto societário na
III Série do Diário
da República

• Quantia única de 1 000 (cerca de EUR 1) devida à Imprensa Nacional de Angola (INA);
• Paga no balcão da entidade prestadora de serviços, mediante quitação obrigatória

Estão também disponíveis para as empresas as medidas de simplificação do processo de constituição de sociedades comerciais, unipessoais e pluripessoais aprovadas pela Lei da Simplificação do Processo de Constituição de
Sociedades Comerciais de 2015, no âmbito do “Programa Angola Investe”, que se elencam abaixo, destacando-se a
muito relevante eliminação de obrigatoriedade de escritura pública:
• Eliminação da obrigatoriedade da forma de escritura pública relativa aos actos da vida das sociedades comerciais,
salvo nas situações em que seja exigida uma forma mais solene para a transmissão dos bens com que os sócios
realizam as entradas em espécie e na transformação de sociedades em tipos distintos;
• Eliminação do capital social mínimo para as sociedades por quotas, passando o capital social a ser livremente
fixado pelos sócios;
• Possibilidade de diferimento da realização das entradas nos cofres da sociedade até ao termo do primeiro exercício económico;
• Flexibilização do modo de organização da escrituração mercantil, através da eliminação da obrigatoriedade de
existência dos livros de inventário, balanço, diário, razão e copiador, observando o disposto no Plano Geral de Contabilidade;
• Legalização dos livros de actas nas Conservatórias do Registo Comercial;
• Introdução de um procedimento de constituição imediata de sociedades comerciais e de registos online;
• Substituição da publicação dos actos relativos à vida das sociedades comerciais em Diário da República e em
jornais pela publicação em sítio de internet mantido pelo Departamento Ministerial competente.
Ao abrigo destas medidas de simplificação, o Regulamento sobre os Procedimentos Especiais de Constituição Presencial Imediata e Online de Sociedades Comerciais de 2016 actualizado em Março de 2020 permite a constituição
de sociedades num só dia:
• Presencialmente, na Conservatória do Registo Comercial da Área da sede da sociedade a constituir;
• Em portal online através do sítio da Internet do GUE com o endereço https://www.gue.gov.ao/ao/ , ao abrigo do
Regulamento sobre os Procedimentos para a Promoção Online de Actos de Registo Comercial e a Publicação dos
Actos Relativos às Sociedades Comerciais de Junho de 2020, que permite também a publicação online de actos
relativos às sociedades comerciais que sejam obrigatórios.
Estes procedimentos não são aplicáveis a sociedades que devam ser constituídas ao abrigo da Lei do Investimento
Privado ou outras que requeiram autorização especial.
Tal regime só se aplica caso se opte por pacto social de modelo aprovado pelo titular do Departamento Ministerial
responsável pelo Sector da Justiça e por firma constituída por expressão de fantasia previamente criada e reservada
a favor do Estado, devendo apresentar-se Certificado de Admissibilidade de Firma emitido pelo Ficheiro Central de
Denominações Sociais.
Desde 2016 cabem ao Centro Integrado de Desenvolvimento das Actividades Comerciais (CIDAC) os procedimentos de licenciamento das actividades comerciais, de prestação de serviços mercantis e do comércio de representação, bem como o licenciamento e registo das operações de importação, exportação e reexportação de mercadorias.
O CIDAC é um instituto público sob a superintendência do Titular do Departamento Ministerial responsável pelo
Sector do Comércio.
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V DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
5.1 MARCAS E PATENTES
5.1.1 Âmbito
A Lei de Investimento Privado (analisada no Capítulo I) garante o direito de propriedade intelectual aos projectos de
investimento aprovados no seu âmbito.
A propriedade industrial em Angola é regulada pela Lei da Propriedade Industrial (LPI) de 1992, actualizada pela
última vez em 1999 que abrange a indústria e o comércio propriamente dito, mas também as indústrias agrícolas
e extractivas, bem como todos os produtos naturais ou fabricados, e visa proteger as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os modelos e desenhos industriais, as marcas de fabrico, de comércio e de serviços, as recompensas, o nome e insígnia do estabelecimento e as indicações de proveniência, assim como reprimir a concorrência
desleal (concorrência analisada no Capítulo I).
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada da Lei da Propriedade Industrial.
Angola é, desde 1985, parte da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)100, tendo a obrigação de
pagamento da devida contribuição para o seu sistema unitário que inclui também as taxas pagas pelos utilizadores
do serviço internacional de registo da propriedade intelectual101.
Patentes:
O pedido de patente de invenção deve ser formulado em requerimento redigido em língua portuguesa, e conter os
elementos identificados na LPI.
A patente de invenção vigora pelo prazo de 15 anos.
Licença Obrigatória de exploração do Invento: Salvo motivo de força maior comprovado, o titular da patente que não
haja iniciado no País a exploração da invenção, nos 3 anos subsequentes à sua concessão, ou que a tenha interrompido por tempo superior a 1 ano fica obrigado a conceder licença de exploração a terceiro que o solicite.
Marcas:
Todos os que adoptarem uma marca para distinguir os produtos ou serviços da sua actividade económica gozarão da
propriedade e do exclusivo dela, desde que devidamente registada. As marcas podem classificar-se em industriais,
comerciais e de serviços. A marca requerida por pessoa domiciliada no estrangeiro poderá ser registada como nacional desde que o seu proprietário comprove que esta está relacionada com a sua actividade comercial industrial,
ou profissional efectiva licitamente exercida no País de origem.
O pedido de registo de uma marca deve ser formulado em requerimento, redigido em língua portuguesa, e conter
os elementos identificados na LPI.
O registo de uma marca terá a duração de 10 anos, a contar da data do depósito do pedido de registo. Pode ser
renovado por períodos consecutivos de 10 anos mediante o pagamento da taxa, ou até 4 meses após o termo. A
revalidação do registo da marca pode ser requerida, no prazo de 1 ano, após o termo da sua duração e pagando-se
as taxas devidas, caso o requerente prove que justa causa o impediu de apresentar o pedido de renovação dentro
do prazo legal.

5.1.2 Taxas
No domínio da propriedade industrial os processos de marcas e patentes estão sujeitos ao pagamento das taxas do
quadro seguinte, cujos valores foram fixados em Março de 2020.
PATENTES
Designação do Acto
Depósito até quinze Reivindicações
Por cada Reivindicação a mais
Exame substancial
Antecipação da Publicação
Adiamento da Publicação
Licença de Exploração Obrigatória

TAXA (VALORES EM Kwanzas e equivalente em EUR)
18 656 (cerca de EUR 20)
792 (cerca de EUR 1)
27 280 (cerca de EUR 35)
5 456 (cerca de EUR 7)
5 456 (cerca de EUR 7)
7 392 (cerca de EUR 9)

De acordo com a Lista de Partes disponível em https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=7, tendo aderido à Convenção
Internacional que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), assinada em Estocolmo (Suécia) a 14 de Julho de 1967 e
alterada a 28 de Setembro de 1979, através da Resolução n.º 9/84. Mais informação em https://www.wipo.int/portal/en/
101
Obrigações das Partes disponíveis em https://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary_wipo_convention.html .
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Anuidades
Averbamentos

Entrada de Requerimento
1.ª Anuidade

616 (cerca de EUR 0,75)
3 784 (cerca de EUR 4)

Consultar no Legis-PALOP+TL o valor das taxas das restantes 2ª a 15ª anuidades que variam desde
4 050 até 9 680 (cerca de EUR 5 a EUR 12)
Alteração da Licença de exploração
Alteração da Epígrafe
Alteração das Reivindicações
Alteração da Correcção do Nome
dos Inventores
Alteração por Correcção
Alteração por Mudança de Identidade
Alteração por Mudança de Endereço
Alteração por Fusão
Alteração por Transmissão

10 032 (cerca de EUR 12) por cada averbamento

Averbamentos

MARCAS
Designação do Acto
Registo até cinco produtos ou serviços
Por cada produto ou serviço adicional
Renovação
Declaração de Caducidade

TAXA (VALORES EM Kwanzas e equivalente em EUR)
11 176 (cerca de EUR 14)
792 (cerca de EUR 1)
5 632 (cerca de EUR 7)
9 152 (cerca de EUR 11)

Alteração da Classe
Alteração da Reprodução
Licença de Exploração
Alteração de Identidade
Alteração de Endereço
Alteração da Forma Jurídica
Fusão
Correcção
Alteração ou Adição de Produtos
Reivindicação de Cores
Transmissão

7 392 (cerca de EUR 9) por cada averbamento

7 744 (cerca de EUR 10)

TAXAS COMUNS AOS PROCESSOS NO DOMÍNIO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Designação do Acto
Duplicação/2.ª Via do Título de Registo e Patente,
Junção, Informação sobre processos, Busca,
Prorrogação de entrega de Documentos (30 dias),
Prorrogação de entrega de Documentos (60 dias),
Oposição, Contestação, Exposição Suplementar
ou Peças Análogas, Prorrogação do Prazo de
Oposição ou Contestação, Suspensão de Estudo,
Boletim, Classificador, Admissão como Agente
da Propriedade Industrial, Publicitação dos Agentes
Oficiais da Propriedade Industrial no Boletim de
Propriedade Industrial (BPI) por Edição
PAGAMENTOS FORA DE PRAZO
Sobretaxas de renovações, anuidades,
apresentação de tradução de patentes (até 6 meses)
Revalidação de registos e anuidades (após 6 meses)

TAXA (VALORES EM Kwanzas e equivalente em EUR)
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais
detalhada dos valores das taxas que variam de
1 144 até 75 944 (cerca de EUR 1,5 até EUR 95)

+ 50% da taxa
+Triplo da taxa

Consultar no Legis-PALOP+TL as demais taxas aplicáveis no domínio da propriedade industrial aos processos
de Insígnia e Nome de Estabelecimento, Indicações Geográficas e afins, Recompensas, Modelos de Utilidade e
Modelo ou Desenho Industrial cujos valores foram fixados em Março de 2020.
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5.1.3 Regime sancionatório
Por violação das regras da LPI as multas variam entre 0,5 UCF e 2,5 UCF102 (entre 44 Kwanzas e 220 Kwanzas, cerca
de EUR 0,08 e EUR 0,40), actualizadas em 1997. Não estão previstas sanções acessórias que possam ser aplicadas
cumulativamente com estas multas.

5.1.4 Principais entidades competentes
Ao Instituto Angolano da Propriedade Industrial (IAPI)103 incumbe instruir, classificar e tramitar os processos de,
propriedade industrial, mantendo actualizada a base de dados dos registos dos direitos concedidos e respectivas
alterações e partilhar com o Ficheiro Central das Denominações Sociais, informações sobre firmas, nomes e insígnias de estabelecimentos dos comerciantes.

5.2 DIREITOS DE AUTOR
5.2.1 Âmbito dos direitos
O regime de protecção dos direitos de autor em Angola foi objecto de consagração legal por via da Lei dos Direitos
de Autor e Conexos de 2014 e abrange:
• Os criadores, artistas intérpretes, executantes, produtores, meios de difusão e outros organismos de veiculação,
bem como entidades de gestão colectiva de obras intelectuais de natureza literária, artística e científica;
• Os direitos morais e os direitos patrimoniais;
• As obras de natureza literária, artística e científica e as obras que incidem sobre o saber tradicional e os usos e
costumes;
• As obras que incidam ou sejam produzidas por meio de tecnologias de informação e comunicação, bem como as
transcrições e arranjos, quando se revistam e respeitem a originalidade e a sua autenticidade;
• As obras de arquitectura edificadas em Angola e as outras obras artísticas incorporadas num imóvel situado em
Angola.
O autor de uma obra tem os seguintes direitos (direitos morais):
• Exigir o reconhecimento da autoria da sua obra e a menção do seu nome;
• Defender a sua integridade;
• Conservar a sua obra inédita, de a modificar antes ou depois de comunicada ao público, de a retirar de circulação
ou suspender qualquer forma de utilização já autorizada;
• Aceder ou ter acesso ao exemplar último ou raro da obra, quando estiver em poder de terceiros.
O autor ou o titular do direito sobre uma obra tem o direito exclusivo de efectuar ou de autorizar as seguintes
acções (direitos patrimoniais):
• Reprodução da obra;
• Tradução da obra;
• Adaptação, arranjo ou qualquer outra transformação da obra;
• Distribuição ao público do original, de uma cópia ou de um exemplar da obra;
• Aluguer do original, de uma cópia ou de um exemplar de uma obra audiovisual, de uma obra incorporada num
fonograma ou de um programa de computador;
• Representação ou execução pública da obra;
• Radiodifusão da obra;
• Comunicação da obra ao público sob qualquer outra forma;
• Distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra;
• Distribuição para oferta de obras ou produções, mediante cabo, fibra óptica, satélite, ondas ou qualquer outro
sistema que permite ao usuário realizar a selecção da obra ou produção para ser recebida em tempo e lugar previamente determinados por quem formule a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça
por qualquer sistema que importe pagamento pelo usuário.
A usurpação, a contrafacção, o plágio, a comercialização ou a divulgação não autorizadas de obras protegidas, entre
outras infracções, são puníveis com multas de valores entre 15 UCF e 25 UCF ou de valores múltiplos da taxa de
autorização do uso da obra, conforme aplicável, nos termos do Regulamento de Fiscalização dos Direitos de Autor
e Conexos de 2019.

102
103

O valor da Unidade de Correcção Fiscal (UCF) foi fixado em 88 Kwanzas em Janeiro de 2011 (cerca de EUR 0,11).
http://www.portal-lusofonia.org/content/view/43/31/
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5.2.2 Duração dos direitos
Os direitos de autor e direitos conexos mantêm-se durante toda a vida do autor e nos 70 anos subsequentes à sua
morte, contados a partir do dia 1 de Janeiro do ano seguinte ao da morte, em benefício dos seus herdeiros. No caso de
obra em regime de co-autoria, os prazos contam-se a partir da morte do co-proprietário que falecer em último lugar.

5.2.3 Gestão e a cobrança de direitos de autor e conexos
Os procedimentos e actos para a garantia e protecção dos titulares de obras protegidas, bem como a aplicação de
sanções às infracções à Lei dos Direitos de Autor e Conexos foram regulamentados em Julho de 2019 sendo da
competência do Órgão de Gestão Administrativa do Sistema Nacional de Direitos de Autor e Conexos (SNDAC).

VI REGULAÇÃO DO AMBIENTE E URBANISMO
E DIREITOS DO CONSUMIDOR
6.1 AMBIENTE
6.1.1 Enquadramento legal
Os conceitos e princípios básicos da protecção, preservação e conservação do ambiente, promoção da qualidade de
vida e do uso racional dos recursos naturais são definidos na Lei de Bases do Ambiente de 1998 que proíbe todas as
actividades que atentem contra a biodiversidade ou a conservação, reprodução, qualidade e quantidade dos recursos biológicos de actual ou potencial uso ou valor, especialmente os ameaçados de extinção.
A Lei do Investimento de 2018 obriga o investidor privado designadamente a respeitar as normas relativas à defesa
do meio ambiente.
É proibida a produção, importação, exportação e reexportação de todas as substâncias, equipamentos e aparelhos possuidores de substâncias que empobrecem a camada de ozono regulamentadas pelo Protocolo de Montreal relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, de 16 de Setembro de 1987104, em conformidade
a respectivo Regulamentação de 2011, devendo nomeadamente cumprir-se o procedimento para autorização e
licenças para importação.
Consultar no Legis-PALOP+TL os Regulamentos:
• Sobre a Radioprotecção de 2012 que tem como objectivos, entre outros, a gestão dos resíduos radioactivos e
a protecção do ambiente;
• De Utilização Geral dos Recursos Hídricos de 2014
Com vista a assegurar a protecção e preservação dos componentes ambientais, bem como a manutenção e melhoria de ecossistemas de reconhecido valor ecológico e sócio económico, a Rede Nacional de Áreas de Protecção
Ambiental regulada na Lei de Bases do Ambiente abrange áreas protegidas de âmbito nacional, regional local ou
internacional, consoante os interesses que procuram salvaguardar. Podem abranger áreas terrestres, lacustres,
fluviais, marítimas e outras (Consultar na Secção 1.5.5 análise das Regras do Ecoturismo nas Áreas Protegidas).
Foram adoptadas em 2020 políticas sobre a qualidade do ar, da água e do solo, os recursos naturais e a emissão de
gases nocivos para a atmosfera, respectivamente pelos Programa Nacional de Qualidade Ambiental (PNQA) e Programa Nacional de Normalização Ambiental, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN 2018-2022)
(analisado em mais detalhe no Capítulo I).
A Lei de Bases de Florestas e Fauna Selvagem de 2017 visa garantir a conservação e o uso racional e sustentável
das florestas e da fauna selvagem existentes no território nacional e estabelece as bases gerais do exercício de
actividades com elas relacionadas, excepto no que respeita aos recursos biológicos aquáticos (regulados pela respectiva Lei acima analisada) e às áreas de conservação e recursos genéticos, regidos por lei especial.

O texto da Convenção de Viena pode ser acedido em português em http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec23-1988.pdf e o texto do Protocolo de Montreal em http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec20-1988.pdf. Partes na Convenção e do Protocolo em https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-2&chapter=27&clang=_en.

104
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Esta Lei divide as florestas de produção, naturais ou plantadas, em 4 regimes para efeitos de exploração:
• Florestas para exploração madeireira;
• Florestas de produção não madeireira;
• Florestas energéticas; e
• Florestas de usos múltiplos.
Os direitos sobre os recursos faunísticos são, por sua vez, classificados em direito de caça, direito de exploração de
coutadas e direito de exploração de fazendas de pecuarização. Prevê-se a possibilidade de os operadores requererem autorizações, licenças e concessões para exercer actividades económicas relativas aos recursos florestais
e faunísticos.
Esta Lei é regulamentada pelo Regulamento Florestal de 2018 aplicável à gestão sustentável dos recursos florestais e seus ecossistemas, estabelecendo as normas sobre a sua conservação e uso racional. Prevê um regime
de licenças de exploração florestal anuais, autorizadas pelo Ministro da Agricultura e Florestas, compreendendo:
• Licença de exploração de madeira em toro;
• Licença de exploração de lenha;
• Licença de exploração de carvão vegetal;
• Licença de exploração de produtos não lenhosos;
• Licença de exploração comunitária;
• Licença de aproveitamento de desperdícios.
Os operadores económicos que exercem actividades no mercado angolano relativas às florestas, nomeadamente
actividades de protecção, conservação, investigação, utilização, exploração, florestação e reflorestação, comercialização, transporte e transformação primária e industrial dos recursos florestais são obrigados a retirar ou concentrar em estância a madeira em toro cortada na floresta natural, até ao final da campanha florestal (entre 1 de
Maio e 31 de Outubro de cada ano), devendo nesse caso ser requerido o certificado de produto em estância, junto do
Director Geral do Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF).
Cabe ao IDF, tutelado pelo Executivo, através do Ministério da Agricultura e Pescas, assegurar o fomento,
coordenação e execução das políticas traçadas no domínio florestal, faunístico, rural e de desenvolvimento de
transferência tecnológica.
Os operadores económicos que exercem actividades no mercado angolano relativas às florestas estão ainda sujeitos
às seguintes proibições sob pena de multas até 2 640 000 Kwanzas (cerca de EUR 3 300):
• Proibição de corte ou mutilação de árvores protegidas, que beneficiam do estatuto de monumentos naturais.
• Proibição de derrubar e desmatar, salvo em casos específicos autorizados pelo Ministro da Agricultura e Florestas.
• Proibição de atear fogos ou realizar queimadas, salvo em casos específicos comunicados antecipadamente a uma
autoridade local ou tradicional.
• Proibição ou limitação de actividades de exploração florestal na floresta natural durante período de repouso vegetativo (entre 1 de Novembro de cada ano e 30 de Abril do ano seguinte), excepcionando-se, porém, entre outras,
a produção de viveiros, o corte, transformação industrial, transporte e comercialização de madeira proveniente de
viveiros e as actividades de indústria de primeira transformação da madeira toro, as quais não estão sujeitas a tal
restrição.
• Proibição de exploração florestal:
- Fora de área autorizada por contrato de concessão, que pode ser outorgado até um máximo de 25 anos;
- Sem uma licença anual.
• Proibição de trânsito em território angolano, quer por via terreste, fluvial, marítima ou aérea, de produtos florestais provenientes de explorações comerciais em floresta natural ou plantada, sem um certificado de origem ou guia
de trânsito baseados na licença de exploração florestal ou no contrato de concessão, emitido e assinado pelo Chefe
do Departamento Provincial do IDF.
Consultar no Legis-PALOP+TL os seguintes Modelos que constam do Regulamento Florestal:
• Licenças de exploração florestal anual;
• Certificado de produto em estância.
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Os titulares dos contratos de concessão florestal, contratos de exploração de plantações florestais, licenças anuais
de exploração florestal e de autorizações de derrubar ou desmatar ficam sujeitos à obrigação de pagamento da taxa
de exploração e outros emolumentos devidos, fixadas em 2016, de que se destacam:
TAXAS DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL (valores em Kwanzas e equivalente em Euros)105
Autorização para derruba
Exploração de produtos florestais
lenhosos como a madeira em toro

26 400 (cerca de EUR 33)
Até 28 864 (cerca de EUR 36) por metro cúbico sem casca, dependendo da
qualidade da madeira, classificada conforme a sua densidade (madeiras
leves, moderadamente pesadas, pesadas ou muito pesadas)

As quotas de exploração, ou seja, quantidades máximas de produtos florestais a explorar por província, são fixadas
anualmente através de decreto executivo do Ministro da Agricultura e Florestas.
Consultar no Legis-PALOP+TL as quotas para o licenciamento da exploração da madeira em toro, lenha e
carvão vegetal para a Campanha Florestal 2020, por província e por espécie.
As normas que visam garantir a conservação e utilização sustentável dos recursos biológicos aquáticos existentes
nas águas sob soberania do Estado de Angola, bem como as bases gerais do exercício das actividades com eles
relacionadas, em especial as actividades de pesca e de aquicultura constam da Lei dos Recursos Biológicos Aquáticos (LRBA) de 2004, actualizada em 2005, que estabelece também a política geral, princípios e critérios gerais de
acesso aos recursos biológicos aquáticos e da sua conservação, ordenamento, gestão e desenvolvimento.
A LRBA, que obriga à aplicação, entre outros, dos princípios do poluidor pagador e da pesca responsável, é aplicável:
• Aos recursos biológicos aquáticos, bem como às actividades com eles relacionadas, que tenham lugar em terra
firme e: Na Zona Económica Exclusiva; No mar territorial; Nas águas sob influência das marés do Estado de Angola;
Nas águas salgadas ou salobras dos estuários e embocaduras sujeitas à influência das marés ou até ao limite que
tiver sido designado por Decreto do Conselho de Ministros; Nas águas continentais.
• Às embarcações de pesca com bandeira de Angola no alto mar e, sem prejuízo da legislação de outros Estados,
quando exerçam a actividade de pesca em águas sob jurisdição de terceiros países, a qual é classificada em dois
tipos: pesca marítima e pesca continental.
Ordenamento de pescas é o conjunto de medidas de natureza legal e administrativas específicas destinadas a
assegurar a utilização racional, auto renovação e sustentabilidade dos recursos biológicos aquáticos.
Princípio do poluidor pagador significa a responsabilidade pelo custo de medidas de prevenção, controlo e
minimização da poluição por parte das pessoas singulares ou colectivas que exerçam actividades causadoras
de poluição.
Poluição significa a deposição no ambiente de matérias sólidas, fluidos e gases, bem como a emissão de ruídos, de tal modo e em quantidades tais que o afectem negativamente.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada da LRBA.
A LRBA prevê, para além de outros meios de monitorização, a monitorização da pesca e actividades conexas por via
satélite, obrigando nas embarcações de pesca industrial e semi-industrial o uso e funcionamento de Equipamento
de Monitorização Contínua (EMC). Prevê-se que as especificações técnicas dos equipamentos a serem instalados
são estabelecidas por decreto executivo do Ministro competente em função do sistema de monitorização contínua
utilizado106.
Destacam-se os seguintes instrumentos jurídicos relevantes no domínio das pescas:
O Regulamento Geral de Pesca de 2005, concretizando as disposições da LRBA, regula a elaboração e aprovação
do Plano de Ordenamento de Pesca, considera as seguintes actividades como poluentes: exploração de navegação
marítima; despejo de água de lastro e da lavagem dos tanques de combustível das embarcações; exploração petrolífera; mineração aquática; despejo de afluentes industriais e domésticos no meio aquático, sem limpeza prévia
das águas poluídas; despejo de resíduos industriais e domésticos no meio aquático, sem limpeza prévia das águas
residuais; e portos e estabelecimentos de atracagem de navios sem os equipamentos de limpeza de tanques.
Destacam-se as seguintes proibições, sob pena de multas, graduadas em função ao valor da taxa anual de pesca
estabelecida para o tipo de pesca exercido, podendo a infracção ser considerada uma infracção de pesca grave pela
LRBA:
• Proibição da captura intencional de espécies raras e ou em extinção, e ainda as que forem declaradas como espécies ameaçadas de extinção ou em situação de redução numérica que põe em causa a sua renovação sustentável;
• Proibição da importação e a venda em Angola de redes de pesca de malhas inferiores as que estejam estabelecidas nas medidas de gestão em vigor, bem como o seu uso nas águas continentais e nas águas marítimas nacionais.
• Proibição do uso de determinadas artes de pesca e dispositivos;
Taxas fixadas em Unidades de Correcção Fiscal (88 Kwanzas por UCF, cerca de EUR 0,11).
Entende-se que tais especificações constam das Medidas de Gestão das Pescarias Marinhas, da Pesca Continental e da Aquicultura as quais
ainda não foram aprovadas para o ano de 2020.
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• Proibição da utilização na pesca de mergulho ou submarina de qualquer arte ou instrumento de pesca cuja força
propulsora resulte de poder detonante, de substância química ou de gás comprimido artificialmente;
• Proibição da introdução nas águas marítimas angolanas e nas bacias hidrográficas de Angola de quaisquer substâncias ou objectos tóxicos susceptíveis de infectar, envenenar ou destruir os recursos de pesca, as algas ou qualquer espécie da flora aquática;
• Proibição às instituições, fábricas ou empresas estabelecidas junto do litoral ou das bacias hidrográficas ou a
qualquer pessoa ou entidade, de lançar nas águas marítimas ou nas bacias hidrográficas nacionais águas usadas
resultantes da sua laboração industrial ou comercial ou provenientes de ductos ou instalações de descarga, se tais
águas são susceptíveis de atordoar, envenenar ou provocar a destruição dos recursos vivos ou de quaisquer outras
espécies biológicas aquáticas.
As embarcações de pesca estrangeiras que pretendam fazer a descarga, em qualquer porto nacional, de capturas
ou qualquer produto de pesca, alegadamente capturados no alto mar ou nas águas jurisdicionais de terceiro Estado,
devem dirigir o seu pedido nos termos do Regulamento de Concessão de Direitos de Pesca e Licenciamento de 2005.
O exercício da actividade de pesca continental e a prática da pesca recreativa e desportiva nas águas angolanas são
regidos pelos Regulamento da Pesca Continental e Regulamento da Pesca Recreativa e Desportiva, ambos de 2013.
O Plano de Ordenamento de Pescas e da Aquicultura (POPA) para o quinquénio 2018-2022 é focado nos objectivos
gerais do Governo para este sector incluídos no Programa do Executivo Angolano.
Destaca-se ainda o importante mecanismo constituído pelo Regulamento sobre as Medidas de Prevenção, Combate e Eliminação da Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada (Pesca INN) de 2014 que prevê multas
graduáveis entre um mínimo igual a metade do valor da taxa anual de pesca estabelecida para o tipo de pesca que
estava a ser exercida e o máximo equivalente a 50, 40 ou 30 vezes esse mínimo, caso se trate de pesca industrial ou
semi-industrial, aplicáveis às embarcações nacionais e/ou armadores que tenham praticado ou apoiado qualquer
tipo de actividade relacionada com a Pesca INN.
Pesca Ilegal são actividades de pesca exercidas por embarcações nacionais ou estrangeiras nas águas marinhas sob jurisdição de Angola, sem a devida autorização ou em infracção nos termos fixados na LRBA e aquelas exercidas por embarcações que infrinjam as leis nacionais ou acordos celebrados pelo Estado angolano;
Pesca não Declarada são actividades de pesca que não tenham sido declaradas ou declaradas de forma deturpada à autoridade competente, bem como aquelas exercidas numa determinada zona regional sem a devida
autorização;
Pesca não Regulamentada são actividades de pesca exercidas em zonas de competência de uma organização
regional de gestão de pesca por uma embarcação sem nacionalidade ou que arvorem o pavilhão de um Estado
que não seja parte, bem como aquelas exercidas por embarcações, de pesca em zonas de unidades populacionais de peixes para as quais não existam medidas de conservação ou gestão responsáveis.
Consultar no Legis-PALOP+TL as Medidas de Gestão das Pescarias Marinhas, da Pesca Continental, da Aquicultura e do Sal para 2020.
A seguir descrevem-se em mais detalhe os regimes jurídicos referentes a: Responsabilidade Ambiental; Avaliação
de Impacto Ambiental (AIA); Licenciamento e Resíduos.

6.1.2 Responsabilidade Ambiental
O Regulamento sobre Responsabilidade por Danos Ambientais de 2011 tem por objecto estabelecer a responsabilidade pelo risco e degradação do ambiente baseado no princípio do “poluidor-pagador”, para prevenir e reparar
danos ambientais.
Por via deste diploma o operador fica obrigado, sob pena de lhe serem imputados os custos das acções de prevenção e de reparação dos danos que causar, a adoptar as seguintes medidas de prevenção e de reparação:
Medidas de prevenção
(antes da ocorrência
do dano ambiental)
a adoptar pelo
operador

• Tomar as medidas de prevenção necessárias quando haja uma ameaça iminente
de danos ambientais;
• Fornecer informações à Autoridade Competente (AC) sobre qualquer ameaça
iminente de danos ambientais ou suspeita dessa ameaça iminente;
• Cumprir as instruções da AC quanto às medidas de prevenção necessárias a tomar.

Medidas de reparação
(após a ocorrência
do dano ambiental)
a adoptar pelo
operador

• Informar imediatamente a AC de todos os aspectos relevantes da situação e tomar
as diligências viáveis para imediatamente controlar, conter, eliminar ou, de outra forma,
gerir os elementos contaminantes pertinentes e quaisquer outros factores danosos;
e adoptar medidas de reparação;
• Cumprir as instruções da AC relativas às medidas de reparação necessárias;
• Identificar as potenciais medidas de reparação e apresentá-las à AC, para aprovação,
excepto se esta tiver actuado directamente em substituição do operador:
• Estabelecer o melhor diálogo com as populações afectadas.
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Os custos das acções de prevenção e de reparação são suportados pelo operador, sem prejuízo das regras legais
sobre repartição dos custos em caso de responsabilidade solidária, em especial no que se refere à partilha da
responsabilidade entre o produtor e o utilizador de um produto. O prazo de prescrição das acções de reparação e
prevenção é de 5 anos a contar da data em que as medidas tenham sido completadas, ou em que o operador ou o
terceiro responsável tenha sido identificado e notificado.
Todas as pessoas singulares ou colectivas, que exerçam actividades que envolvam riscos de degradação do ambiente, assim classificados pela legislação sobre AIA (ver secção seguinte), devem:
• Constituir obrigatoriamente uma ou mais garantias financeiras próprias e autónomas, alternativas ou complementares entre si, que lhes permitam assumir a responsabilidade ambiental inerente à actividade por si desenvolvida. As garantias financeiras são constituídas através da subscrição de apólices de seguro, ou da obtenção de
garantias bancárias, ou da participação em fundos ambientais ou da constituição de fundos próprios reservados
para o efeito mediante anuência da AC;
• Ser detentoras de seguro de responsabilidade civil.
Os custos da intervenção pública de prevenção e reparação dos danos ambientais previstos são suportados pela
garantia financeira disponível.
A não observância destas normas pode resultar para o agente infractor na suspensão ou cancelamento da licença
ambiental e pagamento de uma multa. Sempre que for constatado um dano ao ambiente cuja causa seja a violação
de uma norma legal ou exigência constante de licença ambiental, o agente poluidor ficará ainda sujeito ao pagamento de uma multa (em Kwanzas) graduada entre um mínimo equivalente a USD 1 000 e um máximo equivalente
a USD 100 000 000.

6.1.3 Avaliação de Impacto Ambiental
A Lei de Bases do Ambiente condiciona a implantação de infra-estruturas no espaço nacional, que pela sua dimensão, natureza ou localização provoquem impacto negativo significativo no ambiente natural ou social, a um processo
de Avaliação de Impacto Ambiental e Social. A AIA é de execução obrigatória para as acções que tenham implicações com o equilíbrio e harmonia ambiental e social. A AIA tem como base Estudos de Impacto Ambiental (EIA)
adaptados a cada caso específico, matéria que foi regulamentada em Abril de 2020 através do Regulamento Geral
de Avaliação de Impacte Ambiental e do Procedimento de Licenciamento Ambiental107 que se analisa a seguir.
Processo prévio de Avaliação de Impacto Ambiental:
O licenciamento de projectos agrícolas, florestais, industriais, comerciais, habitacionais, turísticos ou de infra-estruturas que, pela sua natureza, dimensão ou localização tenham implicações com o equilíbrio e harmonia ambiental e social estão sujeitos a um processo prévio de AIA que implica a elaboração de um EIA a ser submetido
à aprovação da entidade competente responsável pela área do ambiente.
Consultar no Legis-PALOP+TL a Lista de projectos sujeitos a processo prévio de AIA no Anexo do Regulamento Geral de AIA e do Procedimento de Licenciamento Ambiental de 2020, cujas actividades são categorizadas da
seguinte forma:
• Categoria A - actividades sujeitas à realização de um EIA e a supervisão por revisores especialistas independentes com experiência comprovada: áreas com elevado valor de biodiversidade, entre outras;
• Categoria B - actividades sujeitas à realização de um EIA: áreas e ecossistemas reconhecidos como possuindo estatuto especial de protecção ao abrigo da legislação nacional e internacional;
• Categoria C - actividades estão sujeitas à realização de um Estudo Ambiental Simplificado (EAS): acções que
não afectam significativamente seres vivos nem área ambientalmente sensíveis comparativamente as actividades de Categoria B;
• Categoria D - actividades não sujeitas ao Procedimento de AIA e Licenciamento Ambiental: acções que provocam impactes negativos negligenciáveis, insignificantes ou mínimos. Não existem impactes irreversíveis nesta
categoria e os positivos são superiores e mais significante que os negativos;
• Categoria E - actividades qualificadas como questões fatais relativas a áreas em que nenhuma actividade
potencialmente causadora de impactes negativos significantes é autorizada.
Dono da Obra:
O Dono da Obra, isto é, o autor do pedido de aprovação de um projecto privado ou a entidade pública que toma
a iniciativa relativa a um projecto está sujeito às seguintes obrigações:
• Efectuar o registo da actividade proposta no Sistema Integrado do Ambiente (SIA).
• Apresentar o EIA, no início do procedimento administrativo de autorização ou de licenciamento do projecto, ao
Departamento Ministerial que superintende a actividade proposta;

O Regulamento Geral de Avaliação de Impacte Ambiental e do Procedimento de Licenciamento Ambiental de 2020 revoga a Lei Sobre a
Avaliação de Impacte Ambiental de 2004 e a regulação de Licenciamento Ambiental de 2007.
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• Submeter via SIA o seguinte: EIA; Resumo não Técnico; Memória descritiva da actividade; Descrição da actividade;
Justificativa da actividade; Enquadramento legal da actividade; Breve informação biofísica e socioeconómica da
área; Informação sobre o uso actual da terra na área da actividade; Certidão de Registo Comercial; Escritura Pública
da Empresa; Valor de Investimento; e Parecer emitido pelo Departamento Ministerial que superintende a actividade
e outras informações sobre o projecto a ser licenciado.
• Pagar todos os custos decorrentes do processo de AIA, incluindo os custos relativos à realização de consultas
públicas e os custos associados à eventual reformulação da proposta de actividade e subsequente avaliação.
EIA é o documento elaborado pelo proponente no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental,
que contém uma descrição sumária do projecto, a identificação e avaliação dos impactes prováveis, positivos e
negativos, que a realização do projecto pode ter no ambiente.
EAS é a componente do processo de avaliação do impacte ambiental que analisa técnica e cientificamente as
consequências da implantação de actividades de desenvolvimento sobre o ambiente, para actividades classificadas como sendo de Categoria B.
SIA é a plataforma tecnológica online, que permite a submissão do pedido de licenciamento ambiental.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• Regulamento da Auditoria Ambiental para Certificação de 2017;
• Classificação das Sociedades de Consultorias e de Auditorias Ambientais de 2016.
As empresas que remetam EIA para avaliação da Direcção competente do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente (MCTA), são desde 2013 obrigadas a anexar os dados identificativos e qualificações reconhecidas dos técnicos, especialistas e/ou consultores que elaboraram o respectivo estudo, bem como o comprovativo do valor do investimento do Projecto para efeitos de cálculos conducentes à concessão da Licença de Instalação ou de Operação.
Prazos:
Após a recepção do EIA, o Departamento Ministerial que superintende a actividade proposta tem 5 dias para emitir
parecer relativo ao projecto a ser licenciado.
No prazo máximo de 30 dias contados a partir da data de recepção da documentação submetida via SIA, o Departamento Ministerial responsável pelo Sector do Ambiente envia o respectivo parecer à entidade competente para
licenciar ou autorizar o projecto, acompanhado do relatório da consulta pública que tenha promovido e da análise
do mesmo, considerando-se parecer favorável se decorridos tal prazo, nada for comunicado à entidade competente
para autorizar ou licenciar o projecto.
Os Termos de Referência (TdR) para a elaboração do EIA e EAS devem conter um elenco de elementos mínimo,
devendo os TdR relativos a actividades de Categoria A ser apresentados à Autoridade de AIA (Departamento Ministerial responsável pelo Sector do Ambiente – ver Secção 6.1.8) por meio do SIA e podendo o proponente apresentar
casuisticamente os TdR da actividade objecto de EIA, a serem aprovados pelo Departamento Ministerial responsável
pelo Sector do Ambiente.
O Departamento Ministerial responsável pelo Sector do Ambiente deve promover consultas públicas nos projectos
sujeitos a AIA as quais devem realizar-se por um período entre 5 a 10 dias, findo o qual é elaborado, nos 8 dias subsequentes, um relatório sucinto especificando as diligências efectuadas, a participação registada e as conclusões
a extrair.
Regime sancionatório:
As infracções às regras sobre AIA estão sujeitas a multas (em Kwanzas) graduadas entre um mínimo equivalente
a 500 000 (cerca de EUR 600) e um máximo equivalente a 500 000 000 (cerca de EUR 600 000), consoante a gravidade da transgressão, da culpa e do nível de dano causado ao ambiente. O infractor fica ainda sujeito às seguintes
sanções acessórias:
• Apreensão de máquinas e utensílios;
• Encerramento de instalações;
• Privação do direito de participação em arrematações e concursos promovidos por entidades ou serviços públicos, de obras públicas, de fornecimento de obras e serviços ou concessão de serviços, licenças ou alvarás, por um
período de 1 ano.
Só podem realizar EIA em Angola os técnicos vinculados às sociedades que estejam registadas a título de Sociedades de Consultoria Ambiental junto do Ministério que tutela o ambiente, nos termos do Regulamento sobre o
Registo Técnico de Sociedades de Consultoria Ambiental de 2012.
Desde 2016, as Sociedades de Consultorias e de Auditorias Ambientais passaram a poder distinguir-se, mediante o pagamento de uma taxa, em Grande Empresa, Média Empresa e Pequena Empresa, conforme o número de
Consultores ou Auditores com formação técnica ou superior na área do ambiente ou áreas afins, contratados pela
respectiva Sociedade, e o valor do Projecto objecto de um estudo de impacto ou de auditoria ambiental.
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Consultar no Legis-PALOP+TL os procedimentos sobre o pedido de registo e os documentos exigidos para
registo técnico de Sociedades de Consultoria Ambiental.
As infracções ao Regulamento sobre o Registo Técnico de Sociedades de Consultoria Ambiental são punidas com
multa (em Kwanzas) graduadas entre um mínimo equivalente a USD 5 000 e um máximo equivalente a USD 50 000,
nomeadamente por exercício da actividade de consultoria após a caducidade do certificado, as quais devem ser pagas no prazo de 30 dias, a contar da data da notificação do pagamento, findo o qual é executada nos termos gerais
do processo de execuções fiscais.
No âmbito das actividades petrolíferas, a Concessionária e as Associadas108, através do operador e as outras empresas petrolíferas, são obrigadas a elaborar AIA para a execução de actividades petrolíferas em instalações novas
e para as modificações a fazer em qualquer instalação existente que, na opinião do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET), possa vir a afectar significativamente o ambiente. As especificidades aplicáveis
constam do Regulamento da Protecção do Ambiente no Decurso das Actividades Petrolíferas de 2000.

6.1.4 Licenciamento ambiental
As actividades que, pela sua natureza, localização ou dimensão sejam susceptíveis de provocar impacte ambiental e
social significativo estão sujeitas ao procedimento de licenciamento ambiental regido pelo respectivo Regulamento
de 2020, ficando a construção, a instalação, a reforma, a recuperação, a ampliação, a alteração, a operação e a desactivação de actividades que requeiram Estudos de AIA sujeitas ao prévio licenciamento ambiental.
O pedido de licença ambiental é feito pelo proponente, por meio do registo da actividade proposta no SAI acompanhado do relatório de EIA e EAS quando for aplicável ao pedido de licença e contendo os elementos elencados em
2020, para cuja concessão é competente o Departamento Ministerial responsável pelo Sector do Ambiente (informação mais detalhada na Secção 6.1.8) que emite:
• Declaração de Conformidade Ambiental;
• Licença Ambiental de Instalação;
• Licença Ambiental de Operação;
• Licença Ambiental de Desactivação.
A concessão de licença ambiental está sujeita ao pagamento de uma taxa, a fixar em Diploma próprio que ainda não
foi aprovado até à data da presente Edição.
Decisão:
Quando for comprovada a viabilidade ambiental da actividade, o órgão competente a nível central ou local procede
de imediato à notificação do proponente e das entidades de superintendência e emite a respectiva licença ambiental no prazo de 8 dias úteis após o pagamento das taxas devidas.
Em caso de objecção grave que impossibilite a aceitação e licenciamento ambiental da actividade proposta, o Departamento Ministerial responsável pelo Sector do Ambiente a nível central ou local, pode tomar uma das seguintes
decisões:
• Rejeição total de implementação da actividade proposta, com a devida fundamentação técnico-científica e legal ,
acompanhada do relatório e declaração final da avaliação;
• Rejeição parcial da actividade proposta com a devida fundamentação técnico-científica e legal, acompanhada do
relatório e declaração final de avaliação, podendo neste caso o Departamento Ministerial responsável pelo Sector
do Ambiente condicionar o licenciamento ambiental à realização de alterações ou a reformulação da actividade,
submetendo-se a uma nova avaliação e posterior decisão.
A Autoridade de AIA deve proceder à notificação das partes interessadas no prazo de 5 dias úteis, decorrido o prazo
para envio do parecer no âmbito do procedimento de AIA sumarizado na Secção 6.1.3 precedente, o qual tem cariz
vinculativo, não podendo ser dada autorização ou licenciado o projecto que tenha merecido parecer negativo do
Ministro responsável pela Área do Ambiente, sendo o recurso de tal decisão feito nos termos da legislação em vigor
aplicável aos actos administrativos.
Caducidade, validade e renovação da Licença Ambiental:
É considerada caduca e de nenhum efeito toda a licença ambiental cuja actividade não seja efectivamente iniciada
nos 2 anos seguintes à sua emissão, devendo o proponente ainda interessado na implementação da actividade
licenciada requerer a prorrogação da respectiva licença ambiental ao Titular do Departamento Ministerial responsável pelo Sector do Ambiente, até 90 dias antes da data da sua caducidade, entidade a quem cabe tomar uma das
seguintes decisões: Prorrogar a licença por igual período de tempo; Determinar a actualização parcial do EIA ou do
EAS, especificando a componente ou componentes que careçam de alteração, para posterior avaliação e decisão;
ou Determinar a realização de novo EIA ou do EAS.

Concessionária Nacional é a entidade detentora dos direitos mineiros para a prospecção, pesquisa, avaliação, desenvolvimento e produção
de petróleo. Associadas são sociedades que participam nas operações petrolíferas em associação com a Concessionária Nacional, nos termos
da Lei das Actividades Petrolíferas de 2004 actualizada em 2019.
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As licenças ambientais para actividades das Categorias A, B e C, são válidas: a de instalação por um período de 3
anos, renováveis por igual período, mediante requerimento para actualização endereçado ao Titular do Departamento Ministerial responsável pelo Sector do Ambiente; a de operação por um período de 5 anos renováveis. O requerimento para renovação deve ser submetido ao Departamento Ministerial responsável pelo Sector do Ambiente
ou ao Órgão Provincial competente, até 90 dias antes do termo de validade da licença ambiental.
Regime sancionatório:
O início de implantação e operação de actividades e alterações das instalações antes de emitida a competente licença ambiental bem como a alteração do sistema de produção ou de exploração sem a devida licença ambiental, estão
sujeitas a multas de acordo com o valor do investimento do projecto, conforme esquematizado no quadro seguinte.
VALOR DE INVESTIMENTO DO PROJECTO
(VALORES EM KWANZAS e equivalente em Euros)

Multas

Até 90 000 (cerca de EUR 110)
De 90 000 a 500 000 (cerca de EUR 110 a EUR 630)
De 500 000 a 1 000 000 (cerca de EUR 630 a EUR 1 200)
Acima de 1 000 000 (cerca de EUR 1 200)

10%
7%
5%
3%

As actividades de cultivo das plantas, armazenamento e processamento de matérias-primas ligadas aos biocombustíveis, bem como a instalação e a operação de unidades agro-industriais afins estão sujeitas a licença ambiental
prévia, de acordo com as especificidades do processo, previstas na Lei sobre os Biocombustíveis de 2010.
O Regulamento de Utilização Geral dos Recursos Hídricos de 2014 inclui regras aplicáveis ao planeamento, gestão e utilização geral dos recursos hídricos: regulamentando os títulos de utilização, distinguindo as utilizações
sujeitas das não sujeitas a título, definindo o regime económico e financeiro da utilização geral dos recursos hídricos, estabelecendo as taxas e tarifas e o seu modo de pagamento e cobrança, bem como o regime de ocupação,
expropriação e servidão e estabelecendo o respectivo regime de fiscalização e sancionatório. É aplicável às águas
superficiais e subterrâneas, nomeadamente cursos de água, lagos, lagoas, pântanos, nascentes, albufeiras, zonas
estuarinas e outros corpos de água, sem prejuízo dos respectivos leitos, margens e adjacências.
Consultar no Legis-PALOP+TL as condições para licenciamento de instalação de unidades de produção
independente de energia renovável estabelecidas pelo Regulamento da Produção Independente de Energia
Eléctrica de Fevereiro de 2021.

6.1.5 Resíduos
O Plano Estratégico para a Gestão de Resíduos Urbanos (PESGRU) de 2012 estabeleceu a filosofia para a gestão dos
resíduos em Angola consubstanciada nos 7 eixos estratégicos enumerados no quadro seguinte.
EIXOS ESTRATÉGICOS PESGRU
1. Formação e sensibilização
2. Recolha indiferenciada
3. Recolha selectiva e reciclagem
4. Fluxos específicos
5. Tratamento, deposição e valorização
6. Modelo institucional e organização do sector
7. Modelo de financiamento
As regras gerais relativas à produção, depósito no solo e no subsolo, ao lançamento para a água ou para a atmosfera, ao tratamento, recolha, armazenamento e transportação de quaisquer resíduos estão previstas no Regulamento
sobre a Gestão de Resíduos de 2012. Este Regulamento classifica os resíduos em perigosos e não perigosos, e
ainda cada um deles em subcategorias.
Obrigações:
As entidades públicas ou privadas que produzem resíduos ou que desenvolvem actividades relacionadas com a
gestão de resíduos devem:
• Antes do início da actividade, elaborar e submeter ao Ministro do Ambiente um Plano de Gestão de Resíduos
contendo, no mínimo, toda a informação constante do Anexo I e/ou do Anexo II do Regulamento sobre a Gestão de
Resíduos, consoante esteja em causa, respectivamente, um aterro ou outra operação de gestão de resíduos;
• Depois do início da actividade, informar imediatamente o MCTA da ocorrência de derrames acidentais de resíduos,
através dos seus órgãos competentes.
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Obrigações das entidades
envolvidas na deposição,
aproveitamento ou
valorização de resíduos

• Demonstrar, através de um processo de avaliação de riscos realizado durante
o desenvolvimento do Plano de Gestão de Resíduos, a viabilidade científica,
tecnológica e ambiental do método de tratamento, deposição, aproveitamento
ou valorização a ser adoptada para o caso específico;
• Se se tratar de entidade envolvida no processo de deposição ou eliminação
de resíduos que não utilize a opção de deposição ou eliminação aconselhável
do ponto de vista técnico-científico para o tratamento dos seus resíduos, rever
o Plano de Gestão de Resíduos em cada 3 anos, com o objectivo de alcançar
o método de deposição aconselhável do ponto de vista técnico-científico para
a deposição dos resíduos, se se tratar de entidade envolvida no processo de
deposição ou eliminação de resíduos que não utilize a opção de deposição ou
eliminação aconselhável do ponto de vista técnico-científico para o tratamento
dos seus resíduos.

Obrigações das entidades
produtoras ou
manuseadoras
de resíduos

• Minimizar a produção e a perigosidade de resíduos de qualquer categoria;
• Garantir o tratamento dos resíduos antes da sua deposição;
• Assegurar a protecção de todos os trabalhadores que manuseiam directamente
os resíduos contra acidentes e doenças resultantes da sua exposição;
• Garantir que todos os resíduos a transportar comportam um risco mínimo de
contaminação para os trabalhadores, bem como o público em geral e o ambiente;
• Capacitar os seus trabalhadores em matéria de saúde, segurança e ambiente;
• Garantir que a eliminação dos resíduos dentro e fora do local de produção não
tem impacto negativo sobre o ambiente ou sobre a saúde pública;
• Efectuar um registo minucioso com carácter anual das proveniências,
quantidades e tipos de resíduos manuseados, transportados, tratados, valorizados
ou eliminados e conservá-los durante os 5 anos subsequentes ao respectivo registo.

As entidades que realizam qualquer um dos métodos de eliminação estabelecidos no Anexo VI do Regulamento
sobre a Gestão de Resíduos devem, no final de cada semestre, submeter ao MCTA:
• Um relatório de acordo com o plano de gestão de resíduos aprovado;
• As condições de licenciamento estabelecidas;
• A informação constante no modelo do Anexo VIII do mesmo Regulamento.
As instalações e equipamentos destinados à deposição, tratamento, aproveitamento, valorização ou eliminação de
resíduos estão sujeitos a licenciamento ambiental, nos termos da legislação sobre o Licenciamento Ambiental descritos acima e das especificidades previstas, nomeadamente os requisitos dos Anexos I e II do Regulamento sobre
a Gestão de Resíduos que devem constar do pedido de licenciamento. Estas instalações devem incluir o Plano de
Gestão de Resíduos no processo de licenciamento.
Consultar no Legis-PALOP+TL os formulários necessários ao registo de empresas que exercem actividades
nas áreas dos resíduos, tratamento de água e águas residuais
O Regulamento de Registo e Licenciamento de empresas que exercem actividades nas áreas de resíduos, tratamento de águas e águas residuais de 2015 não revogou expressamente nenhum dos regimes acima descritos, mas
aprovou normas específicas, obrigando os operadores (que deverão ser necessariamente pessoas colectivas) aos
seguintes procedimentos:
• Fazer o pedido de registo mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da Agência
Nacional de Resíduos (ANR);
• Acompanhar o requerimento dos documentos constantes do Despacho de 2012 que aprova os formulários legais
para o registo de empresas que exercem actividades nas Áreas dos Resíduos, Tratamento de Água e Águas Residuais.
• Prestar as informações eventualmente solicitadas pelo MCTA no decurso da fase de análise dos documentos.
O esquema seguinte sumariza as fases do processo de registo de empresas no sector dos resíduos, tratamento de
águas e águas residuais:
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Pedido de
registo feito
nos termos
expostos
acima

Deferimento
ou
indeferimento
no prazo
de 60 dias
(não há lugar
a deferimento
tácito)

No caso de
indeferimento,
reclamação
do interessado
junto do MCTA

Comunicação
ao interessado
da decisão final
do pedido de
registo

Vistoria pelos
técnicos do
Gabinete
Jurídico
da ANR

Aceitação
do pedido
de registo
e emissão do
Certificado de
Registo com
a validade
de 1 ano,
pelo MCTA,
a favor da
pessoa colectiva
requerente

Pedido de
renovação
de Certificado
de Registo,
apresentado
pelo interessado
ao Presidente
do Conselho de
Administração
da ANR

Angola aderiu em 2016109 à Convenção de Basileia sobre o Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e sua
Eliminação110 e à Convenção de Bamako (Mali) relativa à Interdição da Importação de Lixos Perigosos, o Controlo
da Movimentação Transfronteiriça e a Gestão desses Lixos em África111, ao abrigo das quais podem ser proibidas,
respectivamente: a importação de resíduos perigosos ou de outros resíduos para eliminação; a importação e a
deposição no mar de lixos perigosos.
Consultar no Legis-PALOP+TL o Regime Jurídico dos Aterros de 2019 que estabelece os requisitos a observar
na concepção, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, incluindo as características técnicas especificas para cada classe de aterros, visando evitar ou reduzir os efeitos negativos sobre o
ambiente resultante da deposição de resíduos em aterro, quer à escala local, em especial a poluição das águas
superficiais e subterrâneas, do solo e da atmosfera, quer à escala global, em particular o efeito estufa, bem
como quaisquer riscos para a saúde humana.
Regime sancionatório:
A violação das regras sobre gestão de resíduos é punida com multas graduadas entre um mínimo equivalente a USD
1 000 e um máximo equivalente a USD 1 000 000, consoante a gravidade de cada caso, às quais podem acrescer as
seguintes sanções acessórias:
• Apreensão de máquinas e utensílios;
• Encerramento das instalações;
• Privação do direito de participação em arrematações e concursos promovidos por entidades ou serviços públicos.
Constitui ainda infracção passível de multa entre 100 000 e 10 000 000 Kwanzas (cerca de EUR 120 a EUR 12 600),
nos termos do Regulamento de Registo e Licenciamento de empresas que exercem actividades nas áreas de resíduos, tratamento de águas e águas residuais, o exercício de tais actividades após a caducidade do respectivo
certificado de registo.

6.1.6 Actividades petrolíferas
O regime de protecção do ambiente a que ficam sujeitas as actividades petrolíferas, quer em terra quer no mar é regido pelo Regulamento da protecção do ambiente no decurso das actividades petrolíferas de 2000 com vista a garantir a preservação do ambiente, nomeadamente no que concerne à saúde, água, solo e subsolo, ar, flora e fauna,
ecossistemas, paisagem, atmosfera e os valores culturais, arqueológicos e estéticos, obrigando a Concessionária e
as Associadas (ver acima Secção 1.5.1 do Capítulo I) , através do operador e as outras empresas petrolíferas deverão
tomar as precauções necessárias para prevenir os efeitos negativos da poluição e, tanto quanto possível, limitar as
suas consequências quando os mesmos já tenham tido lugar, prevendo os seguintes instrumentos de gestão da
protecção do ambiente, ou seja, o conjunto das acções e medidas práticas que a Concessionária e as Associadas,
através do operador e as outras empresas petrolíferas devem elaborar e aplicar, visando a prevenção de danos
ao ambiente: AIA, prevenção de derrames, a resposta a derrames, a gestão, remoção e depósito de desperdícios,
a Gestão de descargas operacionais, o Abandono e restauração do local da instalação.
As infracções a este regime são punidas com multas no valor mínimo correspondente em moeda nacional a USD
5 000 e no valor máximo a USD 500 000.
Pelas Resoluções n.º 29/16 e n.º 34/16.
Sítio oficial da Convenção de Basileia http://www.basel.int/
Lista das Partes acessível em http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/TheProtocol/tabid/1345/Default.aspx
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Sítio oficial da Convenção de Bamako https://www.au.int/web/en/treaties/bamako-convention-ban-import-africa-and-control-transboundary-movement-and-management
Lista de Estados que assinaram, ratificaram e depositaram https://www.au.int/web/sites/default/files/treaties/7774-sl-bamako_convention.pdf
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6.1.7 Alterações Climáticas
A Estratégia Nacional de Implementação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas
(CQNUAC) de 2008 assenta no envolvimento de Angola no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) definido
no artigo 12.º do Protocolo de Quioto, de que Angola é parte desde 2007112, sendo parte da CQNUAC desde 1998.
Visa designadamente os seguintes objectivos específicos: realizar inventários e relatórios sobre a emissão de GEE
em Angola e dos seus impactos no ambiente e na saúde pública; produzir programas e projectos com medidas de
mitigação dos efeitos causados pelas alterações climáticas; e encorajar e desenvolver acções que envolvam transferência de tecnologia e o uso de tecnologias.
No domínio da adaptação as mudanças climáticas e da gestão do risco de desastres, a elaboração do Plano Estratégico de Prevenção e Redução do Risco de Desastres de 2016 visa, entre outros objectivos, concorrer para o
alcance dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), em cumprimento da Lei de Bases da Protecção Civil
de 2003 actualizada em 2020, sendo orientado pelas principais políticas e compromissos nacionais e internacionais
nos termos da gestão do risco de desastres e de desenvolvimento sustentável do País, nomeadamente o Quadro
de Sendai para a Redução do Risco de Desastres, adoptado pela Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas
sobre a Redução do Risco de Desastres, Sendai (Japão) em 2015.
A Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas (ENAC) 2018-2030113 visa adaptar Angola aos impactos das
alterações climáticas e contribuir para o desenvolvimento de baixo carbono do país.

6.1.8 Principais entidades competentes
O Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente (MCTA)114 é a entidade responsável pela política do ambiente e por
realizar auditorias ambientais sendo a Direcção Nacional de Prevenção e Avaliação de Impactes Ambientais115
o serviço de apoio executivo directo responsável pela concepção e implementação das políticas estratégias de prevenção das incidências dos impactes ambientais, nomeadamente através dos seus departamentos:
Departamento de Prevenção de Impactes Ambientais, o serviço responsável pelo controlo e gestão ambiental preventiva de uma actividade competente, designadamente, para: identificar os projectos susceptíveis de AIA; monitorar os projectos ou obras licenciadas; orientar e monitorar as auditorias ambientais das actividades susceptíveis de
provocar danos significativos ao ambiente; calcular as taxas ambientais para cada licença; propor a renovação das
licenças ambientais, entre outras competências; e
Departamento de Avaliação de Impactes e Licenciamento, serviço responsável pela avaliação e licenciamento da
localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e actividades utilizadoras de recursos naturais
consideradas efectivas ou potencialmente poluidoras competente, designadamente, para: licenciar os projectos
susceptíveis de provocarem impactes ambientais e sociais significativos, entre outras competências.
Em matéria de gestão de resíduos o MCTA é o órgão responsável pela política de gestão de resíduos sendo a autoridade competente para realizar o licenciamento ambiental das instalações ou locais de armazenamento e/ou
eliminação de resíduos, credenciar os operadores e os veículos de transporte de resíduos, cadastrar as entidades
públicas ou privadas que manuseiam resíduos e fiscalizar o cumprimento do Regulamento sobre a Gestão de Resíduos. Especificamente para efeitos de registo e licenciamento de empresas que exercem actividades na área de
resíduos, tratamento de águas e águas residuais, é competente a Agência Nacional de Resíduos (ANR), nos termos
do Regime de 2015 acima exposto. À ANR incumbe também a emissão de parecer sobre a conformidade dos Planos
de Gestão de Resíduos a submeter ao MCTA.
A gestão da Rede Nacional de Áreas de Protecção Ambiental incumbe ao Instituto Nacional da Biodiversidade e
Áreas de Conservação (INBAC) do MCTA.
A Direcção Nacional de Pescas e Aquicultura do Ministério da Agricultura e Pescas (MINAGRIP), designadamente
através dos seus Departamento de Gestão e Protecção das Pescarias e Departamento da Frota e Controlo das
Capturas, é o serviço com funções de concepção, direcção, controlo e execução da política de pescas e aquicultura
em termos de protecção e desenvolvimento dos recursos pesqueiros e aquicultura sustentável, competente para:
assegurar a gestão, conservação e protecção dos recursos biológicos aquáticos de forma sustenta e propor as capturas totais admissíveis, quotas de pesca e limites de esforço de pesca, entre outras competências.
A Direcção Nacional do Ambiente e Acção Climática do MCTA, designadamente através do seu Departamento de
Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas, é o serviço responsável pela concepção e desenvolvimento de
políticas e estratégias de acção climática.
A Autoridade Nacional Designada (AND) criada em 2010, é a entidade representante do MCTA responsável por
implementar o MDL, sendo neste âmbito, responsável por aprovar projectos de acordo com as exigências internacionais, definir critérios de elegibilidade, verificar e certificar a redução de emissões nacionais e, ainda, de enviar os
relatórios anuais de actividades para a CQNUAC.
Lista de partes https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states . Texto em Português
https://www.ministeriopublico.pt/es/instrumento/protocolo-de-quioto-convencao-quadro-das-nacoes-unidas-sobre-alteracoes-climaticas-17
113
Disponibilizada pela Agência das Nações Unidas UNDP https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AGO/ENAC%202018-2030_14082017.pdf
114
Estatuto Orgânico do MCTA aprovado em Junho de 2020. Não tem website disponível à data da presente Edição.
115
Regulamento Interno da Direcção Nacional de Prevenção e Avaliação de Impactes Ambientais MCTA aprovado em Novembro de 2020.
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Visando aproveitar as possibilidades oferecidas pela investigação aplicada no domínio da ecologia tropical na perspectiva de gestão de ecossistemas naturais para a melhoria das condições de vida das populações através da utilização racional dos seus recursos hídricos, pedológicos e climático, foi criado em 2012 o Centro de Ecologia Tropical
e Alterações Climáticas (CETAC).
Visado sensibilizar os decisores políticos de alto nível sobre a necessidade de integração da componente clima na
planificação sectorial para o desenvolvimento sustentável, foi criada em 2017 a Comissão para Conferência Nacional sobre Alterações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável.

6.2 URBANISMO
6.2.1 Enquadramento legal
A Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo de 2004 estabelece os princípios fundamentais em que assenta
a estrutura, instrumentos e orgânica de ordenamento do território e o regime dos planos territoriais.
Subordinam-se ao Regulamento Geral das Edificações Urbanas de 2007 a execução de novas edificações ou de
quaisquer obras de construção civil, a reconstrução, a ampliação, a alteração, a reparação ou a demolição das
edificações e obras existentes, assim como todos trabalhos que implicam a alteração da topografia local, dentro do
perímetro urbano e das zonas rurais de protecção fixadas para as sedes de municípios e para as demais localidades
sujeitas por lei a plano de urbanização e a expansão.
Consultar no Legis-PALOP+TL as condições gerais das edificações, as condições especiais relativas à salubridade das edificações e dos terrenos de construção e as condições especiais relativas à estética e à segurança
das edificações.
Regime sancionatório:
As seguintes infracções estão sujeitas a multas de 2 000 a 2 000 000 Kwanzas (cerca de EUR 2,5 a EUR 2 500):
• A execução de quaisquer obras sem licença ou em desacordo com o projecto aprovado;
• A supressão das árvores ou maciços de arborização quando os proprietários tenham sido previamente notificados
de interdição do respectivo corte;
• A existência de meios de transporte vertical (ascensores, monta-cargas, escadas ou tapetes rolantes), quando
exigidos em condições de não poderem ser utilizados permanentemente;
• Qualquer outra infracção para a qual não haja um regime sancionatório específico.
Independentemente da aplicação destas multas, poderão ser ordenadas outras medidas administrativas pelas autoridades competentes, como a suspensão dos trabalhos ou a demolição das obras executadas, o despejo sumário
dos inquilinos e demais ocupantes das edificações ou partes das edificações utilizadas sem as respectivas licenças
ou em desconformidade com elas.

6.2.2 Principais entidades competentes
A execução da política do ordenamento do território e do desenvolvimento urbano é assegurada pelo Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (INOTU), sob a tutela do Ministério das Obras
Públicas e Ordenamento do Território (MINIPOT).
Com a aprovação do Estatuto Orgânico do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (MINJUSDH) em Agosto de
2020 foram extintos os Guichés do Imóvel, tendo sido criadas as Lojas dos Registos, serviços externos integrados
na estrutura da Direcção Nacional de Identificação, Registos e Notariado, cuja regulamentação não foi aprovada
até à data da presente Edição.

6.3 DIREITOS DO CONSUMIDOR
6.3.1 Enquadramento legal
Em Angola, os princípios gerais da política de defesa do consumidor são tutelados pela Lei de Defesa do Consumidor de 2003, a qual é aplicável aos bens objecto de consumo ou um meio de produção, móvel ou imóvel, material ou
imaterial e aos serviços, isto é, as actividades fornecidas no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive
as de natureza bancária, financeira, crédito e securitária, excepto as decorrentes das relações de carácter laboral.
Consideram-se incluídos também os bens e serviços fornecidos e prestados por entidades públicas.
Os importadores e produtores de produtos destinados ao consumo humano e animal que possuam características com
potencial risco para a saúde pública e o ambiente, nomeadamente alimentos, aditivos alimentares, bebidas, medicamentos, cosméticos, fertilizantes, sementes, fitofármacos estão sujeitos a obrigações constantes do Regulamento
sobre a Sujeição a Análises Laboratoriais dos Produtos Destinados ao Consumo Humano e Animal de 2018.
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A captação de água para fins de consumo humano tem prevalência sobre quaisquer outras utilizações dos recursos
hídricos, devendo tal prevalência ser estabelecida na escala de hierarquização e prioridades dos planos de recursos
hídricos das bacias hidrográficas de Angola, de acordo com o Regulamento de Utilização Geral dos Recursos Hídricos
(analisado na Secção 6.1). Os pedidos de licença ou concessão de captação de água devem indicar, em razão da finalidade, para além de outros elementos, para fins de consumo humano: o número da população a beneficiar e respectiva
evolução demográfica, em função do horizonte do projecto, para o caso de abastecimento público; e a declaração da
entidade competente da administração local do Estado, probatória da impossibilidade de integração num sistema
público de abastecimento de água, para o caso de abastecimento particular.
O volume de água, ou número de metros cúbicos, para fins de consumo humano captada nomeadamente de nascentes (ou seja águas subterrâneas artesianas que, na origem, se conservam próprias para consumo humano) é um dos
critérios usados na fórmula de cálculo da Taxa de Captação de Água, que é, a par da Taxa de rejeição de efluentes, um
tipo de taxa de utilização dos recursos hídricos.
É obrigatória a existência e disponibilização de Livro de Reclamações, cujo modelo está à venda na Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA), para todos os estabelecimentos de fornecimento de
bens ou de prestação de serviços públicos ou privados com carácter temporário ou permanente que estejam sujeitos
à Lei de Defesa do Consumidor e à Lei das Actividades Comerciais (Consultar Capítulo IV).
Protecção dos consumidores de serviços financeiros:
Os Limites Máximos para as Comissões e Despesas cobradas nas transacções em moeda estrangeira e para a margem cambial aplicada em determinadas operações foram estabelecidos em Março de 2019 pelo Banco Nacional de
Angola (BNA), definindo-se ainda a moeda de cobrança das referidas comissões.
As instituições financeiras bancárias sujeitas à supervisão do BNA devem, sob pena de multas que poderão ascender
a 500 000 000 Kwanzas (cerca de EUR 630 000):
• Pedir autorização expressa prévia ao BNA para cobrar quaisquer Comissões, Despesas ou Custos sobre operações
em moeda estrangeira, incluindo as relacionadas com a utilização de cartões de crédito ou pré-pagos no estrangeiro,
devendo cumprir os limites máximos definidos no Anexo deste Aviso.
• Cumprir a margem cambial máxima aplicável às operações de venda de moeda estrangeira para a liquidação de
cartas de crédito e pagamento de crédito em moeda estrangeira, independentemente de este ser de juros ou de capital, parcial ou total.
O BNA poderá alterar os limites e as margens cambiais definidas sempre que tal se revele necessário.
Regime sancionatório:
A violação das normas de defesa dos consumidores fica sujeita, conforme o caso, às seguintes sanções:
• Multa, em montante não inferior a 2 000 UCF e não superior a 3 500 UCF ou índice equivalente que venha a substituí-lo;
• Apreensão do bem;
• Inutilização do bem;
• Proibição de fabricação do bem;
• Suspensão de fornecimento de bens ou serviços;
• Suspensão temporária de actividade;
• Revogação de concessão ou permissão de uso;
• Interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de actividade.
Consultar no Legis-PALOP+TL o Regulamento sobre a Sujeição a Análises Laboratoriais dos Produtos Destinados
ao Consumo Humano e Animal de 2018 e a Lei Geral da Publicidade de 2017.

6.3.2 Principais entidades competentes
Criada em Outubro de 2020 a Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA) é a entidade vocacionada para o exercício da actividade inspectiva sobre as actividades económicas e que resulta da fusão dos
serviços inspectivos sectoriais da Indústria, Comércio, Turismo, Ambiente, Transportes, Saúde, Agricultura e Pescas,
que substituiu o extinto Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (INADEC), com competências nos domínios da
fiscalização e inspecção às actividades económicas e da segurança alimentar.
O Conselho Nacional do Sistema de Controlo e Qualidade é o órgão executivo de apoio ao Titular do Poder Executivo,
em matéria de coordenação do sistema de controlo e qualidade de bens e produtos destinados ao consumo, ao qual
incumbe, designadamente:
• Solicitar informações a entidades privadas e determinar, sempre que necessário, a realização de estudos, com o
objectivo de aperfeiçoar o sistema nacional de controlo e qualidade;
• Emitir parecer vinculativo sobre as minutas de contratos de concessão de serviço público, reabilitação, modernização
e gestão da rede nacional de laboratórios do Estado, a serem celebrados entre entidades públicas e instituições especializadas e de reconhecida idoneidade em matéria de controlo de qualidade de bens e produtos destinados ao consumo.
Angola é membro da Organização Internacional de Associações de Consumidores de Língua Portuguesa (CONSUMARE) através da Federação Angolana de Associações de Consumidores (FAAC) constituída em 1997116.
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http://consumare.org/membros/angola/

VII DEFESA COMERCIAL
7.1 REGIME ADUANEIRO
7.1.1 Enquadramento
O Código Aduaneiro de 2006 e a Lei Cambial de 1997, actualizados pela última vez, respectivamente em 2014 e em
2001, definem o sistema aduaneiro em Angola.
Consultar no Legis-PALOP+TL as versões consolidadas do Código Aduaneiro e da Lei Cambial.
São consideradas operações cambiais as que se listam a seguir:
Operações cambiais
• A aquisição ou alienação de ouro amoedado, em barra ou em qualquer forma não trabalhada;
• A aquisição ou alienação de moeda estrangeira;
• A abertura e a movimentação no País, por residentes ou não residentes, de contas em moeda estrangeira;
• A abertura e a movimentação no País, por não residentes, de contas em moeda nacional;
• A liquidação de quaisquer transacções de mercadorias, de invisíveis correntes ou de capitais.
A realização de operações cambiais de invisíveis correntes por pessoas colectivas deve obedecer às regras e
procedimentos do Banco Nacional de Angola (BNA) de Janeiro de 2020.
As mercadorias que sejam objecto de comércio internacional devem, em conformidade com a Pauta Aduaneira dos
Direitos de Importação e Exportação de 2019 actualizada em Agosto de 2020, ser sujeitas, no momento da apresentação da declaração aduaneira às Alfândegas, a um dos seguintes regimes aduaneiros de acordo com o uso ou
destino que se lhes pretenda dar:
INSTRUÇÕES PRELIMINARES DA PAUTA ADUANEIRA DOS DIREITOS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (IPP)
Regimes aduaneiros

• Importação definitiva;
• Importação temporária;
• Reimportação;
• Exportação definitiva;
• Exportação temporária;
• Reexportação;
• Armazenagem aduaneira;
• Trânsito aduaneiro.

Angola aderiu em 2017 à Convenção Internacional para a Simplificação e a Harmonização dos Regimes Aduaneiros
(Convenção de Quioto Revista)117, com o objectivo de eliminar as disparidades entre os regimes e as práticas aduaneiros.
Registo de Exportadores e de Importadores (REI)
Rege-se pelo seguintes Procedimentos Administrativos a Observar no Licenciamento de Importações e Exportações
instituídos junto do Ministério do Comércio (MINCO) que entraram em vigor em Julho de 2020:
• Os interessados devem fazer o pedido de inscrição no REI que é obrigatória e válida por 5 anos, por escrito instruído com a certidão comercial e Alvará de actividade dominante, sendo-lhes entregue um certificado comprovativo da
inscrição e atribuído ao operador de comércio internacional um nome de usuário e uma senha de acesso Plataforma
Informática do Comércio Externo;
• A inscrição no REI é activada de forma automática no momento em que o operador de comércio internacional realize
a primeira operação de importação e exportação em qualquer ponto conectado à Plataforma Informática do Comércio
Externo;
• O importador ou exportador deve formular o pedido de licença ao MINCO, através da Plataforma Informática do
Comércio Externo, mediante a submissão do correspondente Documento Único (DU).
Plataforma Informática do Comércio Externo é o sistema informático utilizado no processo do licenciamento das
importações e exportações.
Operador de Comércio Internacional consoante o contexto em que a expressão é utilizada, significa o importador
ou o exportador.
DU é a fórmula de declaração de Despacho Aduaneiro de Mercadorias aprovada por Decreto de 2002.
Consultar no Legis-PALOP+TL as Taxas a Aplicar aos Importadores e Exportadores no Acto de Inscrição e Reinscrição do REI aprovadas em 2020.
Texto da Convenção em Português http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec79-1981.pdf . Lista de
Partes http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/instruments.aspx
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Licenciamento:
Os Procedimentos Administrativos a Observar no Licenciamento de Importações e Exportações são aplicáveis
a todas as mercadorias importadas para o território aduaneiro ou dele exportadas, quer estejam ou não sujeitas
à inspecção pré-embarque, e ficam sujeitas a um dos seguintes regimes que se analisam a seguir: dispensa de
licenciamento; licenciamento automático; licenciamento não automático.
Operações dispensadas
de licenciamento

• A importação temporária de mercadorias sujeitas a sujeitas a esse regime aduaneiro;
• A importação de peças e acessórios abrangidos por contrato de garantia;
• A importação de bens doados, excepto se forem usados;
• A importação e exportação de filmes cinematográficos cuja exploração comercial
seja permitida;
• A importação de mercadorias necessárias à protecção dos interesses essenciais da
segurança do País, nomeadamente, armas, munições, material de guerra destinados, directa
ou indirectamente, a assegurar o aprovisionamento das Forças de Defesa e Segurança;
• A importação e exportação de materiais remetidos para o exterior para fins de testes,
exames ou pesquisas, com finalidade industrial ou científica;
• A importação, exportação e reexportação de amostras;
• A importação e exportação de mercadorias que sejam dispensadas de licenciamento
por expressa disposição legal ou por razões de interesse público que justifiquem
a dispensa de licenciamento a ser passada pela autoridade competente.

O licenciamento automático consiste na autorização concedida pelo MINCO para a importação e exportação de
mercadorias relativamente às quais não existe qualquer restrição de entrada ou saída do País. Ficam sujeitas a
licenciamento automático as operações de importação ou exportação das mercadorias enumeradas na Plataforma
Informática do Comércio Externo, designadamente as listadas abaixo, sendo a licenças automáticas válidas pelo
prazo de 120 dias até a entrada na instituição financeira bancária para efeito de cativação.
Operações sujeitas
a licenciamento
automático

• A importação, exportação e reexportação de mercadorias sujeitas ao regime aduaneiro
aplicável ao Sector Petrolífero de 2004;
• A importação, exportação e reexportação de mercadorias destinadas a Projectos
de Investimento Privado, desde que devidamente aprovados nos termos da Lei do
Investimento Privado de 2018 e respectivos regulamentos (Consultar acima Capítulo I);
• A importação e exportação de partes, peças e demais componentes aeronáuticos
destinados à manutenção de aeronaves e navios;
• A importação e exportação de mercadorias constantes da lista a aprovar por Decreto
Executivo Conjunto dos Titulares dos Departamentos Ministeriais dos Sectores
do Comércio e das Finanças.

Todas as restantes operações ficam sujeitas a procedimentos não automáticos para licenciamento de importações
e exportações. O Ministério do Comércio profere decisão sobre os pedidos de licenciamento no prazo máximo de 2
dias úteis a contar da data da sua apresentação e registo na Plataforma Informática do Comércio Externo, sendo as
licenças não automáticas de importação ou exportação ou reexportação válidas pelo prazo de 120 dias até a entrada
na instituição financeira bancária para efeito de cativação.
Operações sujeitas
a licenciamento
não automático

• Importação e exportação de mercadorias enumeradas na Plataforma Informática
do Comércio Externo;
• Importação de mercadorias sujeitas ao sistema de contingentação ou a qualquer
outro tipo de restrições;
• Importação de mercadorias destinadas a armazéns afiançados, armazéns aduaneiros,
zonas francas ou lojas francas;
• Importação, exportação e reexportação de mercadorias originárias de países com
restrições constantes de resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU).

Consultar no Legis-PALOP+TL:
• Medidas para melhorar o controlo das exportações e seus proventos, adopção de um sistema informático
único para o comércio internacional e melhoria na fiscalização do mar territorial e da costa do oceano atlântico,
aprovadas em 2018
• Normas sobre a produção, comercialização, importação e exportação de sementes e mudas de qualidade estabelecidas pelo Regulamento da Lei de Sementes de 2016;
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Sector petrolífero:
As operações petrolíferas nas áreas sob jurisdição de Angola estão isentas de direitos e da taxa de serviço relativa
aos emolumentos gerais aduaneiros à excepção do Imposto de Selo, da taxa estatística ad valorem de 1/1000 e das
restantes taxas de prestação de serviços, associados à importação e exportação de mercadorias, destinadas exclusiva e directamente à execução das operações petrolíferas cuja lista consta em Anexo à Lei do Regime Aduaneiro
do Sector Petrolífero de 2004.
Sector mineiro:
Os titulares de direitos mineiros concedidos ao abrigo do Código Mineiro de 2011 beneficiam de um regime aduaneiro especial nos termos do qual a importação de equipamentos destinados exclusiva e directamente à execução das
operações de prospecção, pesquisa, reconhecimento, exploração e tratamento de recursos minerais está isenta de
direitos e da taxa de serviço relativo aos emolumentos gerais aduaneiros, com excepção do Imposto de Selo, da taxa
estatística de 1/1000 e das restantes taxas de prestação de serviços associados. Esta isenção não será aplicável no
caso de: as mercadorias objecto de isenção serem produzidas em Angola, desde que possuam a mesma ou similar
qualidade e que estejam disponíveis para venda e entrega em devido tempo; o preço não exceder 10% relativamente
ao custo do artigo importado, antes da aplicação dos encargos aduaneiros, mas após inclusão dos custos de transporte e seguro com o método de avaliação do valor da Organização Mundial do Comércio (OMC). Angola é membro
da OMC desde 23 de Novembro de 1996118.
Regime sancionatório:
A violação dos Procedimentos Administrativos a Observar no Licenciamento de Importações e Exportações é
punível atendendo à natureza e gravidade das infracções nos termos previstos nos seguintes regimes:
• Lei das Actividades Comerciais de 2007: até 200 dias de multa, correspondendo cada dia de multa a 5 salários
mínimos da função pública (165 000 Kwanzas)119, ou seja, multas no máximo até 33 000 000 Kwanzas (cerca de EUR
41 500).
• Código Aduaneiro: multas até 10 000 UCF120, ou seja, multas até 880 000 Kwanzas (cerca de EUR 1 100).
As competências sancionatórias relativas às infracções cambiais e aduaneiras pertencem, respectivamente, ao
Banco Nacional de Angola (BNA) e à Administração Geral Tributária (AGT). O BNA e o MINCO registam, respectivamente, no Sistema Integrado de Operações Cambiais (SINOC) e na Plataforma Informática do Comércio Externo
o levantamento de autos por infracções e as decisões finais sancionatórias. O MINCO, a AGT e o BNA comunicam
entre si as informações relativas à prática ou à suspeita de prática de infracções.
O SINOC é o sistema automatizado de informação disponibilizado pelo BNA aos bancos comerciais, para registo,
acompanhamento e controlo das operações cambiais.
Destaca-se ainda que o exercício do comércio de câmbios sem autorização do BNA é punido com multa prevista na
Lei Cambial correspondente de 1 200 a 120 000 UCF, ou seja, de 105 600 Kwanzas a 10 560 000 Kwanzas (cerca de
EUR 120 a EUR 13 200). A realização de operações em contravenção da Lei Cambial, como por exemplo a intermediação ou abertura de contas por instituição financeira não autorizada, são punidas com multa correspondente de 2
400 a 240 000 UCF, ou seja, de 211 200 Kwanzas a 21 120 000 (cerca de EUR 260 a EUR 26 500).
As infracções ao regime aduaneiro do sector mineiro são punidas como transgressões administrativas, com sanções pecuniárias em Kwanzas, acrescidas da suspensão das operações geológica e mineira até 90 dias, sempre que
a natureza da infracção o justifique.

7.1.2 Incentivos aduaneiros
Nos termos da Lei do Investimento de 2018 (analisada no Capítulo I) os benefícios aduaneiros não constituem regra e
são limitados no tempo, obedecendo a sua concessão e extinção ao regime de tributação previsto na Pauta Aduaneira
dos Direitos de Importação e Exportação que entrou em vigor em Dezembro de 2019. Uma vez extintos os benefícios,
o investidor privado retoma o regime normal de pagamento dos direitos aduaneiros devidos, no âmbito do Projecto de
Investimento.
A sociedade-veículo do investimento privado, no Regime Especial, está isenta do pagamento das taxas e emolumentos
devidos por qualquer serviço solicitado, incluindo os aduaneiros, por um ente público não empresarial, durante um
período não superior a 5 anos.
O registo do investimento privado sob a forma de importação de máquinas, equipamentos e seus componentes, novos
ou usados, faz-se pelo seu valor FOB (Free on Board - livre a bordo) em moeda estrangeira e o seu contravalor em moeda nacional, à taxa de câmbio de referência do BNA correspondente ao dia da apresentação da declaração aduaneira.
Consultar os benefícios aduaneiros especiais atribuídos às empresas nas zonas francas na Secção 3.10 do Capítulo III.
Lista de Membros https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm .
Entende-se que esta referência legal ao salário mínimo da função pública corresponde ao salário da categoria mais baixa na estrutura de
carreiras do regime geral cujo valor está fixado em 33 000 Kwanzas (cerca de EUR 60) segundo informação da Agência Lusa https://www.dn.pt/
lusa/central-sindical-angolana-defende-salario-minimo-de-222-euros-na-funcao-publica-10634599.html
120
O valor da Unidade de Correcção Fiscal (UCF) foi fixado em 88 Kwanzas em 2011 (cerca de EUR 0,11).
118
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113

A partir de Outubro de 2020 cabe ao Comité de Gestão Coordenada de Fronteiras (CGCF), mecanismo de facilitação
e segurança do comércio, alinhado com as normas estabelecidas pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA),
a organização entre os órgãos intervenientes no controlo fronteiriço, visando conceder celeridade, desburocratização e redução dos custos nas trocas comercias internacionais.
Acordo Facilitação do Comércio e Zona de Comércio Livre Continental Africana:
Angola é parte dos seguintes Acordos:
Desde 2016 do Acordo de Facilitação de Comércio (AFC), adoptado na IX Conferência Ministerial da Organização
Mundial do Comércio (OMC), realizada em Bali (Indonésia), a 7 de Dezembro de 2013121, cuja implementação é monitorada pelo Comité Nacional para a Facilitação do Comércio (CNFC) criado em 2018.
Desde Outubro de 2020 do Acordo que cria a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), assinado no
dia 21 de Março de 2018, na Cimeira Extraordinária dos Chefes de Estados e de Governos da União Africana, em
Kigali (Ruanda)122, abrangendo o comércio de mercadorias, o comércio de serviços, o investimento, os direitos de
propriedade intelectual e a política de concorrência.

7.1.3 Principais entidades competentes
A Administração Geral Tributária (AGT), criada em Dezembro de 2014 desdobra-se em 7 Serviços Regionais Tributários desconcentrados, que correspondem às regiões tributárias às quais pertencem as Delegações Aduaneiras,
Repartições Fiscais, Postos Aduaneiros e Postos Fiscais.
A AGT tem por missão propor e executar a política tributária do Estado e assegurar o seu integral cumprimento, administrar os impostos, direitos aduaneiros e demais tributos que lhe sejam atribuídos, competindo-lhe ainda aplicar os
benefícios aduaneiros previstos no Regime de zonas francas.
A Janela Única do Comércio Externo (JUCE) criada em Fevereiro de 2019, actual designação do anterior Guiché Único
do Comércio Externo que se encontra assim institucionalizada, consiste numa plataforma informática que tem como
objecto optimizar e simplificar os actos dos Órgãos e Serviços Aduaneiros e demais entes públicos envolvidos no
controlo fronteiriço da circulação de mercadorias por via de um modelo de dados compatível com o recomendado pela
OMA, o qual permite a troca rápida de informações entre administrações aduaneiras de diferentes países, facilitando
o desembaraço de cargas. Angola é membro da OMA desde 23 de Fevereiro de 2017123.
O Departamento de Promoção das Exportações e Negócios Internacionais é o serviço da Agência de Investimento
Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) encarregue do desenvolvimento das acções de promoção das exportações nacionais, de internacionalização das empresas nacionais, bem como da promoção e captação de negócios no
estrangeiro a favor das empresas nacionais, no âmbito dos objectivos e das políticas do Governo, responsável por:
• Desenvolver o conhecimento dos mercados potenciais para a exportação de produtos nacionais e proceder à sua
divulgação interna;
• Apoiar os potenciais exportadores nacionais no preenchimento dos requisitos dos potenciais mercados de destino
dos seus produtos;
• Realizar actividades promocionais e organizar a participação das empresas em missões comerciais, programas
de redes de contacto, feiras, certames e exposições internacionais;
• Apoiar a internacionalização das empresas angolanas pelo aproveitamento das oportunidades de negócios oferecidas em países terceiros;
• Recolher, tratar e difundir a Informação comercial relevante para operadores económicos e intervenientes em
processos de comércio internacional;
• Realizar acções tendentes a facilitar a introdução dos produtos angolanos no circuito comercial externo;
• Participar em feiras e exposições internacionais, promovendo a imagem de Angola e dando a conhecer os produtos de exportação angolanos;
• Elaborar propostas para a criação de incentivos para apoio às exportações;
• Colaborar no desenvolvimento da cooperação económica externa.

7.2 SUBVENÇÕES À PRODUÇÃO NACIONAL
Ao abrigo da Lei das Actividades Petrolíferas (analisada no Capítulo I) as entidades licenciadas, a Agência Nacional
de Petróleo, Gás e Biocombustível (ANPG) e suas associadas, bem como todas as entidades que com elas colaborem na execução das operações petrolíferas devem:
• Adquirir materiais, equipamentos, maquinaria e bens de consumo de produção nacional;
• Contratar prestadores de serviços locais.
Consultar na Secção 3.11 do Capítulo III os incentivos fiscais para as empresas petrolíferas angolanas.

121
122
123
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Lista de Membros: http://www.tfafacility.org/ratifications . Acordo: https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/wto_tradefacilitation_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-cfta_consolidated_text_-_portuguese.pdf .
Lista Membros http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/instruments.aspx

O Regulamento sobre a Protecção da Produção Nacional de Materiais de Construção de Origem Mineira de 2014
visa proteger as empresas do sector mineiro que se dediquem à exploração desta categoria de minerais, obrigando
os operadores do sector de empreitadas de obras públicas a utilizar materiais nacionais de construção civil de
origem mineral.
As Linhas Mestras da Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda do Preço do Petróleo no Mercado Internacional de 2016 focam-se em medidas nos domínios monetário, fiscal, cambial, da comercialização externa
e do sector real da economia e mais concretamente em medidas com vista à substituição do petróleo como fonte
principal de receita, através do aumento das exportações não petrolíferas, nomeadamente dos seguintes produtos,
considerados com potencial no país:
• Diamantes;
• Rochas ornamentais;
• Cimento e outros materiais de construção;
• Café;
• Mel;
• Produtos da pesca (peixe, marisco e crustáceos) e derivados (farinha e óleo de peixe);
• Madeiras;
• Minério de ferro;
• Bebidas alcoólicas e não alcoólicas;
• Leguminosas e oleaginosas;
• Hortícolas e tubérculos;
• Sal iodado;
• Serviços(transportes, turismo e telecomunicações).
Esta estratégia prevê o desenho de programas dirigidos destes produtos, nos respectivos sectores, contendo a
visão, os objectivos e metas, os recursos a mobilizar e o princípio da angariação de parceiros internacionais para
assegurar as facilidades migratórias requeridas, com o fim de os trazer para o circuito normal de exportação e garantir a entrada de divisas no País. Para abreviar o processo de fomento à exportação poderão ser exploradas parcerias com operadores internacionais de reconhecida competência, com modelos de parceria inovadores e atractivos
ao investimento, à semelhança dos contratos de partilha de produção usados no Sector Petrolífero.
Através das medidas de salvaguarda do interesse nacional, de 2017, destinadas a garantir o abastecimento e consumo no mercado nacional, de produtos alimentares que constituem a cesta básica, importados definitivamente
é proibida a exportação de produtos alimentares importados definitivamente para o consumo nacional em Angola,
com destaque para os produtos que compõem a cesta básica, que tenham sido importados em regime de isenção
do pagamento dos direitos e demais imposições aduaneiras.
Os bens da cesta básica e outros bens prioritários de origem nacional são os seguintes: Açúcar a granel; Arroz
corrente; Carne seca de vaca; Farinha de trigo; Feijão; Fuba de bombó; Fuba de milho; Leite; Massa esparguete; Óleo alimentar de soja; Óleo de palma; Sabão azul; Sal comum; Ovos; Carne de frango; Carne de cabrito;
Carne de porco; Grão de milho; Mandioca; Batata doce; Batata rena; Tomate; Cebola; Alho; Cenoura; Pimento;
Repolho; Alface; Banana; Manga; Abacaxi; Tilápia (cacusso); Carapau do Cunene; Sardinella aurita (lambula);
Sardinellamaderensis (palheta); Óleo alimentar de girassol; Óleo de amendoim; Mel; Varão de aço de construção
(maior que 8mm); Cimento; Clínquer; Cimentos cola, argamassas, rebocos, gesso e afins; Vidro temperado, laminado, múltiplas camadas ou trabalhado de outras formas; Embalagens de vidro para diversos fins; Tinta para
construção; Guardanapos, papel higiénico, rolos de papel de cozinha; Fraldas descartáveis; Pensos higiénicos;
Detergente sólido (em pó); Detergentes líquidos; Lixívias; Cerveja; Sumos e refrigerantes; Água de mesa; e todos
os bens produzidos pelas indústrias instaladas na Zona Económica Especial Luanda-Bengo.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• Regulamento da Cadeia Comercial de Oferta de Bens da Cesta Básica e outros Bens Prioritários de Origem
Nacional de 2019, aplicável aos produtores nacionais, aos comerciantes grossistas e aos comerciantes retalhistas de bens da cesta básica e de outros bens prioritários de origem nacional;
• Regulamento do Programa de Reconversão da Economia Informal de 2016.
O Projecto de Apoio ao Crédito (PAC) de 2019 define o conjunto de actividades e tarefas de implementação de instrumentos para facilitar o acesso ao financiamento dos projectos de investimentos privado implementados nas fileiras
produtivas e clusters definidos no Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição
de Importações (PRODESI) de 2018. Este programa executivo visa acelerar de forma focada e efectiva a diversificação da produção nacional e a geração de riqueza num conjunto de produções e fileiras específicas a integrar em
clusters com maior potencial de geração de valor e de exportação e a possibilidade de substituição de importações
em vários sectores da economia, de modo a reduzir a sua dependência do petróleo e melhorar a situação económica
e social do actual do País.
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A Lei das Infracções contra a Economia de 1999, actualizada pela última vez pelo Código Aduaneiro de 2006, prevê
as punições criminais aplicáveis a quem comete acções ou omissões que causem prejuízo financeiro ou económico
à República de Angola ou que contrariem os interesses fundamentais que regem a sua economia. Os crimes de
açambarcamento e de especulação encontram-se actualmente previstos nos Artigos 446.º e 447.º do novo Código
Penal Angolano de 11 de Novembro de 2020.
No âmbito da economia de mercado vigente em Angola, as Bases Gerais para a organização do Sistema Nacional
de Preços de 2011, actualizadas em 2016, definem os regimes legais de preços fixados, preços vigiados e preços
livres.
Crime de especulação consiste na venda de bens ou prestação de serviços, por quem seja comerciante ou dedicando-se habitualmente ao comércio, por preços que excedam o limite estabelecido pelo regime legal dos preços
fixados e vigiados, sendo punido com pena de prisão até 1 ano ou com multa até 120 dias.
Crime de açambarcamento consiste na prática de actos em prejuízo do abastecimento regular do mercado e em
situação de dificuldade ou irregularidade de abastecimento de bens essenciais ou de primeira necessidade ou
de matérias-primas indispensáveis à sua produção sendo punido com pena de prisão até 2 anos ou com multa
até 240 dias.
O regime de preços fixados visa garantir o acesso da população aos produtos e serviços básicos consistindo na
atribuição pela autoridade competente do Executivo de um preço para a comercialização de um produto ou serviço, sendo a respectiva Lista determinada por Decreto Executivo do Ministro das Finanças, fixando-se um preço
máximo e podendo os agentes económicos praticar preços inferiores para promover a concorrência entre eles.
O regime de preços vigiados decorre da necessidade de se corrigir distorções na formação de preços de certos
bens ou serviços, em consequência de alterações de preços não justificados pelas condições normais de mercado, assumindo a forma de preço de referência, sendo determinado com base na estrutura de custo do respectivo
bem ou serviço.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• As versões consolidadas do Código Aduaneiro actualizado em 2014 e da Lei das Infracções contra a Economia
de 2006;
• A Lei que aprova o Código Penal Angolano que entrou em vigor em 9 de Fevereiro de 2021;
• A versão consolidada das Bases Gerais para a organização do Sistema Nacional de Preços actualizadas em
2016; e
• A Lista dos Bens e Serviços sujeitos a Preços Fixados e Preços Vigiados de 2020 e as Regras e procedimentos
dos preços praticados no exercício da actividade económica de 2016.
Em observância aos princípios do Quadro de Normas SAFE da OMA encontra-se em vigor desde 2019 o Programa
de Operador Económico Autorizado (OEA) definindo directivas de actuação para a melhoria da gestão aduaneira
das empresas nacionais e criação de um equilíbrio entre a fiscalização aduaneira e a facilitação do comércio
lícito.
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VIII SISTEMA JUDICIAL
E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS
8.1 ORGANIGRAMA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
ORGANIGRAMA DOS TRIBUNAIS
TRIBUNAL SUPREMO

TRIBUNAIS DA RELAÇÃO
(São, em regra, os Tribunais de Segunda Instância)

TRIBUNAIS DE COMARCA
(São, em regra, os Tribunais de Primeira Instância, podendo ser desdobrados
em Salas de Competência Especializada ou de Pequenas Causas Criminais,
sempre que o volume, a natureza e a complexidade dos processos o justifiquem)

Fonte: Nova Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum de 2015.

A Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum (LOFTJC) de 2015 revogou a Lei do Sistema Unificado de Justiça de 1988, extinguindo-se os Tribunais Provinciais e os Tribunais Populares
Municipais. A função jurisdicional comum é, assim, exercida exclusivamente pelo Tribunal Supremo, pelos Tribunais
da Relação e pelos Tribunais de Comarca.
O Programa de Implementação da LOFTJC que entrou em vigor em Janeiro de 2019 inclui o faseamento aplicável à
instalação dos Tribunais da Relação e de Comarca, em todo o País e a criação das condições de implementação da
Nova Organização Judiciária.
O Tribunal Supremo conhece dos recursos interpostos das decisões proferidas pelos Tribunais da Relação. Os
Tribunais da Relação designam-se pelo nome da sede da respectiva região judicial, e com a entrada em vigor da
sua Lei Orgânica em 2016, estes Tribunais passaram a ser competentes para conhecer os recursos interpostos das
decisões de todos os tribunais de Comarca.
De acordo com as regras de organização e funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum, designados também como Tribunais Judiciais, de 2015:
O território angolano está dividido em 5 regiões judiciais, que agrupam as Províncias Judiciais, as quais, por sua
vez, se desdobram em Comarcas:
• Região I, com sede em Luanda, que compreende as Províncias Judiciais do Bengo, Cuanza-Norte e Luanda;
• Região III, com sede em Benguela, que compreende as Províncias Judiciais de Benguela, Bié, Cuanza-Sul e Huambo;
• Região IV, com sede no Lubango, que compreende as Províncias Judiciais do Cuando-Cubango, Cunene, Huíla e
Namibe; e
• Região V, com sede em Saurimo, que compreende as Províncias Judiciais da Lunda-Norte, Lunda-Sul e Moxico.
Para efeitos de organização dos Tribunais de primeira instância da jurisdição comum, o País divide-se em 60 circunscrições, correspondendo cada uma delas a uma Comarca. As Províncias Judiciais correspondem às províncias
da divisão político-administrativa do País e agregam todas as Comarcas da sua circunscrição territorial, conforme
o quadro seguinte.
Consultar no Legis-PALOP+TL a Lei da Divisão Político-Administrativa de 2016 e a Lei da Codificação das Circunscrições Territoriais ambas de 2016.
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REGIÃO

PROVÍNCIA

SEDE

MUNICÍPIOS
Ambriz, Bula-Atumba, Dande, Dembos,
Nambuangongo, Pango Aluquém

III
Benguela
Benguela
Baía Farta, Benguela,
			
Cubal, Lobito
				

Baía Farta, Balombo, Benguela, Bocoio,
Caimbambo, Catumbela, Chongorói,
Cubai, Ganda, Lobito

III
Bié
Kuito
Andulo, Camacupa,
			
Kuito
				

Andulo, Camacupa, Catabola, Chinguar,
Chitembo, Cuemba, Cunhinga, Kuito,
N’harea

II
Cabinda
Cabinda
Buco-Zau, Cabinda
				
IV
Cuando-Cubango Menongue
Cuangar,
			
KuitoCuanavale,
			
Menongue

Belize, Buco-Zau, Cabinda, Cacongo
Calai, Cuangar, Cuchi, KuitoCuanavale,
Dirico, Mavinga, Menongue, Nancova,
Rivungo

I
Cuanza-Norte
N’Dalatando
			
			
			

Ambaca,
Cambambe,
Cazengo,
Golungo Alto

Ambaca, Banga, Bolongongo,
Cambambe, Cazengo, Golungo Alto,
Gonguembo, Lucala, Quiculungo,
Samba Caju

III
Cuanza-Sul
Sumbe
			
			

Amboim, Libolo,
Porto Amboim,
Quibala, Cela e Sumbe

Amboim, Cassongue, Conda, Ebo,
Libolo, Mussende, Porto Amboim,
Quibala, Quilenda, Cela, Seles e Sumbe

IV
Cunene
Ondjiva
			

Ombadja,
Cuanhama

Cahama, Cuanhama, Curoca, Cuvelai,
NamacundeeOmbadja

III
Huambo
Huambo
Bailundo, Caála,
			
Huambo
				
				

Bailundo, Caála, Catchiungo,
Tchikala-Tcholohanga, Tchinjenje,
Ecunha, Huambo, Longonjo,
Londuimbaii, Mungo, Ucuma

IV
Huíla
Lubango
Caconda, Lubango,
			
Matala, Quilengues
				
				

Caconda, Caçula, Caluquembe, Chibia,
Chicomba, Chipindo, Cuvango, Gambos,
Humpata, Jamba, Lubango, Matala,
Quilengues, Quipungo

I
Luanda
Luanda
			

Belas, Cacuaco, Cazenga, Icolo e Bengo,
Luanda, Quiçama e Viana

Belas, Cacuaco,
Luanda, Viana

V
Lunda-Norte
Dundo
Chitato, Cuango
				
				

Cambulo, Capenda-Camulemba,
Caungula, Chitato, Cuango, Cuílo,
Lubalo, Lucapa e Xá-Muteba

V

Muconda, Saurimo

Cacolo, Dala, Muconda e Saurimo

Cacuso, Cahombo,
Calandula,
Cambundi-Catembo,
Cunda-Dia-Baze,
Malanje

Mucari (Caculama), Cacuso, Cahombo,
Calandula, Cambundi-Catembo,
Cangandala, KiuabaNzoji,
Cunda-Dia-Baze, Luquembo, Malanje,
Marimba, Massango, Quela e Quirima

Lunda-Sul

Saurimo

II
Malanje
Malanje
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COMARCAS

I
Bengo
Caxito
Ambriz, Dande
				

V
Moxico
Luena
Luau, Luchazes, Luena
				
				

Alto Zambeze, Lumbala-Nguimbo,
Camanongue, Lumeje-Cameia, Léua,
Luau, Luacano, Luchazes e Luena

IV
Namibe
Namibe
Bibala, Namibe, Tômbua
				
II
Uíge
Uíge
Damba, Negage,
			
Sanza Pombo, Uíge
				
				

Bibala,Camucuio,Namibe,TômbuaeVirei
Alto Cauale, Ambuíla, Bembe, Buengas,
Bungo, Damba, Maquela do Zombo,
Milunga, Mucaba, Negage, Puri, Quimbele,
Quitexe, Sanza Pombo, Songo e Uíge

O Tribunal Constitucional institucionalizado em 25 de Junho de 2008 após a aprovação da sua Lei Orgânica e da
Lei Orgânica do Processo Constitucional, ambas de 2008 e actualizadas em 2010, é o órgão supremo da jurisdição
constitucional, responsável por administrar a justiça em matéria jurídico-constitucional, competindo-lhe, apreciar:
• Preventivamente a constitucionalidade das leis, dos decretos presidenciais, das resoluções, dos tratados, das
convenções e dos acordos internacionais ratificados e de quaisquer normas;
• Em recurso, a constitucionalidade das decisões dos demais tribunais que recusem a aplicação de qualquer norma, com fundamento na sua inconstitucionalidade, ou que apliquem uma norma cuja constitucionalidade haja sido
suscitada durante o processo;
• Em última instância, a regularidade e a validade das eleições, julgando os recursos interpostos de eventuais irregularidades da votação ou do apuramento dos votos, nos termos previstos na Lei Eleitoral.
Consultar no Legis-PALOP+TL as versões consolidadas da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional e da Lei Orgânica do Processo Constitucional.

8.2 EXECUÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA
O ordenamento jurídico angolano não aprovou regimes civis ou penais próprios com regras gerais aplicáveis à execução de sentenças estrangeiras. As regras de processo civil sobre revisão de sentenças estrangeiras ainda são as
do Código de Processo Civil de 1963, actualizado pela última vez em Fevereiro de 2021 mas, que, neste domínio, não
sofreu actualizações, mantendo-se o princípio da necessidade de revisão e confirmação de sentença estrangeira,
excepto se invocada como simples meio de prova.
Entrou em vigor em 2005 o Acordo de Cooperação Jurídica e Judiciária entre Portugal e Angola, prevendo que Angola tem competência para proceder à execução de uma sentença (ou seja, as sanções privativas de liberdade, as multas, coimas ou perda de bens e as privações de direitos) proferida em Portugal e que neste adquira executoriedade.
A execução, em Angola, de uma sanção decretada em Portugal carece de uma decisão jurisdicional angolana. Uma
pessoa relativamente à qual tenha sido proferida uma sentença criminal em Portugal não poderá, pelo mesmo
facto, ser perseguida, condenada ou sujeita à execução de uma sanção em Angola.
Por sua vez o Código Civil de 1966, actualizado pela última vez em 2015, prevê que as sentenças dos tribunais estrangeiros, revistas e confirmadas, podem titular o registo da hipoteca judicial, contanto que a lei do País onde foram
proferidas lhes reconheça igual valor.
Consultar no Legis-PALOP+TL as versões consolidadas do Código de Processo Civil e do Código Civil.
O Instrumento que cria a Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional entre os Estados Membros da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) aprovado em Angola em 2010 visa, designadamente, facilitar, agilizar e criar condições mais favoráveis à cooperação jurídica e judiciária entre os Estados-membros da CPLP,
embora não contenha regras relativas a sentenças estrangeiras.
Em Angola são aplicáveis as regras sobre revisão, confirmação execução de sentenças previstas no Acordo de Cooperação Judiciária entre a República Popular de Angola, a República de Cabo-Verde, a República da Guiné-Bissau,
a República Popular de Moçambique e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, assinado a 10 de Dezembro
de 1987, em Bissau.

8.3 REGIME DA ARBITRAGEM
A arbitragem voluntária tem sido cada vez mais utilizada em Angola, ao abrigo da Lei de Arbitragem Voluntária de
2003, a qual segue de perto a Lei Modelo da United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)124. Os
tribunais arbitrais têm sido constituídos ad hoc, tendo sido criados os seguintes centros de arbitragem institucionalizada, com competência para resolução de litígios com carácter geral:
• Harmonia, Centro Integrado de Estudos e Resolução de Conflitos;
• Arbitral Iuris S.A.;
• Centro de Mediação e Arbitragem de Angola (CMA);
• Centro Angolano de Arbitragem de Litígios (CAAL);
• Centro de Arbitragem da Associação Industrial de Angola (CAAIA).
A Lei Geral do Trabalho de 2015 tem uma secção específica dedicada à arbitragem, aplicável aos litígios decorrentes da relação jurídico-laboral, prevendo ainda que os conflitos individuais de trabalho possam ser resolvidos por
mecanismos extrajudiciais, nomeadamente a mediação, a conciliação e a arbitragem, paralelamente à resolução
por mecanismos judiciais.

124

Para consulta em www.uncitral.org
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Angola é parte, desde 2017, da Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras125, assim viabilizando o reconhecimento imediato das mesmas em Angola, desde que proferidas em território
de Estados vinculados à Convenção e reconhecidos pelo Estado Angolano.
Criado em Junho de 2014, o Centro de Resolução Extrajudicial de Litígios (CREL), é o serviço que integra num único
espaço os Serviços de Informação e Consulta Jurídicas, Mediação, Conciliação, Arbitragem e Defesa Pública, sendo
o seu funcionamento assegurado pela Direcção Nacional Para a Resolução Extrajudicial de Litígios. O acesso ao
CREL fica sujeito a uma taxa criada em Junho de 2016 que compreende as despesas dos árbitros, os emolumentos
e as despesas administrativas do CREL para a normal prossecução do processo, com custos entre 250 000 e 13 362
500 Kwanzas (cerca de EUR 450 e 24 000) que variam conforme o valor do litígio.
Consultar no Legis-PALOP+TL a seguinte regulamentação do CREL:
• Regulamento sobre os Procedimentos de Arbitragem de 2017;
• Taxa de Mediação, Conciliação, Arbitragem e Consulta Jurídica de 2016;
• E ainda a Lei da Mediação de Conflitos e Conciliação de 2016.

IX REGIME JURÍDICO DOS ESTRANGEIROS
9.1 TIPOS DE VISTOS
A tipologia dos vistos de entrada e as categorias de vistos consulares previstas na Lei sobre o Regime Jurídico dos
Estrangeiros de 2019 encontra-se concretizada no Regulamento da Lei sobre o Regime Jurídico dos Cidadãos
Estrangeiros de Junho de 2020 que regula as seguintes matérias: passagem das fronteiras e condições de entrada
e saída do território nacional, interdição de entrada e de saída, vistos de entrada, vistos concedidos em território
nacional, transformação de vistos, autorização de residência, registo e regime sancionatório prevendo multas por
infracções a este regime que variam entre 15 840 Kwanzas e 3 799 840 Kwanzas (cerca de EUR 19 e EUR 4 700).
Os tipos de vistos de entrada são os seguintes:
• Visto diplomático, oficial e de cortesia;
• Visto consular: concedido pelas missões diplomáticas e consulares, podendo ser uma das seguintes categorias:
Trânsito; Turismo; Curta duração; Estudo; Tratamento médico; Investidor; Trabalho; Permanência temporária; Para
Fixação de Residência.
• Visto territorial: Visto de Investidor e Visto de Fronteira.
Tendo em conta o Regime Jurídico dos Estrangeiros de Maio de 2019 e a sua Regulamentação de 2020, o quadro
seguinte actualiza a informação prestada no sítio do Consulado de Angola126 sobre os tipos de visto mais comuns
exigidos para que os cidadãos estrangeiros possam entrar e permanecer em Angola:
TIPO

REQUISITOS/CONDIÇÕES

Visto de Trânsito

• Concedido, no prazo de 2 dias úteis a contar do pedido, pelas missões diplomáticas
e consulares angolanas a cidadão estrangeiro que, para atingir o país de destino, tenha
de fazer escala em território nacional;
• Válido por 60 dias, para 1 ou 2 entradas permitindo uma permanência de até 5 dias,
sem possibilidade de prorrogação;
• Pode ser excepcionalmente concedido no posto de fronteira ao cidadão estrangeiro que,
em viagem contínua, a interrompa para as escalas obrigatórias do meio de transporte utilizado.
O interessado tem de comprovar que é titular de visto de entrada e de bilhete de passagem
para o país de destino.

Visto de Turismo

• Concedido, no prazo de 5 dias úteis a contar do pedido, pelas missões diplomáticas
e consulares angolanas ao cidadão estrangeiro que pretenda entrar em Angola, por razões
familiares, para prospecção de negócios, para participar em actividades científicas
e tecnológicas, ou em visita de carácter recreativo, desportivo ou cultural;
• Válido por 120 dias, para múltiplas entradas, permitindo uma permanência de até 30 dias,
prorrogável por 2 vezes, por igual período;

Texto da Convenção em Português disponível em http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/rar37-1994.
pdf . Lista de Estados Partes https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXII/XXII-1.en.pdf .
http://www.consuladogeral-angola.pt/servicos/
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• Não permite ao seu titular a fixação de residência em território nacional, nem o exercício
de qualquer actividade remunerada;
• O Titular do Poder Executivo pode estabelecer a concessão de visto de turismo nos postos
de fronteira, nos termos a definir em regulamento.
Exige-se a comprovação da existência de meios de subsistência e de bilhete de regresso ao
país de origem ou para outro destino.
Visto de Curta
duração

• Concedido, no prazo de 2 dias úteis a contar do pedido, pelas missões diplomáticas
e consulares ao cidadão estrangeiro que por razões de urgência, tenha necessidade
de entrar em território nacional;
• Válido por 72 horas, permite uma permanência em território nacional de até 10 dias,
prorrogável 1 vez, por igual período de tempo;
		• Não carece de autorização prévia da Autoridade Migratória, bastando a comunicação
da sua concessão;
• Não permite ao seu titular a fixação de residência em território nacional, nem o exercício
de qualquer actividade remunerada.
Obrigatória a apresentação de documento comprovativo dos objectivos da entrada
em território nacional.
Visto de Trabalho

Concedido, no prazo de 30 dias úteis a contar do pedido, pelas missões diplomáticas
e consulares permite a entrada em território angolano ao seu titular, a fim de nele exercer
actividade profissional remunerada.
• Permite múltiplas entradas, uma permanência de até 365 dias, renovável por igual
período até ao termo do contrato.
• A entidade contratante deve comunicar à Autoridade Migratória qualquer alteração
no tempo de duração do contrato, para efeitos do Regime Jurídico dos Estrangeiros.
• Apenas permite ao seu titular exercer a actividade profissional que justificou a sua
concessão e habilita-o a dedicar-se, exclusivamente, ao serviço da entidade empregadora
que o requereu.
• Não habilita o seu titular à fixação de residência em território nacional.
Em caso de interesse público, pode, o responsável do Departamento Ministerial que atende
a matéria migratória, autorizar a concessão de Visto de Trabalho em território nacional,
sob proposta da Autoridade Migratória.
Prorrogação é condicionada a comprovação do cumprimento das obrigações fiscais
da entidade empregadora e perante a segurança social relativamente ao trabalhador
estrangeiro em causa.
Pode ser concedido até ao termo do contrato de trabalho, de acordo com a duração
do contrato estabelecido entre o empregador e o trabalhador e suas eventuais renovações.

Visto de Investidor

• Concedido, no prazo de 30 dias úteis, pela Autoridade Migratória ao cidadão estrangeiro
investidor, representante ou procurador de empresa investidora, para fins de realização
e execução de proposta de investimento desde que se encontre registado pelo órgão
competente da Administração Pública, nos termos da Lei do Investimento Privado
(analisada no Capítulo I).
• Permite múltiplas entradas e permanência de até 2 anos, prorrogáveis por iguais
períodos de tempo, em conformidade com a causa que determinou a sua concessão.
• Pode ser concedida autorização de residência temporária ao investidor com 3 anos
de permanência ininterrupta em território nacional com visto de investidor, mediante
declaração prévia da entidade responsável pelo investimento privado que ateste que
o projecto se mantém válido.
• A possibilidade do ponto anterior não se aplica ao representante ou procurador de investidor.

Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre os elementos e requisitos comuns dos pedidos
de vistos de entrada bem como os aspectos específicos de cada tipo de visto estabelecidos no Regulamento da
Lei sobre o Regime Jurídico dos Cidadãos Estrangeiros de 2020.
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Para a concessão de Visto de Trabalho exigem-se adicionalmente os seguintes requisitos específicos:
• Possuir contrato de trabalho ou contrato-promessa de trabalho;
• Possuir certificado de habilitações literárias e profissionais;
• Possuir curriculum vitae;
• Possuir certificado de registo criminal emitido pelas autoridades do país da residência habitual;
• Possuir comprovativo de depósito de caução de repatriamento;
• Possuir atestado médico do país de origem;
• Possuir parecer favorável do Departamento Ministerial que superintende o sector de actividade em que irá prestar
o trabalho.
O órgão que superintende o Sector de Actividade deve emitir parecer negativo sempre que se verifique uma das
seguintes situações:
• Incumprimento, por parte da entidade patronal das obrigações fiscais;
• Existência de mão-de-obra nacional qualificada e disponível para o efeito;
• Falta de anúncio publicado no jornal de maior tiragem sobre oferta de trabalho dirigida aos cidadãos nacionais.
Passaporte para cidadão estrangeiro:
Ao cidadão estrangeiro residente legalmente no país, que demonstrar impossibilidade de obter documento de viagem do seu País de origem para sair do território nacional, pode ser-lhe atribuído um passaporte.

9.2 AUTORIZAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE VISTOS
O visto de entrada é aposto no passaporte ou em qualquer outro documento de viagem equivalente, devendo dele
constar o prazo de validade, o número de entradas e o tempo de permanência autorizado.
A concessão de visto de entrada em território nacional obedece às condições indicadas pelo Consulado de Angola127.
Angola aprovou em 2002 o Acordo sobre Concessão de Vistos de Múltiplas entradas para determinadas categorias
de cidadãos dos Estados Membros da CPLP e o Acordo sobre o estabelecimento de requisitos comuns máximos para
a instrução de processos de vistos de curta duração para os cidadãos dos Estados Membros da CPLP.
De acordo com informação obtida junto do Consulado Geral de Angola, o processo para obtenção de qualquer um
dos vistos é idêntico: tirar uma senha e, com ela, ir entregar o processo ao Consulado. Além dos documentos cuja
lista é disponibilizada no seu sítio, podem ser pedidos outros, incluindo alguns dados biométricos, o que pode
obrigar a uma segunda visita ao Consulado. O serviço de requisição de vistos via internet só está disponível para
empresas com protocolo assinado.128
Regime sancionatório:
Ao cidadão estrangeiro que, injustificadamente, exceda o período de permanência que lhe for concedido aplica-se
uma multa diária, em Kwanzas, equivalente a USD 150. Pelo exercício de qualquer tipo de actividade laboral por
conta de outrem ou por conta própria, sem visto de trabalho, a multa, em Kwanzas, é equivalente a USD 1 000, sendo
cobrada pelo Serviço de Migração e Estrangeiros.
Regime especial Migratório das Zonas Francas:
Os trabalhadores estrangeiros não residentes que prestem serviços na Zona Franca estão abrangidos à obtenção
de vistos de trabalho, devendo o órgão responsável pelos serviços de migração e estrangeiros estabelecer os procedimentos expeditos que tomem mais célere o processo para a sua obtenção, sobretudo para mão-de-obra qualificada, investidores e turistas, ao abrigo da Lei das Zonas Francas de Outubro de 2020129 e da sua Regulamentação
de Janeiro de 2021 (analisados no Capítulo I), sob pena de multa correspondente a até 1% do valor do investimento,
de acordo coma gravidade da infracção, sendo o valor elevado ao triplo em caso de reincidência, e penalização de
cancelamento da autorização para operar na Zona Franca se as infracções forem repetidas e graves.

127
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http://www.consuladogeral-angola.pt/servicos/
FAQ dos vistos online: www.consuladogeral-angola.pt/FAQ%20-%20Vistos%20Online.pdf.
Revoga o Regime Jurídico das ZEE de 2015.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E TRABALHO

GUIA PARA INVESTIR
NOS PALOP E TIMOR-LESTE

CABO VERDE

I FORMAS DE INVESTIMENTO
ESTRANGEIRO
1.1 REGIME LEGAL
A Lei de Investimento de 2013, que se mantém até à data da presente Edição sem actualizações130, aplica-se a todos
os investimentos de natureza económica que se realizem no território cabo-verdiano ou no estrangeiro a partir de
Cabo Verde, efectuados por investidores nacionais ou estrangeiros e que pretendam beneficiar das garantias e dos
incentivos nele previstos.
A realização de investimentos,que se resume no quadro seguinte, é livre em qualquer sector de actividade, não
carecendo de qualquer autorização prévia e orientando-se pelos princípios da liberdade da iniciatia privada e da
liberdade de estabelecimento.
REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO
Aplicação
de capital

• Com vista à criação, modernização ou expansão de uma actividade económica;
• Em forma de activos tangíveis ou intangíveis.

Investimento
externo

Participação em actividades económicas realizadas com contribuições provenientes
do exterior susceptível de avaliação pecuniária:
• Moeda livremente convertível e depositada em instituição financeira legalmente
estabelecida no país;
• Bens, Serviços e direitos importados sem dispêndio cambial para o país;
• Lucros e dividendos de um investimento externo reinvestidos na mesma ou noutra
actividade económica, podendo consistir em:
		 - Criação de uma nova empresa, sucursais ou outra forma de representação
		 de empresas estrangeiras;
		 - Participação no aumento de capital, aquisição de activos, de partes sociais
		 de empresas já existentes, empréstimos suplementares e suprimentos dos
		 sócios à empresa.
Convenções de
Estabelecimento

• Para projectos de investimento que, pela sua natureza ou dimensão, possam merecer
do Estado um apoio e tratamento especiais;
• Total autonomia da vontade das partes intervenientes;
• Estado não dispõe de poderes especiais de fiscalização e direcção da sua execução,
nem de modificação unilateral do conteúdo das prestações contratuais por motivo
de interesse público.
• O Estado mantém apenas o papel regulador em ordem a acautelar interesses públicos
essenciais e como consequência dos incentivos a conceder.

Todos os investimentos externos devem ser registados junto do Banco de Cabo Verde (BCV), através Agência de
Promoção de Investimento e Exportação de Cabo Verde (Cabo Verde TradeInvest ou CVTI)131, por via electrónica no
dia seguinte à emissão do Certificado de Investidor, por esta entidade, a qual é também responsável pela celebração
de Convenções de Estabelecimento.
À tramitação de projectos de investimento, quer no regime geral quer no regime de Convenção de Estabelecimento,
é aplicável o Regime de Procedimentos de projectos no Balcão Único do Investidor (BUI) de 2015 (analisado na
Secção 1.4).
Projecto de investimento é o empreendimento de actividades económicas, ou seja a comercialização de bens ou
a prestação de serviços de natureza económica, realizadas no país ou a partir dele.
Investidor externo é qualquer pessoa, singular ou colectiva, independente da sua nacionalidade, que realize investimento externo no território nacional devidamente autorizado pela autoridade competente.
O Certificado de Investidor132 é o documento assinado pelo Presidente do Conselho de Administração (PCA) da
CVTI e autenticado com o carimbo da instituição que comprova a detenção de Estatuto de Investidor.

A Lei de Investimento de Setembro de 2013 corresponde à alteração e republicação do diploma de Julho de 2012 designado Código de
Investimento que entrou em vigor na data de entrada em vigor na data de entrada em vigor do Código de Benefícios Fiscais, ou seja, 1 de
Janeiro de 2013.
131
https://cvtradeinvest.com/
132
A designação Certificado de Investidor substitui a anterior designação Certificado de Registo de Investimento constante do Regime de
Procedimentos de Projectos no BUI.
130
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A Convenção de Estabelecimento é o contrato escrito celebrado entre o Estado e um Investidor, com vista a realização de uma actividade económica, que pela sua dimensão ou natureza, suas implicações sociais, ecológicas
ou tecnológicas ou por outras circunstâncias, se revelem de interesse excepcional, no quadro da estratégia de
desenvolvimento nacional ou recomendam a adopção de cláusulas, cautelas, garantias ou condições especiais
não incluídas no regime geral vigente.
O BUI é o Balcão Único criado em 2015 funcionando como Sistema de Reconhecimento e Acompanhamento de
Projectos de Investimento.
A CVTI e o Instituto de Apoio e Promoção Empresarial, I.P (Pró Empresa)133, nas suas respectivas áreas de
actuação, são responsáveis pela prestação de assistência institucional aos investidores, com a missão de promover, facilitar e acompanhar os investimentos, desempenhando os papéis de Interlocutor Central do Investidor,
designadamente para efeitos do processo de reconhecimento de projectos de investimento no BUI.

1.2 GARANTIAS DOS INVESTIDORES, TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR
E INCENTIVOS
Todos os investidores, independentemente da sua nacionalidade, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos
mesmos deveres e obrigações, com as seguintes excepções que podem ter um tratamento mais favorável:
• Tratamento especial dado a projectos de investimento no âmbito de Convenção de Estabelecimento
• Garantias, vantagens e obrigações especialmente contempladas em acordos ou tratados internacionais de que
Cabo Verde seja signatário.
Os investidores beneficiam de segurança e protecção jurídica contra quaisquer medidas de requisição, nacionalização ou expropriação directa ou indirecta da sua propriedade privada.
Indicam-se no quadro seguinte os direitos dos investidores no que respeita a transferências para o exterior e as
respectivas condições.
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR

CONDIÇÕES

Transferência
de fundos

• Lucros operacionais líquidos, incluindo
dividendos e juros de capitais;
• Royalties e comissões por serviços
relacionados com o investimento;
• Rendimento de venda de acções;
• Rendimento de venda parcial ou total
de qualquer parte de um investimento;
• Prestações referentes a amortizações
e juros de operações financeiras que
constituem investimento externo;
• Compensação por expropriação ou perdas.

Autorizada pelo BCV no prazo de 30 dias
a contar:
• Do respectivo pedido; ou
• Da recepção de informações
complementares solicitadas.

Rendimentos de
trabalhadores
estrangeiros

Direito a converter em moeda livremente
convertível e a transferir para o exterior,
os rendimentos provenientes de serviços
prestados às s empresas financiadas com
recursos provenientes do exterior, e para
as quais foram recrutados:
• Trabalhadores estrangeiros
• Trabalhadores de nacionalidade
cabo-verdiana que à data da contratação
residem no exterior há mais de 5 anos.

• Cumprimento de todas as obrigações
fiscais;
• Rendimentos devidamente registados
no BCV.

Contas em divisas

Direito dos investidores externos a dispor
de contas tituladas em moeda convertível,
em instituições financeiras estabelecidas
no país e autorizadas por Lei, através das
quais podem realizar todas as operações
com o exterior
		
		
		
133

• Contas previstas só podem ser
movimentadas a crédito mediante
transferências do exterior ou de outras
contas em divisas existentes no país, em
instituições financeiras devidamente
autorizadas (consultar Secção 1.5.3);
• A abertura e a movimentação das contas
deve obedecer a regulamentação do BCV.

https://www.proempresa.cv/
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Aos investimentos realizados ao abrigo da Lei de Investimento podem ser concedidos incentivos como os que são
enumerados no quadro seguinte, de acordo com o Código de Benefícios Fiscais de 2013, com a última actualização
dada pelo Orçamento do Estado (OE) de 2019 (analisado em mais detalhe na Secção 3.8 do Capítulo III).
INCENTIVOS DA LEI DE INVESTIMENTO
TIPOS DE INCENTIVOS FISCAIS

• Incentivos de carácter geral ou específico;
• Incentivos dependentes ou automáticos;
• Incentivos contratuais;
• Incentivos condicionados ou temporários;
• Incentivos sob a forma de isenções;
• Reduções de taxas;
• Deduções à matéria colectável e à colecta;
• Amortizações e reintegrações aceleradas;
• Crédito fiscal por investimento.

O gozo destes benefícios apenas é permitido a sujeitos passivos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC) e de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRPS) que, reunindo as condições legais para o
exercício da sua actividade, cumpram, cumulativamente, os seguintes pressupostos:
• Estar enquadrado em regime de tributação pela contabilidade organizada;
• Utilizar a contabilidade organizada em conformidade com o sistema de normalização contabilística e de relato financeiro vigente em Cabo Verde;
• Empregar exclusivamente o método de comunicação electrónica online, disponibilizado pela administração fiscal,
para o cumprimento das suas obrigações fiscais;
• Não ser tributado por métodos indirectos;
• Ter a situação fiscal e contributiva regularizada, considerando-se como tal aqueles que não se encontrem em situação de dívida ou que, encontrando-se em dívida, tenham procedido a reclamação, impugnação ou oposição e tenham
prestado garantia idónea, quando esta se mostre exigível.
Consultar na Secção 3.9 do Capítulo III outros incentivos previstos no Código dos Incentivos Fiscais.

1.3 FORMA LEGAL EXIGIDA PARA A CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES
A Lei de Investimento não estabelece qualquer requisito de forma. Desde Outubro de 2019, com a entrada em vigor
do Código Comercial e do Código das Sociedades Comerciais134, consideram-se como empresários comerciais as
entidades e sociedades constituídas ao abrigo de lei estrangeira e que exerçam em Cabo Verde alguma actividade
económica no e para o mercado135, tendo ficado revogada a seguinte legislação:
• Anteriores Código Comercial de 1888 e Código das Empresas Comerciais de 1999136;
• Montantes mínimos do capital social fixados em 2013;
• Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Participações Sociais (SGPS) de 2009.
Empresário comercial é toda a pessoa singular, residente ou não residente, ou pessoa colectiva, com sede estatutária em Cabo Verde ou não, dotada de capacidade jurídica e que exerça empresa comercial.
Dada a profunda actualização do anterior regime, destacam-se as seguintes alterações:
• São regulados contratos especiais, como os contratos comerciais usais (compra e venda, mandato, empréstimo, depósito), os contratos de cooperação, os contratos de distribuição, os contratos de transporte, o contrato de expedição,
e de venda à consignação ou contrato estimatório.
• É estabelecido um novo regime para alguns tipos contratuais, nomeadamente contratos de distribuição, que integram o contrato de agência, o contrato de concessão comercial, o contrato de franquia (franshising), contrato de
consignação, contrato de fornecimento, contrato de transporte, contrato de expedição e contratos publicitários.
• Adequa-se a obrigação de manter a escrituração às novas tecnologias e actualiza-se a obrigação de elaborar o balanço e de prestar contas, deixando se ser obrigatórios os livros de inventário, balanço, diário e razão.
Destacam-se ainda os seguintes aspectos do direito societário que foram actualizados:
• Desaparecem as sociedades em nome colectivo e as sociedades em comandita, prevendo-se em contrapartida que
os sócios das sociedades por quotas possam assumir, até certo montante, responsabilidade por dívidas sociais e que
o contrato social possa consagrar prestações acessórias que tenham por objecto serviços.
O Código das Sociedades Comerciais de Julho de 2019 foi rectificado em Setembro do mesmo ano, designadamente no que respeita aos
valores limites do conceito de sociedades de grande dimensão indicados abaixo nesta Secção 1.3.
As expressões “no ou para o mercado” (sic) e “no e para o mercado” (sic) usadas respectivamente nos Artigos 1.º e 4.º n.º 3 do Código
Comercial de 2019 não especificam se se trata de mercado nacional.
136
Estiveram em vigor até 20 de Outubro de 2019, o Código Comercial, aprovado por Carta de Lei de 1888 e actualizado pela 24.ª vez em 2010,
e o Código das Empresas Comerciais de 1999, actualizado pela última vez em 2012, o qual previa sociedade que não tivesse a sede efectiva em
Cabo Verde mas pretendesse exercer aí a sua actividade por mais de 1 ano, deveria instituir uma representação permanente.
134

135
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• Há alterações substanciais nas sociedades anónimas, em especial as sociedades de grande dimensão (ou seja, as
que atinjam, durante 2 anos consecutivos, pelo menos um dos seguintes limites: volume de negócios superior a 200
000 000 ECV (cerca de EUR 1 814 000) e activo líquido total superior a 150 000 000 ECV (cerca de EUR 1 360 200) e as
sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação na bolsa de valores, visando garantir a efectividade da função fiscalizadora.

1.3.1 Forma e documentação exigida
Fora dos sectores de actividade em que se exija documento escrito, o Código Comercial não obriga a que os actos,
obrigações ou contratos tenham forma especial, sendo válidos em qualquer língua, sendo admitidos documento e
assinatura electrónicos, desde que, nos termos do Código das Sociedades Comerciais, sejam assegurados níveis
equivalentes de inteligibilidade, durabilidade e autenticidade.
O contrato de sociedade deve ser celebrado por escrito, salvo se forma mais solene for exigida para a transmissão
dos bens com que os sócios entram para a sociedade, devendo, neste caso, o contrato revestir essa forma (consultar
no Capítulo IV os tipos de sociedades comerciais admitidos), acompanhado dos seguintes elementos obrigatórios:
• Nomes ou firmas de todos os sócios fundadores e outros dados de identificação destes;
• Tipo de sociedade;
• Firma, objecto e sede da sociedade;
• Capital social, necessariamente expresso em ECV.
• Quota de capital e natureza da entrada de cada sócio, bem como os pagamentos efectuados por conta de cada
quota;
• Descrição de bens e a especificação dos respectivos valores, quando a entrada consiste em bens diferentes de
dinheiro;
• Data do encerramento do exercício anual, se este não for coincidente com o ano civil, devendo tal data corresponder ao último dia de um mês do calendário.
Os pequenos empresários podem ser dispensados das obrigações gerais do empresário comercial137.
Constituição online de sociedades comerciais:
Os procedimentos de constituição on-line de sociedades comerciais, anteriormente previstos em legislação avulsa
sobre “Empresa no Dia” que datava de 2008, estão incorporados no novo Código do Registo Comercial que entrou
em vigor em Março de 2020 (analisado em mais detalhe na Secção 4.2 do Capítulo IV).
As sociedades comerciais e civis sob forma comercial do tipo por quotas e anónima beneficiam destes procedimentos simplificados podendo optar por adquirir marca registada em simultâneo com a constituição online, fazendo a
indicação dos dados e entrega de documentos através de sítio da Internet a indicar em Portaria dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas da Justiça e da Modernização Administrativa (ainda não aprovada até à data da
presente Edição), mediante autenticação electrónica nos termos previstos no Regime Jurídico dos Documentos
Electrónicos e da Assinatura Electrónica actualizado em 2016.
O quadro seguinte esquematiza os passos dos procedimentos de constituição on-line de sociedades comerciais:
CONSTITUIÇÃO ONLINE DE SOCIEDADES COMERCIAIS
Submissão
do pedido

Entrega de documentos online
Documentos comprovativos:
• Dos factos constantes do pedido
de registo; e
• Da capacidade do interessado
e dos seus poderes de representação
para o acto.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Prática de actos online
• Opção por:
i. Firma constituída por expressão de fantasia previamente
criada e reservada a favor do Estado, associada ou não à
aquisição de uma marca previamente registada a favor do
Estado;
ii. Aprovação electrónica e automática da firma, nos termos
nos termos do diploma que regulamenta o Registo
Nacional de Firmas; ou
iii. Verificação da admissibilidade e aprovação de firma.
• Não se optando por nenhuma de tais possibilidades,
indicação de firma constante de certificado de admissibilidade de firma previamente obtido;
• Opção por pacto ou acto constitutivo de modelo aprovado
pelo Director-Geral dos Registos, Notariado e Identificação ou
por envio do pacto ou do acto constitutivo por eles elaborado;
• Preenchimento electrónico dos elementos necessários
à apresentação da declaração de início de actividade para
efeitos fiscais;

A qualificação de pequeno empresário será efectuada com base em critérios fixados por Portaria dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas das finanças e do comércio, a qual até á data da presente Edição ainda não foi publicada
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• Caso ainda não haja sido efectuado, os sócios devem
declarar, sob sua responsabilidade, que o depósito das
entradas em dinheiro é realizado no prazo de 2 dias
úteis a contar da disponibilização de prova gratuita
do registo de constituição da sociedade;
• Pagamento, através de meios electrónicos,
dos encargos que se mostrem devidos
(ver Secção 4.3 do Capítulo IV).

Validação
do pedido

O pedido é considerado validamente submetido após a emissão de um comprovativo electrónico,
através do sítio na internet, que indique a data e a hora em que o pedido foi concluído

Apreciação
do pedido

Os serviços competentes apreciam o pedido e têm um prazo de 3 dias para realizar as devidas
diligências:
• Registo de constituição da sociedade e de outros factos sujeitos a registo comercial e de veículos
a serem efectuados em consequência do procedimento, que deve ser imediatamente comunicado
aos interessados por via electrónica;
• Comunicação automática e electrónica da constituição da sociedade ao Registo Nacional
de Firmas, à Administração Fiscal, ao Instituto Nacional de Previdência Social, à Direcção-Geral
de Trabalho, à Inspecção-Geral de Trabalho e ao cadastro comercial, conforme aplicável,
com envio electrónico dos elementos fornecidos pelos interessados para o efeito;
• Promoção das publicações legais automaticamente e por via electrónica;
• Disponibilização gratuita de código de acesso à certidão online da sociedade, pelo período
de 3 meses;
• Comunicação do número de inscrição da sociedade no Instituto Nacional de Previdência Social;
• Caso tenha havido aquisição de marca registada, comunicação ao Instituto de Gestão
da Qualidade e da Propriedade Intelectual, por meios informáticos, da transmissão da marca,
para que se proceda à sua inscrição oficiosa no processo de registo;
• Caso tenha havido aquisição de marca registada, emissão e envio do documento comprovativo
dessa aquisição, em modelo aprovado pelo Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade
Intelectual.

Permite-se a constituição de sociedades comerciais com entradas em espécie e sujeitas a autorizações especiais,
possibilidade que estava interdita ao abrigo do anterior regime de “Empresa no dia” datado de 2008.
É obrigatória a aceitação de documentos em inglês e francês, sem necessidade de traduções legalizadas ou apostilas.
Consultar no Legis-PALOP+TL os seguintes detalhes:
• Regime da Chave Móvel Digital de Cabo Verde como mecanismo voluntário de autenticação nos portais e sítios
da Internet da Administração Pública através de assinatura electrónica qualificada de Julho de 2020;
• Modelos de Certidões Electrónicos de Registo Comercial, aprovados em Setembro de 2018;
• Regulação da assinatura e da contratação electrónicas, actualizados em 2016.

1.3.2 Capital social
Sociedades anónimas: Sem limite mínimo.
Mínimo 2 sócios. Valor nominal mínimo das acções 1 000 ECV (cerca de EUR 9). Possibilidade de diferimento em 70%
da realização das acções em dinheiro.
Sociedades por quotas: Sem limite mínimo.
Mínimo 1 sócio. Valor nominal mínimo de cada quota 100 ECV (cerca de EUR 0,90). Possibilidade diferimento em
50% das entradas em dinheiro.
Em ambos os tipos de sociedade, deve exibir-se o comprovativo de depósito das entradas em dinheiro em instituição
de crédito, para efeitos de pedido de registo da sociedade. Não são admitidas contribuições de indústria.

1.3.3 Micro e pequenas empresas
O Regime Jurídico Especial das Micro e Pequenas Empresas (MPE) de 2014, com a última actualização em Fevereiro de 2021, define requisitos para a constituição, registo e reconhecimento de MPE constituídas e registadas no
território de Cabo Verde, bem como de empresas já existentes que venham a ser credenciadas como MPE.
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Micro-empresa é a Unidade empresarial que empregue até 5 trabalhadores e/ou tenha um volume de negócios
bruto anual não superior a 5 000 000 ECV (cerca de EUR 45 300).
Pequena empresa é a Unidade empresarial que empregue entre 6 a 10 trabalhadores e/ou tenha um volume de
negócios bruto anual entre 5 000 000 ECV e 10 000 000 ECV (cerca de EUR 45 300 e EUR 90 600).
As MPE sob forma societária podem ser constituídas ao abrigo do regime Constituição on-line de sociedades comerciais, instituído em 2008 e actualmente incorporado no novo Código de Registo Comercial de 2020, sendo o
montante do capital social livremente fixado e estando sujeitas às seguintes regras:
• Adopção da forma de sociedade por quota;
• Uso da firma pretendida pelo promotor das MPE;
• Eliminação da obrigatoriedade do capital social mínimo;
• Não obrigatoriedade de identificação do técnico de contas;
• Abertura automática de uma conta de depósito à ordem e de um endereço electrónico no acto de constituição.
A Casa do Cidadão funciona como balcão único das MPE para efeitos do processo de constituição e registo comercial.
Neste âmbito, as MPE beneficiam ainda de um regime simplificado de impostos e contribuições para a Segurança
Social, denominado Tributo Especial Unificado (TEU), que inclui programas de incentivos fiscais e financeiros, organizacionais, de criação de competências, de inovação e de capacitação tecnológica, com uma taxa de 4%.
De acordo com o estipulado no Regime Jurídico Especial das MPE, estão sujeitas ao regime sancionatório estabelecido no Regime Jurídico das Infracções Tributárias Não Aduaneiras de 2014 actualizado em Janeiro de 2021,
prevendo coimas cujos valores podem ascender até 10 000 000 ECV (cerca de EUR 90 600), por exemplo em caso de
serem falsificados, viciados, ocultados, destruídos ou danificados elementos fiscalmente relevantes.
Os operadores privados que celebrem contratos ou protocolos com serviços e organismos do Estado estão obrigados, quando envolvidos em procedimentos que exijam o estatuto de MPE, a seguir os termos do Regime de
Reconhecimento do Estatuto das MPE de 2015 que se mantém inalterado, o qual aprova o respectivo modelo de
certificado.
A certificação do estatuto de MPE é realizada oficiosamente pelo Pró Empresa e o registo dos pedidos é realizado
pelos serviços de constituição online de sociedades comerciais. Os procedimentos de reconhecimento de MPE iniciam-se com a comunicação, pela Casa do Cidadão, do acto de constituição de empresa aos organismos competentes e terminam com a decisão final sobre a certificação e a classificação das empresas, que é proferida em 10 dias.
Consultar no Legis-PALOP+TL mais detalhes sobre procedimentos de reconhecimento de MPE.

1.4 REQUISITOS DE REGISTO E LICENCIAMENTO
1.4.1 Apresentação de projectos no BUI
O quadro seguinte resume os investimentos que, pela sua relevância, requerem um tratamento especial, aos quais
são aplicáveis os procedimentos para o reconhecimento e acompanhamento de projectos de investimentos pelo BUI
regulamentados em 2015.
REQUISITOS DOS INVESTIMENTOS NO BUI
• Investimentos, nacionais e externos, realizados
por pessoas singulares ou colectivas em território
Cabo-Verdiano;
• Investimentos realizados no âmbito do Centro
Internacional de Negócios (CIN)
(cuja regulamentação é analisado na Secção 1.4.2)

• Montante global do investimento deve ser superior
a 5 000 000 ECV (cerca de EUR 45 300);
• Sejam investimentos de empresas privadas que tenham
menos de 50% de capitais públicos;
• Não se enquadrem no sistema financeiro

		
Os investidores interessados em beneficiar dos procedimentos do BUI estão sujeitos aos seguintes deveres:
• Pagamento de uma taxa percentual, com base no valor do investimento, a ser fixada por portaria conjunta dos
membros do Governo responsáveis pelas Finanças e pela Economia, incidindo sobre utilidades prestadas aos investidores, designadamente pela análise e avaliação dos projectos de investimento, actuações técnicas de estudos,
informações e assessorias e reconhecimento de projectos de investimento.
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• Deveres especiais para obter os benefícios fiscais aplicáveis:
- Observar os prazos fixados para a importação de capitais e para a implementação do projecto
de investimento, de acordo com os compromissos contratuais assumidos;
- Promover a formação e enquadramento de mão de obra nacional;
- Pagar os impostos e todas as outras contribuições que lhe sejam devidas, sem prejuízo dos eventuais
benefícios fiscais de que usufrua;
- Constituir fundos e reservas e fazer provisões nos termos da legislação em vigor;
- Aplicar o plano de contas e as regras de contabilidade estabelecidos por lei.
Para efeitos de tramitação do processo de investimento, os projectos de investimento podem ser reconhecidos
como:
• Projectos de Investimento até 70 000 000 ECV (cerca de EUR 630 000), cuja tramitação em back-office do BUI é
da competência do Pró Empresa;
• Projectos de Investimento superior a 70 000 000 ECV (cerca de EUR 630 000), cuja tramitação BUI é da competência da CVTI;
• Projectos de interesse nacional, isto é, os que preencham as condições previstas no Código de Benefícios Fiscais
relativas a benefícios fiscais contratuais ou projectos de investimento de Convenção de Estabelecimento.
Os benefícios fiscais contratuais excepcionais previstos no respectivo Código respeitam a direitos de importação,
IRPC, Imposto Único sobre o Património (IUP) ou Imposto de Selo (consultar os restantes benefícios fiscais e sumário dos impostos existentes no Capítulo III), a conceder pelo Conselho de Ministros no quadro de Convenção de
Estabelecimento, sob proposta do membro do Governo responsável pela área das Finanças, desde que preencham
cumulativamente as seguintes condições:
• Valor do investimento superior a 10 000 000 ECV (cerca de EUR 90 600);
• Investimento ser relevante para a promoção e aceleração do desenvolvimento da economia nacional, considerando-se como tal aquele que se integre no programa do Governo;
• Investimento criar pelo menos 100 postos de trabalho directo, no prazo máximo de 3 anos.
Há dois tipos de regimes aplicáveis aos projectos de investimento, para efeitos de tramitação:
• Regime geral: não implica negociação e contratação do investimento, embora a sua implementação seja objecto
de um acordo de cronograma de execução e beneficie de facilidades específicas no âmbito do BUI como todos os
investimentos reconhecidos;
• Regime de Convenção de Estabelecimento: determina a existência de um regime especial do procedimento administrativo aplicável aos projectos de investimento, traduzido em redução e decurso simultâneo de prazos procedimentais; prazo global de decisão; documento único contendo os pareceres, aprovações, autorizações, decisões ou
licenças, da competência das entidades da administração central; e incentivos excepcionais negociados.
Os projectos de investimento de interesse nacional ficam sujeitos ao regime geral, beneficiando, porém, de facilidades resultantes do funcionamento do BUI, esquematizadas no quadro seguinte:
TRAMITAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO REGIME GERAL DO BUI
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Requerimento
de Candidatura

• Apresentação junto da CVTI pelos interessados no reconhecimento de um projecto, por via
electrónica, ou em suporte de papel;
• Formulário e elementos que o devem acompanhar disponibilizado electronicamente
pela CVTI por intermédio do respectivo BUI;
• Projectos podem ser submetidos em língua portuguesa, espanhola, francesa ou inglesa;
• Durante a análise do processo, verificados os elementos constantes do formulário, a CVTI
pode solicitar ao requerente a apresentação, no prazo máximo de 5 dias úteis (prorrogáveis
a pedido do requerente), de elementos adicionais que sejam necessários à decisão,
retomando-se a contagem do prazo para a proposta da decisão requerida logo que
o processo esteja completamente instruído.

Decisão de
reconhecimento

• Emissão de decisão de reconhecimento do projecto de investimento pela CVTI no prazo
de 5 dias úteis, ou deferimento tácito em caso de não haver decisão;
• Para os projectos do Regime geral e Convenção de Estabelecimento, nos 5 dias posteriores
ao decurso desse prazo, a CVTI elabora um documento único, que integra todos os pareceres,
aprovações, autorizações, decisões ou licenças da responsabilidade da administração central,
incluindo, caso se aplique, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) (consultar Capítulo VI)
necessários à concretização do projecto;
• Imediatamente após o reconhecimento de um projecto, é accionado o processo de contratação
(quando requerido) e de acompanhamento.

Designação de
Interlocutor
Central

No prazo de 2 dias após a emissão da decisão de reconhecimento, a CVTI designa o gestor
que desempenha o papel de Interlocutor Central, e remete às várias entidades participantes
toda a documentação apresentada pelo interessado e acompanhada de um memorando,
que inclui:
• Ponto de situação do processo e seus eventuais antecedentes;
• Identificação de possíveis condicionantes e obstáculos ao projecto e respectivas
implicações procedimentais; e
• Cronograma dos procedimentos a desenvolver, detalhando o circuito do processo,
as obrigações processuais do proponente e uma calendarização de compromisso
da Administração em matéria de formalidades e actos, reduzindo, sempre que possível,
os prazos máximos fixados na lei.

Execução
do projecto

Determina o fim do procedimento de acompanhamento pela CVTI ou Pró Empresa,
sem prejuízo da recolha pelo Interlocutor Central da informação relevante sobre a execução
do projecto, ficando o promotor obrigado a responder às solicitações da CVTI para o efeito.

Concretização
do projecto

Após a decisão final sobre o reconhecimento:
• O investidor apresenta ao Interlocutor Central, através do BUI, a documentação necessária
para que se possa iniciar ou prosseguir, consoante os casos, a tramitação dos diversos
procedimentos legais e regulamentares que prevejam a emissão de pareceres, aprovações,
autorizações, decisões ou licenciamentos da responsabilidade da administração central
necessários à concretização do projecto;
• Inicia-se a contagem do prazo global de decisão;
• Começam a ser negociados com a CVTI os termos da Convenção de Estabelecimento
a celebrar entre o promotor e o Estado, quando aplicável.

Fase da
apreciação
e decisão

Os projectos de investimento de regime de Convenção de Estabelecimento são objecto
de uma apreciação global e harmonizada;
Tratando-se de projectos de investimento de interesse nacional é aprovada uma Resolução
do Conselho de Ministros que exprime, em termos definitivos, a concordância do Governo
com o projecto;

Prazo global
de decisão

Todos os pareceres, aprovações, autorizações, decisões ou licenças da responsabilidade
da Administração Central, incluindo a AIA necessários à concretização do projecto,
são proferidos dentro dos seguintes prazos, com possibilidade de prorrogação em casos
particulares, designadamente em função da complexidade do projecto, até ao máximo
de 15 dias;
• Prazo máximo global de 75 dias; ou
• Prazo de 60 dias para projectos de regime de Convenção de Estabelecimento.

Notificação
da decisão
que recai sobre
os projectos
de investimento

O Interlocutor Central notifica os proponentes dos projectos de investimento, no prazo
máximo de 48 horas após a data da decisão tomada.

Durante o processo de reconhecimento podem ocorrer as seguintes vicissitudes:
• Suspensão imediata do reconhecimento em caso de alteração ao projecto, incluindo a modificação ou substituição
do próprio promotor, que altere os pressupostos em que se encontra fundamentada a decisão, abrindo nova fase
de reapreciação;
• Caducidade automática do reconhecimento do projecto se, decorridos 90 dias sobre a comunicação do reconhecimento, o promotor não der início, de forma comprovada, à tramitação subsequente prevista no cronograma de
procedimentos.
• Perda do reconhecimento do projecto no caso de violação de qualquer disposição legal ou regulamentar por parte
do promotor relativamente a qualquer projecto reconhecido e seja qual for a fase em que este se encontre;
• Perda imediata do reconhecimento, se, havendo incumprimento do cronograma por causa imputável ao promotor
do projecto, e após notificação pelo Interlocutor Central, não seja respeitado o prazo por este fixado para a realização dos actos necessários ao cumprimento daquele cronograma;
• Suspensão do prazo global de decisão, caso haja solicitação de elementos adicionais pelo Interlocutor Central,
que o pode fazer apenas uma única vez, fixando um prazo para o fornecimento dos mesmos, o qual só pode ser
objecto de uma única prorrogação, e devendo o Interlocutor Central agir de modo a satisfazer as necessidades de
informação adicional de todas as entidades envolvidas no processo de investimento, as quais devem ser consultadas
previamente quanto aos elementos a solicitar ao promotor;
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• Suspensão do prazo para a decisão final, no caso de reformulação do projecto, caso o Interlocutor Central solicite
ao promotor a introdução de alterações ao projecto, o que só pode fazer por uma única vez, e como forma de o viabilizar, fixando o prazo máximo para concretização das alterações propostas.

1.4.2 Centro Internacional de Negócios (CIN-CV)
As regras de instalação e funcionamento dos operadores económicos que desenvolvam a sua actividade económica
no âmbito do CIN constam da respectiva Regulamentação de 2017, actualizada em Junho de 2019.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada da Regulamentação do CIN-CV.
O CIN consiste em:
• Áreas geograficamente delimitadas denominadas Zonas de Desenvolvimento Industrial e Logístico, nas quais os
operadores económicos devidamente licenciados podem desenvolver actividades económicas, desde que possuam
entrepostos industriais, nos termos do regime de entrepostos aduaneiros de armazenagem privados e do regime de
zonas francas e entrepostos francos, ambos previstos no Código Aduaneiro (analisados no Capítulo VII).
• Zonas francas comerciais (ZFC) ou entrepostos francos, conjunto de áreas geograficamente delimitadas, nos termos
do respectivo regime previsto no Código Aduaneiro.
• Empresas ou estabelecimentos devidamente licenciados conforme se resume a seguir.
Os operadores económicos que operem no âmbito do CIN-CV podem exercer actividades industriais no Centro Internacional Industrial (CII), actividades comerciais no Centro Internacional de Comércio (CIC) e actividades de prestação
de serviços no Centro Internacional de Prestação de Serviços (CIPS).
As entidades que para o efeito obtenham a competente licença são autorizadas a instalar-se, operar e a desenvolver:
• Actividades de natureza industrial no âmbito do CII, entendendo-se como tal as constantes do anexo II da Regulamentação do CIN.
• Actividades de comércio internacional no âmbito do CIC;
• Actividades de prestação de serviços no âmbito do CIPS, considerando-se como tal as constantes do anexo III da
Regulamentação do CIN.
Os benefícios fiscais a conceder ao abrigo da Regulamentação do CIN não são aplicáveis a entidades que operam nas
áreas do Turismo, Banca e Seguros, Imobiliário e Construção Civil, conforme a Classificação das Actividades Económicas (CAE) (consultar Secção 1.13).
O pedido de licença pode ser apresentado pelo requerente em seu nome ou em nome de sociedade a constituir ou de
sucursal a registar, através do formulário disponibilizado electronicamente pela entidade governamental responsável
pelo BUI.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• Lista de tipo de actividades industrial e de prestação de serviços a instalar no CIN;
• CAE;
• Documentos que devem acompanhar o formulário do pedido de licença e respectivo modelo.
A entidade governamental responsável pelo BUI avalia a idoneidade do requerente e do interesse económico da actividade a desenvolver com base nas informações prestadas através de tal formulário, emitindo a licença do investidor
(a qual consigna o prazo, o objecto, a modalidade, a taxa e as condições de instalação dos operadores económicos),
sempre que se preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos:
• A actividade a ser desenvolvida não coloque em causa a segurança nacional, ordem pública ou interesse público;
• A actividade requerida ser legalmente permitida;
• A entidade e/ou os seus sócios não tenham sido condenados por crime fiscal.
A licença assim atribuída fica condicionada à emissão das restantes licenças de actividade dos respectivos sectores,
ficando aquela sem efeito se estas últimas forem recusadas (consultar na Secção 1.5 os principais sectores de investimento).
O prazo mínimo para a instalação e funcionamento das actividades pelas entidades que pretendam operar com instalações físicas nas áreas geograficamente delimitadas é de 3 anos no CIC e 5 anos no CII, com possibilidade de
prorrogação por períodos mínimos de 2 anos, a pedido dos interessados, efectuado com uma antecedência mínima de
6meses em relação ao termo do prazo inicial ou de cada uma das prorrogações.
O cadastro dos operadores económicos que operam no âmbito institucional do CIN é exclusivamente organizado pela
Concessionária, tendo por base o seu registo, que se destina a fixar a instalação e funcionamento de cada operador
económico, do qual deve constar:
• A identificação completa do operador económico;
• A instalação do estabelecimento;
• O encerramento, reabertura e transferência do local do estabelecimento;
• A alteração da actividade desenvolvida.

132

Os operadores económicos licenciados para operar no âmbito do CIN pagam à Concessionária, como contrapartida
da instalação, da utilização dos imóveis e da execução das operações, as seguintes taxas conforme os casos: Taxa
de instalação e Taxa anual de funcionamento.
Os montantes e os procedimentos para o pagamento destas taxas são aprovados por Portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do comércio e das finanças. Quando respeitem a instalações em áreas
geograficamente delimitadas dos CII e CIC, têm em consideração, em alternativa, um dos factores seguintes:
• A área de terreno, compreendendo a plataforma infra-estruturada e a sua zona limítrofe;
• A área exclusiva da plataforma infra-estruturada;
• A área exclusiva dos edifícios, pavilhões ou armazéns a implantar em plataforma infra-estruturada; e
• Os edifícios, pavilhões ou armazéns construídos e o respectivo custo de construção.

1.5 REGIMES ESPECIAIS DE INVESTIMENTO
Destacam-se os seguintes regimes especiais de investimento:
• Actividades nos sectores do imobiliário e dos seguros;
• Actividade das instituições financeiras;
• Actividade de transportes marítimos e transitário;
• Actividades no sector do turismo;
• Fretamento de navios estrangeiros;
• Actividades de aviação civil.

1.5.1 Actividades nos sectores do imobiliário e dos seguros
Os requisitos para o exercício da actividade de mediação e angariação imobiliária constam de legislação específica
aprovada em 2010 e actualizada pela última vez em 2011, devendo o pedido de licenciamento ser formulado em
requerimento dirigido à Inspecção-Geral da Construção e da Imobiliária (IGCI).
O requerimento deve conter:
• A identificação do requerente, com indicação da denominação social, do Número de Identificação Fiscal (NIF), do
tipo, da sede, do objecto social, do número de matrícula e da conservatória do registo comercial em que a sociedade
se encontra registada, bem como das marcas e nomes comerciais usados no exercício da actividade;
• A identificação dos administradores, gerentes ou directores.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação sobre os documentos que devem acompanhar o requerimento listados em Portaria de 2012.
As infracções a este regime são punidas com multas de 25 000 ECV a 1 500 000 ECV (cerca de 225 a EUR 13 600).
Quando a gravidade da infracção o justifique, as empresas de mediação imobiliária e os angariadores imobiliários
podem ser obrigados a encerrar o estabelecimento ou ser proibidos de exercer a actividade durante 2 anos.
De acordo com o Regime das Condições de Acesso e Exercício da Actividade de Administração de Condomínios de
2010, actualizado pela última vez em 2011, o pedido de licenciamento é formulado mediante requerimento dirigido
à IGCI do qual deve constar a identificação do requerente e dos respectivos gerentes, administradores ou directores,
devendo ainda ser acompanhado dos documentos comprovativos da verificação dos requisitos gerais de acesso à
actividade.
Foram actualizadas em 2018 as condições de acesso e de exercício da actividade de mediação de seguros previstas
no Regime da Mediação de Seguros de 2010 de que se destaca:
• Permite-se que as empresas mediadoras de seguros, na categoria de agentes de seguros, tenham como sócio
uma Instituição de Crédito, quer directamente quer por interposta pessoa138.
• Os seguradores e os trabalhadores de seguros no activo ou na situação de reforma estão impossibilitados de
serem, directamente ou por interposta pessoa, sócios de empresas mediadoras de seguros.
• As pessoas colectivas que queiram exercer a actividade de mediação de seguros, na categoria de agente de seguros, são obrigadas a estar inscritas como mediador de seguros no BCV, ou pelo menos um dos seus administradores ou gerentes, sob pena de punição com coima entre 20 000 ECV e 1 000 000 ECV (cerca de EUR 180 e EUR 9 000).
Para o exercício da mediação de seguros, na categoria de agente de seguros, as empresas devem satisfazer os
seguintes requisitos:

138

Possibilidade que estava interdita antes da actualização deste regime em Agosto de 2018.
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REGIME DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS
Requisitos
dos agentes
de seguros

• Apresentar toda a documentação necessária para o pedido de inscrição junto do BCV;
• Estarem constituídas de acordo com a lei cabo-verdiana, sob a forma de sociedade por quotas
ou anónima, devendo neste caso, as acções ser nominativas ou ao portador registadas;
• Nenhum dos seus administradores ou gerentes pode ser trabalhador de seguros no activo ou na
situação de reforma, gestor, administrador ou qualquer outro tipo de mandatário de segurador;
• Nenhum dos seus sócios administradores ou gerentes pode ter sido condenado pelos crimes
de furto, roubo, abuso de confiança, burla relativa a seguros, falência fraudulenta ou qualquer
outro crime contra a propriedade a que corresponda pena maior, salvo estando ou tendo sido
reabilitado;
• A empresa ou qualquer dos seus sócios, administradores ou gerentes, não podem ter sido
punidos anteriormente com coima por exercido da mediação de seguros sem estar inscrito
no BCV como mediador;
• Ter ao seu serviço, pelo menos, um trabalhador de serviços técnico-administrativos
ou comerciais a tempo inteiro;
• Demonstrar viabilidade económica e que dispõem, ou que vão dispor à data de início
da actividade, de um seguro de responsabilidade civil profissional cuja cobertura abranja todo
o território cabo-verdiano.
• O capital seguro deve corresponder, no mínimo, a 5 000 000 ECV (cerca de EUR 45 300)
por anuidade139.

As Empresas de Seguros têm ainda de cumprir as obrigações relativas ao regime contabilístico e de envio de informações ao BCV relativas à respectiva situação analítica para efeitos do Plano de Contas para as Empresas de
Seguros (PCES), de acordo com o estabelecido por Avisos do BCV de 2012 e 2010.

1.5.2 Actividade das instituições financeiras
Foram aprovadas em 2014 as Bases do Sistema Financeiro, actualizadas em 2018, e a Lei das Actividades e das
Instituições Financeiras, actualizada em 2020, que regulamenta o processo de estabelecimento das instituições financeiras e das instituições auxiliares do sistema financeiro que tenham sede, estabelecimento estável ou qualquer
outra modalidade de representação no território de Cabo Verde, as quais estabelecem também obrigações relativas a
todas as operações financeiras e contratos financeiros que envolvam residentes no território de Cabo Verde, que não
sejam instituições financeiras.
Nos termos da respectiva Lei actualizada em 2020, as Instituições Financeiras estão sujeitas a registo:
• No BCV;
• Na Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários (AGMVM), caso o seu objecto inclua o exercício de actividades
de intermediação de instrumentos financeiros.
Consultar no Legis-PALOP+TL a seguinte informação:
• Requisitos de autorização de instituições financeiras com sede em Cabo Verde, de autorização de sucursais de
instituições financeiras com sede no estrangeiro e de escritórios de representação constantes da Lei das Actividades e das Instituições Financeiras, actualizada em 2020;
• Deveres de sigilo e procedimentos de recolha de informações no âmbito da transmissão de informações periódicas à autoridade fiscal cabo-verdiana (Administração Tributária), estabelecidos em 2018 para efeitos de cumprimento de acordos internacionais assinados pelo Estado de Cabo Verde, a autoridades fiscais estrangeiras, e o papel
da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD);
• Obrigações das instituições financeiras no que respeita ao Sistema de Pagamentos aprovado em Novembro de 2018;
• Autorização para as instituições financeiras e seu registo especial junto do BCV.
O regime sancionatório previsto nesta Regulamentação é sumarizado no quadro seguinte.
CONTRA-ORDENAÇÕES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Simples
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COIMAS (em ECV e equivalente em Euros)

• Uso ilegal de denominação social ou firma;
• Omissão ou extemporaneidade de publicações obrigatórias;
• Inobservância das normas e procedimentos contabilísticos
determinados por lei ou pelo BCV ou violação dos deveres de
organização quando delas não resulte prejuízo para o conhecimento da situação patrimonial e financeira da entidade em causa;
• Inobservância das determinações específicas emitidas pelo BCV;

• Entre 50 000 e 12 500 000
(cerca de EUR 450 e EUR 115 000)
se aplicada a pessoa singular;
• Entre 200 000 e 50 000 000
se aplicada a pessoa colectiva.

Valor que ainda não foi objecto de actualização por norma ou aviso do BCV até à data da presente Edição.

Graves

• Subscrição ou realização do capital social ilegais, quanto ao prazo,
montante e forma de representação;
• Alterações estatutárias sem autorização;
• Aquisição ilegal de acções, partes de capital ou imóveis pelos
escritórios de representação;
• Impedimentos ilegais ou em violação de regras do BCV e incompatibilidades legais;
• Publicidade ilegal de actividades, serviços e produtos financeiros.
• Omissão total ou parcial ou extemporaneidade de comunicações
e informações devidas ao BCV;
• Subcontratação ilegal;
• Violação de relações e limites prudenciais legais ou administrativos
por menos de 30 dias.

• Entre 100 000 e 25 000 000
(cerca de EUR 906 e EUR 226 716)
se aplicada a pessoa singular; ou
• Entre 400 000 e 100 000 000
(cerca de EUR 3 627 e EUR 906 864)
se aplicada a pessoa colectiva

Muito
graves

• Exercício pelas instituições financeiras de actividade não incluída
no seu objecto legal;
• Realização fraudulenta do capital social de instituições financeiras
e de capital afecto a sucursais de instituições financeiras com sede
no estrangeiro;
• Inexistência, insuficiências graves ou falsificação da contabilidade,
bem como inobservância de regras contabilísticas, legais ou regulamentares, quando daí resulte prejuízo grave para o conhecimento
da situação patrimonial ou financeira da entidade em causa;
• Violação das normas sobre conflitos de interesses;
• Prática de actos culposos de gestão ruinosa, em detrimento
de depositantes, investidores e demais credores;
• Omissão da comunicação imediata ao BCV da impossibilidade
de cumprimento de obrigações em que se encontre, ou corra risco
de se encontrar, uma instituição, bem como a comunicação desta
impossibilidade com omissão das informações requeridas pela lei;
• Prestação ao BCV de informações falsas, ou de informações
incompletas susceptíveis de induzir a conclusões erróneas de
efeito idêntico ou semelhante ao que teriam informações falsas
sobre o mesmo objecto;
• Violação do dever de comunicação das participações qualificadas;
• Não realização das auditorias ou exames simplificados de
informação financeira histórica especiais, bem como dos exames
e análises especiais às actividades desenvolvidas pela instituição
financeira e aos seus sistemas de registo, controlo interno, gestão
de riscos e de governo, que tenham sido exigidas pelo BCV;
• Violação de relações e limites prudenciais legais ou administrativos por 30 dias ou mais;
• Incumprimento dos deveres de informação e de colaboração a que
estão obrigados os membros dos órgãos de administração e de
fiscalização e os auditores certificados que tenham sido suspensos.

• Entre 400 000 e 100 000 000
(cerca de EUR 3 627 a EUR 906 864)
se aplicada a pessoa singular; ou
• Entre 1 600 000 e 400 000 000
(cerca de EUR 14 509 a EUR 3 627 459)
se aplicada a pessoa colectiva.

Todas as pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas na angariação de fundos para as
suas actividades ou projectos podem recorrer às plataformas de financiamento colaborativo, devendo obedecer ao
Regime Jurídico do Financiamento Colaborativo de Julho de 2018, sob pena de coimas que ascendem a 6 000 000
ECV (cerca de EUR 54 500), previstas no Regime Sancionatório das Actividades de Financiamento Colaborativo de
Dezembro de 2019.
Financiamento Colaborativo é o tipo de financiamento de entidades, ou das suas actividades e projectos, através
do seu registo em plataformas electrónicas acessíveis através da Internet, a partir das quais procedem à angariação de parcelas de investimento provenientes de um ou vários investidores individuais.
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O quadro seguinte resume as modalidades possíveis, indicando as correspondentes entidades competentes para o
exercício dos poderes de averiguação de infracções, instrução processual e aplicação de coimas e sanções.
MODALIDADES DE FINANCIAMENTO COLABORATIVO

Aplicação de coimas

Financiamento colaborativo
de donativo

A entidade financiada recebe um donativo, com ou
sem a entrega de uma contrapartida não pecuniária

Pró Empresa

Financiamento colaborativo
com recompensa

A entidade financiada fica obrigada à prestação do
produto ou serviço financiado, em contrapartida
pelo financiamento obtido

Financiamento colaborativo
de capital

A entidade financiada remunera o financiamento
obtido através de uma participação no respectivo
capital social, distribuição de dividendos ou
partilha de lucros

Financiamento colaborativo
por empréstimo

A entidade financiada remunera o financiamento
obtido através do pagamento de juros fixados
no momento da angariação

AGMVM

Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre os Regimes do Financiamento Colaborativo:
• Regime Sancionatório definido em Dezembro de 2019;
• Regime Jurídico do Financiamento Colaborativo de Julho de 2018.
As instituições financeiras e as actividades e profissões não financeiras designadas que tenham a sua sede no
território nacional, assim como as suas sucursais, filiais e outras formas de representação que estejam sediadas
aqui ou no exterior estão obrigadas a cumprir os deveres previstos na Lei sobre a Prevenção do Crime de Lavagem
de Capitais de 2009, actualizada em 2016. Designadamente devem editar por escrito um manual de procedimento
adequado de prevenção à lavagem de capitais, que deve ser actualizado, com informações completas sobre as medidas de controlo interno, o qual deve estar à disposição da entidade de regulação e supervisão, que poderá propor
a adopção de medidas correctivas oportunas.

1.5.3 Actividade de transportes marítimos e de transitário
O regime específico desta actividade estabelece uma excepção à regra da não obrigatoriedade da inclusão de sócio
cabo-verdiano, exigindo-se a participação mínima de 51% de sócios cabo-verdianos.
Em Janeiro de 2019 foi criado um incentivo aplicável às entidades licenciadas no CIN que exerçam actividades
relacionadas com o transporte internacional marítimo de pessoas ou bens, as quais podem optar por um regime
especial de determinação da matéria colectável, na declaração de rendimentos do IRPC, opção que deve ser mantida no mínimo durante 2 anos.
Consultar no Legis-PALOP+TL os benefícios e condições do regime especial das actividades de transporte marítimo estabelecido no Código dos Benefícios Fiscais de 2013 na sua versão republicada pelo OGE de 2019.
Entrou em vigor em Setembro de 2019 a Regulamentação do acesso e do exercício da indústria de transporte marítimo inter-ilhas de passageiros, carga geral e misto140, permitindo que possa ser limitado pelo Ministério da Economia
Marítima (MEM) o exercício da indústria de transporte marítimo nacional a novos operadores em função das exigências do mercado e do número de navios licenciados a operar, e sujeitando o exercício desta indústria aos seguintes
requisitos, sob pena de pagamento de coimas que podem ir até 5 000 000 ECV (cerca de EUR 45 300):
• Inscrição da sociedade armadora nos serviços da administração marítima, nos termos do Código Marítimo de 2010;
• Licenciamento como operador de transporte marítimo nacional pela entidade reguladora económica sectorial.
Os regulamentos de inscrição de sociedades armadoras, de licenciamento do transporte marítimo inter-ilhas em
navios de passageiros, carga geral e misto, bem como, os modelos de licença inicial e de renovação datam de Julho de
2020, estando a emissão da licença para o exercício da indústria de transporte marítimo inter-ilhas de passageiro,
carga geral ou misto esta sujeita ao pagamento das seguintes taxas:
• Taxa inicial pela emissão da licença: 100 000 ECV (cerca de EUR 900);
• Taxa anual de renovação da licença: 50 000 ECV (cerca de EUR 450).

Que revogou a anterior regulamentação de transportes marítimos inter-ilhas de 1993 na qual se exigia que a participação cabo-verdiana
devia ter um mínimo de 25%.
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A Taxa de Segurança Marítima (TSM) que é obrigatória pagar desde Setembro de 2018 por todos os navios que escalam portos Cabo-Verdianos, pelos passageiros e pelos consignatários das cargas transportadas.
Com excepção das isenções de pagamento, como é o caso de crianças, navios-hospital, rebocadores e equipamentos flutuantes ao serviço do porto ou as embarcações de tráfego local e de pesca costeira cujo produto do comprimento fora-a-fora pela boca de sinal e pelo calado máximo seja igual ou inferior a 45m3.
Os valores da TSM fixados em 2018 indicados no quadro seguinte, não foram ainda sido actualizados para os anos
em diante:
VALORES DA TAXA DE SEGURANÇA MARÍTIMA (TSM)
Taxa
Navios que arvoram a bandeira nacional (até 500 TAB)
Navios que arvoram a bandeira nacional (superior a 500 TAB)
Navios Nacionais, por cada entrada num porto nacional
Navios que arvoram pavilhão estrangeiro, por cada entrada
num porto nacional
Consignatários das cargas no tráfego internacional
Navios que arvoram pavilhão estrangeiro fundeados
em portos nacionais

Valor unitário (em ECV e equivalente em Euros)
25 000 (cerca de EUR 225)/ano
50 000 (cerca de EUR 450)/ano
1 500 (cerca de EUR 13)
5 000 (cerca de EUR 45)
220 (cerca de EUR 2)/tonelada/m3/fracção
2 500 (cerca de EUR 22)/dia ou fracção

Resumem-se no quadro seguinte as condições em que é cobrada a TSM, bem como os serviços relacionados com
a segurança de pessoas e bens no âmbito do transporte marítimo de que podem usufruir, em contrapartida do
pagamento de tal taxa, os navios, os passageiros e os consignatários das cargas.
CONDIÇÕES da TAXA DE SEGURANÇA MARÍTIMA
Âmbito
• Armadores dos navios ou seus representantes, que arvorem
a bandeira Cabo-Verdiana:
- Que possuam certificado de navegação válido, a TSM
será cobrada anualmente até ao último dia do mês de
Janeiro de cada ano na tesouraria da Direcção-Geral
de Economia Marítima (DGEM);
- Qualquer que seja a natureza e tipologia do navio,
por cada entrada num porto nacional, sendo paga
à concessionária da infra-estrutura portuária
do porto de entrada;
• Armadores de navios ou seus representantes, que arvorem
pavilhão estrangeiro, qualquer que seja a sua natureza
e tipologia, por cada entrada num porto nacional, sendo
paga à concessionária da infra-estrutura portuária
do porto de entrada;
• Passageiros e consignatários das cargas por cada viagem
e trajecto, sendo cobrada no respectivo título de transporte
pelo emissor;
• Barcos fundeados em portos Cabo-Verdianos.

Serviços
• Sistema de controlo e gestão de tráfego
(VTMS - Vessel Traffic Management System);
• Sistema Global de Comunicação de Socorro
e Segurança Marítima (GMDSS - Global
Maritime Distress and Safety System);
• Sistema Automático de Identificação de
Navios (AIS – Automatic Identification System);
• Balizagem e Farolagem;
• Sistema nacional de busca e salvamento
marítimo (SAR – Search and Rescue);
• Sistema nacional de luta contra
a poluição marítima.

Tendo subjacente o objectivo de apoiar e promover as condições de sustentabilidade da segurança do transporte
marítimo, o sujeito activo gerador da obrigação de pagamento da TSM é a DGEM, entidade supervisora dos transportes marítimos.
O Instituto Marítimo Portuário (IMP) é a entidade fiscalizadora dos transportes marítimos a quem competirá instaurar e instruir os processos de contra-ordenação, cujas coimas variam entre 100 000 ECV e 1 000 000 ECV (cerca
de EUR 900 e EUR 9 000).
Consultar no Legis-PALOP+TL o Regime do Seguro Obrigatório Marítimo estabelecido em 2015 e actualizado em
Setembro de 2019, regulamentando o regime de seguro de responsabilidade civil previsto no Código Marítimo de
2010, por sua vez actualizado em 2020.
A actividade de transitário marítimo rege-se por um regime legal próprio que se mantém inalterado desde 2002 e
excepcionalmente exige-se para o exercício destas actividades a realização de um capital mínimo de 5 000 000 ECV
(cerca de EUR 45 300).
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1.5.4 Actividades no sector do turismo
Em 2014 e 2015 foram aprovados os seguintes diplomas relativos à actividade turística que ainda se mantêm inalterados:
• O Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos categoriza os empreendimentos nas tipologias estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, conjuntos turísticos (resorts), parques de campismo e de caravanismo, empreendimentos de turismo no espaço rural, empreendimentos de turismo da Natureza,
estabelecendo requisitos de instalação para cada um deles, incluindo regras relativas à licença ou autorização de
utilização turística e à emissão de alvará;
• O Regime do exercício da actividade de Turismo no Espaço ou Zona Rural estabelece as condições gerais de
instalação e os requisitos de funcionamento dos serviços de hospedagem e/ou alimentação prestados em estabelecimentos turísticos no espaço rural, em regime de agro-turismo, casas de campo, hotéis rurais, turismo de
habitação e turismo de aldeia;
• O Regime Jurídico da Actividade de Turismo de Natureza estabelece as condições de instalação, exploração e
funcionamento de empreendimentos de turismo de Natureza, actividades e serviços de hospedagem e animação
turística e ambiental, realizados e prestados em zonas integradas ou não na rede nacional de áreas protegidas, em
duas modalidades: casas-retiro e casas de acolhimento;
• Os instrumentos de ordenamento do território que constituem o Plano de Ecoturismo do Parque Natural do
Fogo, Planos de Gestão e de Ecoturismo do Parque Natural de Cova, Ribeira de Paul e Ribeira da Torre, na ilha de
Santo Antão, do Parque Natural do Monte Verde na ilha de São Vicente, do Parque Natural de Moroços na ilha de
Santo Antão, da Reserva Natural de Ponta de Sinó na ilha do Sal, e dos Complexos de Áreas Protegidas do leste da
Boavista e do sudeste da ilha do Sal.
Consultar no Legis-PALOP+TL a seguinte informação:
• Regras específicas da actividade turística, bem como os respectivos regimes sancionatórios e taxas;
• Regime de Acesso e de Exercício da Actividade das Agências de Viagens.
Foi aprovado em 2015, mantendo-se inalterado, o Regime das actividades de recreio e turismo náutico e da sua
exploração económica, aplicável às águas sob jurisdição de Cabo Verde, obrigando nomeadamente os operadores
destas actividades a terem seguros de responsabilidade civil e a cumprirem determinadas normas técnicas, sob
pena de incorrerem em contra-ordenações leves, graves ou muito graves, puníveis com coimas entre 3 000 ECV
e 300 000 ECV (cerca de EUR 27 e EUR 2 700).

1.5.5 Fretamento de navios estrangeiros
O regime jurídico de Setembro de 2015, que se mantém inalterado, condiciona o fretamento de navios de pesca que
arvoram pavilhão de um País estrangeiro a autorização da Direcção-Geral dos Recursos Marinhos, que concederá
o fretamento apenas nas seguintes situações:
• Aos afretadores que demonstrem possuir capacidade empresarial, financeira e técnica em matéria de pesca;
• Para a pesca de tunídeos; e
• Para operar para além da zona contígua, conforme estabelecido no Código Marítimo de Cabo Verde141.
Os navios afretados devem ser registados temporariamente no Registo Convencional de Navios de Cabo Verde.

1.5.6 Actividades de aviação civil
Foram aprovados respectivamente em Agosto e Dezembro de 2019, o Regime Jurídico da Concessão de Serviço
Público Aeroportuário de apoio à Aviação Civil e as Bases da Concessão de Serviço Público Aeroportuário142.
Pelo exercício de qualquer actividade e serviço na área dos aeroportos e aeródromos públicos nacionais e, ainda,
pela utilização dos respectivos serviços e equipamentos são devidas taxas que se agrupam em função da natureza
dos serviços e actividades desenvolvidos, competindo à Agência de Aviação Civil (AAC) assegurar que a fixação das
taxas aeronáuticas respeita os princípios, regras e critérios aplicáveis, incluindo o regime de regulação económica.
Os quadros seguintes resumem os principais aspectos.

O Código Marítimo em Cabo Verde data de 2010.
No contexto do objectivo do Programa do Governo da IX Legislatura relativo à construção de um Sistema Integrado de Transportes, a par da
reestruturação profunda no sector dos transportes que inclui designadamente pela renovação do modelo económico dos Transportes Aéreos
de Cabo Verde, TACV, S.A, que culminou com a sua privatização.

141
142
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LICENCIAMENTO DO USO PRIVATIVO DOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO AEROPORTUÁRIO
E DO EXERCÍCIO DE ACTIVIDADES E SERVIÇOS NOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS PÚBLICOS
Outorga
de Licenças

Mediante procedimentos de selecção que se revelem mais adequados, em cada caso,
ao interesse público, à economia e eficiência e à operacionalidade da exploração aeroportuária;
Por ajuste directo as licenças referentes à ocupação e ou utilização de terrenos ou instalações

Negociação directa
de Licenças

Autorizada pelo Ministério do Turismo e Transportes (MTT) desde que o Conselho
de Ministros, por Resolução, reconheça a existência de interesse nacional.

Prazos das
licenças

• 5 anos, com possibilidade de prorrogação por
períodos inferiores ou superiores àquele de limite,
consoante os casos, desde que a prorrogação seja
requerida pelos respectivos titulares com a antecedência mínima de 90 dias relativamente ao
termo do período em vigor da mesma.
• Prazo global de vigência no máximo 20 anos,
salvo quando:
		 - Até 50 anos, envolvam a realização de investi		 mentos significativos pelos seus titulares na
		 implantação de construções, instalações ou
		 equipamentos necessários às actividades
		 licenciadas ou no exercício de actividades de
		 especial complexidade, cuja amortização exija
		 um prazo superior a 5 anos.
		 - Prorrogação sucessiva, por um ou mais períodos,
		 não podendo o prazo de 50 anos e respectivas
		 prorrogações exceder, em qualquer caso,
		 o período da concessão.

As prorrogações das licenças
dependem sempre de autorização
expressa da entidade gestora
aeroportuária.

A entidade gestora aeroportuária é a Concessionária responsável pela prestação do serviço público aeroportuário
de apoio à aviação civil.
A AAC é a Autoridade Aeronáutica Nacional.
Rede Aeroportuária é o conjunto dos aeroportos cuja gestão, exploração e desenvolvimento se encontram cometidos à Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea, SA (ASA, S.A.) (consultar no Capítulo VI as obrigações
ambientais que impendem sobre a Concessionária e na Secção 1.11 as regras sobre resolução de diferendos entre
Concedente e Concessionária, ambas previstas nas Bases da Concessão de Serviço Público Aeroportuário de Dezembro de 2019)
As taxas aeroportuárias classificam-se em taxas aeronáuticas e não aeronáuticas.
CLASSIFICAÇÃO DAS TAXAS DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS PÚBLICOS
Taxas Aeronáuticas

Taxas Não Aeronáuticas

• Taxas de tráfego;
• Taxas de assistência em escala;
• Taxa de segurança;
• Taxa de navegação terminal.
• Taxa de ocupação de espaços, áreas e subsolos;
• Outras taxas de natureza comercial.

Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre a Concessão de Serviço Público Aeroportuário:
• Procedimentos de selecção concorrenciais para efeitos de outorga de licenças;
• Detalhes sobre outorga de licenças por ajuste directo;
• Condições de admissão, regras de procedimento e critérios de selecção
• Conteúdo das licenças
• Detalhes sobre as taxas aeronáuticas e não aeronáuticas;
• Aumento dos valores de coimas aplicáveis a proprietários de aeronaves, exploradores de aeronaves e empresas
aéreas licenciadas ou concessionárias por via da alteração em Março de 2019 ao Regime das Contra-ordenações
Aeronáuticas Civis.
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1.6 REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÕES CAMBIAIS
O Regime jurídico das operações económicas e financeiras com o exterior e das operações cambiais de 2018 abrange as seguintes operações cambiais.
OPERAÇÕES LIVRES

• Operações económicas e financeiras com o exterior;
• Realização de operações cambiais no território nacional, incluindo o exercício do comércio
de câmbios e realização de operações sobre o ouro;
• Compra e venda de moeda estrangeira; e
• Transferências de ou para o exterior para a liquidação de operações económicas
e financeiras com o exterior.
• Equiparadas a operações cambiais:
		 - Abertura e movimentação de contas em território nacional, registadas nas instituições
		 autorizadas, em nome de não residentes, em registo organizado para o efeito;
		 - Abertura e movimentação de contas em território nacional, registadas nas instituições
		 autorizadas, em nome de residentes, expressas em moeda estrangeira, bem como em
		 unidades de conta utilizadas em pagamentos ou compensações internacionais,
		 em registo organizado para o efeito;
		 - A abertura e movimentação, no estrangeiro, de contas de residentes; e
		 - Operações entre residentes, expressas e liquidáveis em unidades de conta utilizadas
		 em pagamentos ou compensações internacionais, bem como em moeda corrente
		 com curso legal em país estrangeiro.
Importação, exportação e reexportação de:
• Ouro amoedado, em barra ou noutras formas não trabalhadas;
• Notas ou moedas em circulação, nacionais ou estrangeiras, com curso legal nos países
de emissão, e outros meios de pagamento;
• Valores mobiliários titulados143, bem como outros títulos de natureza análoga, emitidos
por entidades nacionais ou estrangeiras; e
• Notas ou moedas cabo-verdianas fora de circulação, enquanto não estiver extinta
a responsabilidade do BCV pelo seu pagamento.

1.7 RESTRIÇÕES AO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO
Tanto a Lei de Investimento como a Política Industrial, aprovada em 2010 e actualizada em 2013, estabelecem o
princípio da igualdade de tratamento a todas as pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras (conforme
indicado na Secção 1.2), salvo disposição expressa em contrário resultante da lei ou de acordo e tratado celebrados
entre Cabo Verde e outros Estados, reconhecendo o papel essencial desempenhado pela iniciativa privada designadamente na promoção e exercício da actividade industrial, cuja regulação incumbe ao Estado e aos poderes públicos
tendo sempre em conta o livre funcionamento dos mecanismos de mercado.
Em Novembro de 2019, o primeiro-ministro de Cabo Verde propôs que os documentos emitidos por um Estado-membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) deixem de necessitar de legalização para apresentação
num outro Estado-membro144.

1.8 ZONAS ECONÓMICAS ESPECIAIS,
ZONAS DE DESENVOLVIMENTO E OFFSHORES
As Bases do regime jurídico das Zonas Económicas Especiais (ZEE) de Junho de 2020 prevêem que a ZEE é criada por
diploma próprio, precedido da elaboração de um Plano Estratégico que fundamenta a sua criação e a sua extinção e a
sua duração no tempo, sendo-lhe aplicável o regime do CIN-CV (consultar acima Secção 1.4.2).

Na acepção do Código dos Valores Mobiliários de 2012, valores mobiliários são documentos representativos de situações jurídicas homogéneas susceptíveis de negociação em mercado, além de outros que a lei como tal qualifique: i. as acções; ii. as obrigações; iii. os títulos de
participação; iv. as unidades de participação em instituições de investimento colectivo; v. os warrants autónomos; vi. os direitos destacados dos
valores mobiliários referidos em i. a iv., desde que o destaque abranja toda a emissão ou série ou esteja previsto no acto de emissão; e vii. outros
documentos representativos de situações jurídicas homogéneas, desde que sejam susceptíveis de transmissão em mercado.
144
Segundo notícia, proposta feita “ao discursar na abertura da XVI Conferência dos Ministros da Justiça dos Países de Língua Portuguesa”
https://macauhub.com.mo/pt/2019/11/26/pt-cabo-verde-propoe-que-documentos-oficiais-sejam-reconhecidos-reciprocamente-nos-paises-de-lingua-portuguesa/
143
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Zona Económica Especial (ZEE) é um espaço económico especial, podendo abranger uma ilha, um conjunto de
ilhas, ou um espaço geograficamente delimitado numa ilha, para desenvolvimento de actividades de natureza económica definidos no respectivo Plano Estratégico, com regimes fiscais, parafiscais e aduaneiros especiais, uma
estrutura de administração especial, regimes laborais especiais, entre outros, orientados para o aproveitamento
das vantagens de Cabo Verde e de cada uma das ilhas, a promoção do desenvolvimento económico e empresarial,
nomeadamente através da atracção de investimentos, da promoção da exportação e do fomento do desenvolvimento do sector privado, bem como para a promoção da inserção de Cabo Verde na economia regional e global.
Plano Estratégico da ZEE é o documento estratégico e económico que fundamenta a criação, desenvolvimento e em
caso de incumprimento, a extinção da ZEE, aprovado pelo Governo, o qual define as condições da sua viabilidade,
os objectivos estratégicos e específicos, as acções a desenvolver, o prazo e fases de implementação, o modelo de
governança, bem como a sua organização territorial e medidas de políticas especiais a serem adoptadas para sua
viabilização e tratando-se de ZEE multissectoriais, o Plano da ZEE deve também definir os sectores estratégicos e
complementares, as acções e objectivos sectoriais.
Podem ser estabelecidos regimes legais especiais para a ZEE mais favoráveis para as entidades que invistam, se
estabeleçam ou desenvolvam actividades na ZEE, cujo planeamento é objecto de avaliação ambiental estratégica e
estando os investimentos e actividades elegíveis para a ZEE que tenham impacto relevante no ambiente sujeitos às leis
ambientais vigentes (consultar obrigações em matéria de Ambiente no Capítulo VI).
O Governo pode estabelecer políticas, benefícios e incentivos especiais para o investimento, estabelecimento e actividade na ZEE, tendo em conta o montante do investimento estabelecido na lei, o impacto social e económico, a criação
de postos de trabalho e sua relevância para a implementação da ZEE. Incentivos especiais podem ser concedidos a
investimentos de montante inferior ao estabelecido na lei, tratando-se de projectos importantes para implementação
da ZEE, por Resolução do Conselho de Ministros sob proposta da Entidade de Desenvolvimento da ZEE.
No quadro do desenvolvimento da ZEE, prevê-se a actualização do plano de ordenamento territorial da ilha, região
ou espaço, a extinção, desclassificação e redefinição das Zonas Turísticas Especiais (ZTE) cuja declaração e funcionamento obedece ao respectivo Regime Jurídico actualizado em 2018, o qual se mantém em vigor, com valores de
coimas pelas contra-ordenações até 25 000 000 ECV (cerca de EUR 226 700).
As ZTE são áreas identificadas como possuidoras de especial aptidão e vocação para o turismo apoiado nas suas
potencialidades endógenas ou com significativo potencial de futuro desenvolvimento turístico e como tais declaradas nos termos deste Regime Jurídico. São criadas através de instrumentos de gestão territorial, e classificam-se
em:
• ZDTI que são áreas que possuem especial aptidão e vocação turística;
• Zona de Reserva e Protecção Turística (ZRPT), abrangendo:
- Áreas contíguas a uma ZDTI e dotadas de alto valor natural e paisagístico e cuja preservação seja necessária
para assegurar a competitividade do produto turístico nacional, a curto e médio prazo; e
- Outras áreas que, possuindo valor natural e paisagístico, deverão manter-se em reserva para posterior
declaração como ZDTI.
As ZDTI são declaradas e classificadas por Decreto-Lei, ouvido o respectivo Município, contemplando a definição e
delimitação concreta da área, incluindo uma cartografia em formato digital, tendo os promotores turísticos, que estão
vinculados aos planos territoriais de uma ZDTI, as seguintes obrigações:
• Pedir licenciamento à Câmara Municipal, a qual delibera no prazo de 10 dias úteis, sendo emitido o alvará de obras
no prazo de 24 horas após tal deliberação;
• Apresentar documentos comprovativos de capacidade financeira para a execução do projecto sempre que solicitados
• Elaborar, se for o caso, o Plano de Ordenamento Detalhado (POD) da parte da Zona sobre a qual pretende actuar e
apresentá-lo às entidades competentes para aprovação e respectivo licenciamento municipal, nomeadamente o POD
da ZDTI;
• Elaborar os projectos de obras de infra-estruturas viárias e redes de serviços da ZDTI e os projectos arquitectónicos
de edificação;
• Executar obras da rede viária, saneamento básico, fornecimento de água e energia eléctrica, incluindo a iluminação
pública, depuração de águas residuais, abrangendo a cedência destas para jardinagem e agricultura, na parte da Zona
sobre a qual actua;
• Executar trabalhos de arborização da parte da Zona sobre a qual actua;
• Estabelecer serviço de recolha de lixo na parte da Zona sobre a qual actua e, se for o caso, proceder ao tratamento
do lixo;
• Construir edificações de alojamento turístico e de equipamentos, bem como de instalações de lazer e das zonas
livres; e
• Adoptar medidas necessárias para garantir a conservação e reparação das obras de urbanização e das edificações e
instalações pelos investidores privados e, se for o caso, pelos proprietários das mesmas.
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Prevê-se que os promotores terão de prestar caução para garantia da realização dos investimentos cujo montante e
prazo será definido em Portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do Turismo e das Finanças145, na
forma de garantia bancária “on first demand”, a reverter a favor do proprietário dos terrenos cedidos para o projecto de
uma ZDTI, caso os promotores entrem em incumprimento.
Os parâmetros gerais para a regularização dos incumprimentos e dívidas sobre terrenos, resultantes dos contratos de
investimentos nas ZDTI e nos demais terrenos foram definidos em 2017.
Consultar no Legis-PALOP+TL a seguinte informação sobre o regime legal aplicável a offshores:
• Condicionalismos substanciais e formais da negociação e contratação da concessão temporária ao sector privado da actividade de segurança marítima offshore regulados em 2012, e republicados em 2015, com introdução
de regras sobre taxas e encargos;
• Deveres previstos no capítulo das disposições preventivas – Lei sobre a Prevenção do Crime de Lavagem de
Capitais de 2009 – a que estão obrigadas as instituições offshore financeiras;
• Modelo de licença a ser concedida às Empresas Privadas de Segurança Marítima offshore (EPSM) aprovado
em 2013;
• Taxas e demais encargos devidos pela atribuição ou renovação de licenças e autorizações, bem como operações de embarque ou desembarque relativas à actividade privada de segurança marítima offshore a partir de
Cabo Verde, aprovadas em 2013 e actualizadas em Janeiro de 2014.
Criada em 2020, a Autoridade da Zona Económica Especial de Economia Marítima em São Vicente (ZEEMSV)
é competente para conceder licenças e atribuir o estatuto de utilidade turística e industrial e assegurar os registos
de empresas e do investimento externo sob o regime da ZEEMSV.
As zonas francas em Cabo Verde são reguladas no âmbito do CIN (analisadas na Secção 1.4.2).

1.9 CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA COM CAPITAL ESTRANGEIRO
Desde Outubro de 2019 o Código das Sociedades Comerciais deixou de prever montantes mínimos de capital social
para efeitos de constituição de sociedades comerciais por quota, anónimas e cooperativas.
Desde Março de 2013 a abertura de uma empresa em Cabo Verde custa apenas 1 ECV (cerca de EUR 0,009), montante simbólico que consubstanciou uma medida destinada a incentivar o sector privado146.
Para informação específica consultar a página oficial eRegulations Cabo-Verde147.

1.10 PRINCIPAIS ENTIDADES COMPETENTES
Os seguintes Interlocutores Centrais do Investidor criados respectivamente em 2016 e 2017 têm a missão de promover, facilitar e acompanhar o investimento:
• A Cabo Verde Trandeinvest (CVTI148)149, para o investimento privado tanto nacional como externo superior a 50
000 000 ECV (cerca de EUR 450 000), cabendo-lhe também promover, facilitar e acompanhar a exportação de bens e
serviços em todos os sectores da economia nacional, destacando-se as seguintes competências:
- Identificar o investidor nacional e externo e determinar a sua capacidade e credibilidade;
- Liderar a análise dos projectos de investimento privado, nacional e externo, e de exportação junto das entidades
competentes da administração pública, proceder ao seu registo e mantê-lo actualizado;
- Acolher, assistir e acompanhar o investidor e o exportador em todo o processo de execução do projecto de
investimento e da exportação;
- Coordenar e centralizar o processamento dos pedidos de Certificado de Investidor ou Certificado de Exportador,
submetendo-os ao ministro da superintendência para a devida assinatura;
- Coordenar a negociação e centralizar a preparação de Convenções de Estabelecimento, submetendo-os ao
ministro da superintendência para submissão à aprovação do Conselho de Ministros;
- Funcionar como elo central de ligação do investidor e do exportador, junto das entidades públicas em todos os
assuntos conexos com o investimento e a exportação, facilitando e agilizando a tramitação administrativa integral
dos processos;
- Conceder o Certificado de Exportador a empresas exportadoras a partir de Cabo Verde.

Ainda não aprovada à data da presente Edição.
Tendo sido revogada a anterior limitação legal que obrigava à realização de capital (2 500 000 ECV ou cerca de EUR 22 600) por ter sido
considerada um obstáculo à promoção de investimentos.
147
https://caboverde.eregulations.org/show-list.asp?l=pt&mid=1
148
A CVTI sucedeu, desde 2016, à Cabo Verde Investimentos – Agência de Promoção de Investimentos e Exportação, IP ou Cabo Verde Investimentos – Agência de Turismo e Investimento de Cabo Verde, IP (CI), entidade que desempenhava até aí o papel de Interlocutor Único do
Investidor. Todas as referências na legislação ainda actualmente em vigor feitas à CI são substituídas por CVTI.
149
www.cvinvest.cv
145
146
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• Por seu turno o Instituto Pró Empresa150, para investimento privado nacional inferior a 50 000 000 ECV (cerca de
EUR 453 430) de MPME em todos os sectores da economia nacional, tendo assumido desde Junho de 2017 a função
de entidade gestora dos Programas Start Up Jovem e Micro Empreendedorismo Jovem, destacando-se as seguintes
competências:
- Acompanhar a implementação dos projectos de investimento privado realizados por Micro, Pequenas e Médias
Empresas (MPME) e que beneficiem de incentivos fiscais e financeiros;
- Coordenar e centralizar o processamento dos pedidos de Certificado de Investidor Privado das MPME, submetendo-os ao ministro da superintendência para a devida assinatura;
- Acompanhar e analisar os projectos de investimento privado das MPME que beneficiem de incentivos fiscais e
financeiros, proceder ao seu registo e mantê-lo actualizado.
O BCV é o Banco Central que assegura e regula a criação, a circulação e o valor da moeda nacional.
A IGCI é o serviço central do Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH) encarregue da inspecção de obras públicas e particulares e de regulação do mercado da construção civil e do imobiliário.Em Fevereiro de 2016 foi criado o Conselho Nacional para o Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas
(CODEMPE) responsável por apoiar o acesso das MPE aos mercados financeiros, de desenvolvimento empresarial
e de produtos e fomentar a articulação das MPE com as Médias Empresas151, promovendo a organização das MPE
para propiciar o fortalecimento e desenvolvimento de sua estrutura económico-produtiva.
Em Janeiro de 2020 foi criada a Comissão Interministerial de Coordenação das Politicas em Matéria de Prevenção e Combate à Lavagem de Capitais, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação das
Armas de Destruição em Massa que funciona na dependência do Ministério das Finanças e do Ministério da Justiça
e Trabalho (MJT) com a missão de definir, identificar, avaliar, acompanhar e coordenar as respostas aos riscos de
lavagem de capitais, de financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação das armas de destruição
em massa a que Cabo Verde está ou venha a estar exposto, contribuindo para a melhoria contínua da conformidade
técnica e da eficácia do sistema nacional de prevenção e combate à lavagem de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação das armas de destruição em massa.

1.11 RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Além do recurso aos tribunais competentes a nível nacional, os conflitos entre o Estado de Cabo Verde e qualquer
investidor podem ser solucionados:
• Por via amigável ou negocial;
• Submetidos ao sistema judicial;
• Por acordos internacionais em que Cabo Verde seja parte.
Os conflitos entre o Estado de Cabo Verde e os investidores estrangeiros relativos a investimentos autorizados
e realizados no País, incluindo diferendos relativos a investimento, estabelecimento ou actividade na ZEE, podem
ser resolvidos pela via que tiver sido acordada ou por recurso à arbitragem através das seguintes alternativas:
• Lei-quadro da arbitragem nacional;
• Regras da Convenção de Washington, de 15 de Março de 1965, sobre a Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos entre Estados e Nacionais e de outros Estados, bem como do respectivo Centro Internacional de Resolução
de Diferendos Relativos a Investimentos (CIRCI) entre Estados Nacionais e de outros Estados;152
• Regras fixadas no Regulamento do Mecanismo Suplementar, aprovado a 27 de Setembro de 1978 pelo Conselho
de Administração do Centro Internacional para Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos, se a entidade
estrangeira não preencher as condições de nacionalidade previstas no artigo 25.º da Convenção;
• Regras de arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, com sede em Paris.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação sobre regra da arbitragem voluntária estabelecida em 2014 no que diz
respeito aos conflitos relativos a registo de domínios na Internet.
Ao abrigo das Bases de Concessão de Serviço Público Aeroportuário de Dezembro de 2019, na resolução de diferendos entre Concedente e a Concessionária, em primeiro lugar, deve tentar chegar-se a um acordo conciliatório
e em caso de se frustrarem as diligências para o acordo conciliatório, submeter o diferendo a um tribunal arbitral,
cujas regras e os procedimentos aplicáveis ao tribunal arbitral são estabelecidos pelas partes no Contrato de Concessão, devendo a arbitragem ocorrer em Cabo Verde e ser processada em língua Portuguesa.
Em 2015 foi criado o Centro Nacional de Mediação e Arbitragem (CNMA), com sede na Praia, constituído por uma
equipa de mediadores e árbitros, da Lista Oficial de Mediadores e de Árbitros de Cabo Verde. Poderão ser criados
por Portaria centros regionais ou locais de mediação e arbitragem.

https://www.proempresa.cv/
Nos termos do Artigo 5.º .º 1 alínea f) da Resolução do Conselho de Ministros que criou o CODEMPE em 2016.
Sítio oficial da Convenção de Washington (ICSID Convention) https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp.
Lista de Estados Contratantes disponível em https://icsid.worldbank.org/ICSID/ FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal= ContractingStates&ReqFrom=Main
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1.12 POLÍTICAS, PROGRAMAS, FUNDOS & ESTRATÉGIAS
A liberdade de acesso à actividade industrial e o respectivo exercício por qualquer pessoa singular ou colectiva, nacional ou estrangeira é reconhecida pela Política Industrial de 2010 actualizada em 2013 pelo Código de Benefícios
Fiscais, determinando que só em casos especiais, e expressamente regulados na lei, podem ser limitados o acesso
e o exercício da actividade industrial, sendo atribuído o estatuto industrial à empresa ou estabelecimento industrial
legalmente constituídos e que tenham por objecto o exercício da actividade industrial conforme a CAE.
De acordo com o Programa do Governo da IX Legislatura 2016-2021 Cabo Verde terá um crescimento médio real de
7% ao ano, prevendo-se um aumento do rendimento médio per capita gerado pelo emprego.
Foram aprovadas em Janeiro de 2019 as Grandes Opções do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do
Turismo (GOPEDS-Turismo) para 2018-2030 prevendo-se que serão implementadas as 3 níveis:
• Master Plan por Ilha, cujo instrumento de concretização efectiva será o OE anual.
• Planos de Acção Quinquenais (Nacionais e por Ilha);
• Sociedades de Desenvolvimento Turístico (SDTI), perspectivando-se a criação de mais SDTI, para além da única
actualmente existente, para as ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM).
Das Bases do Orçamento do Estado destacam-se os principais princípios e regras que regulam a formulação,
programação, aprovação, execução, avaliação, controlo e responsabilização do OE formulados em Julho de 2019
e que entram em vigor em 1 de Janeiro de 2020:
• Limites do endividamento da administração central serão:
- O défice do OE financiado com recursos internos não pode exceder 3% do PIB a preços de mercado;
- A dívida pública, interna e externa, de curto e médio prazos, não pode exceder 60% do PIB a preços de mercado;
- A dívida publica global, a longo prazo, não pode exceder 80% do PIB a preços de mercado;
- Quando a relação entre a dívida pública e o PIB exceder tais valores de referência, fica o Governo obrigado a
reduzir o montante da dívida, na parte em excesso, como padrão de referência.
• Princípio da unicidade de caixa:
- Toda a receita do Estado deve estar centralizada na Caixa do Tesouro para garantir a consolidação da Tesouraria
do Estado, através das operações sobre a conta-corrente e contas especiais abertas no BCV;
- Com excepção das empresas públicas, a entidade gestora do regime obrigatório de Segurança Social e as autarquias locais podem ter contas específicas nas instituições financeiras.
• Programação plurianual:
- O OE orienta-se por objetivos do Quadro de Despesa de Médio Prazo (QDMP) e do Documento de Planeamento
e de Estratégia Nacional (DPEN) e baseia-se nos resultados dos anos anteriores, tendo em conta as perspetivas
dos exercícios futuros.
- O OE corresponde ao primeiro ano do QDMP.
• Não consignação de receitas: no OE não pode afetar-se o produto de quaisquer receitas à cobertura de despesas
específicas, com as seguintes excepções:
- Os casos em que, por virtude de autonomia financeira ou de outra razão especial, a lei determine expressamente
a afectação de certas receitas a determinadas despesas;
- As receitas afectas ao financiamento da segurança social e dos seus diferentes subsistemas, nos termos legais; e
- As receitas que sejam, por razão especial, afetas a determinadas despesas por expressa estatuição legal ou
contratual.
O QDMP é o instrumento de planeamento de médio prazo que estabelece descendentemente os limites de despesas
plurianuais, do departamento governamental responsável pela área das finanças e do planeamento para as demais
entidades do setor público e, ascendentemente, das demais entidades do sector público para o citado departamento
governamental, uma estimativa das despesas plurianuais das políticas atuais contidas nos programas, de forma a
compatibilizar tais previsões com a disponibilidade de recursos, num horizonte temporal de 3 anos.
O DPEN é o plano de desenvolvimento de longo prazo ou o instrumento de planeamento de longo prazo que materializa as políticas definidas no Programa do Governo, através de estratégias, programas, objetivos, indicadores e
metas, os quais traduzem as intervenções que o Estado pretende realizar, tendo em vista o equilíbrio macroeconómico num período de pelo menos 5 anos.
O Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado criado em Agosto de 2019 ou Cabo Verde Private Guarantee
Fund overeign Wealth Fund, cuja regulação foi actualizada em Janeiro de 2021, é um mecanismo de garantia que visa
ser uma solução inovadora do Estado para a capitalização das empresas, designadamente as empresas do sector
financeiro, incluindo as instituições bancárias, capaz de assegurar o acesso das empresas cabo-verdianas apostadas na internacionalização no mercado de capitais, em particular no mercado externo.
Visa tornar-se a pedra-mestra do sistema financeiro cabo-verdiano, destacando-se os seguintes principais aspectos:
• Emite Títulos Representativos do Capital Social (TRCS) que são propriedade exclusiva do Estado, inalienáveis, e o
somatório do seu valor é igual ao valor do capital social subscrito e realizado pelo Estado, através da Direção Geral
do Tesouro.
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• O Estado emite Títulos-Rendimento de Mobilização de Capital (TRMC), instrumentos financeiros que são títulos
nominativos perpétuos, livremente transaccionáveis nos mercados de capitais, interno e externo, cujo valor global de
emissão é igual ao valor do capital social do Fundo e cuja titularidade confere o direito à distribuição de dividendos
após apuramento dos resultados anuais do Fundo.
• Tem o capital social inicial de EUR 100 000 000 dos quais EUR 90 000 000 realizados de imediato pelo Estado por
afectação de recursos do International Support For Cabo Verde Trust Fund, criado em 1998.
• Os restantes EUR 10 000 000 são realizados com o produto da colocação de TRMC no mercado de valores mobiliários,
pela Direcção-Geral do Tesouro.
• OS TRMC são emitidos por séries de 100 000 ECV (cerca de EUR 900) ou múltiplos desse valor, identificados pela
respectiva data de emissão, permitindo aos investidores externos contribuir para a capitalização do Fundo, através da
sua aquisição, sendo também uma alternativa para a diáspora cabo-verdiana aplicar as suas poupanças, com rentabilidade segura e flexível.
• Os rendimentos dos TRMC resultantes de dividendos distribuídos pelo Fundo estão isentos de impostos sobre o
rendimento e de qualquer forma de tributação estadual ou local, estando igualmente isentos de qualquer forma de
tributação as mais-valias obtidas na alienação de TRMC, nomeadamente, quando essa alienação se efective através
do mercado de valores mobiliários.
O seu Conselho de Administração deverá fazer uma gestão de forma a nunca ter uma notação inferior a “A”, atribuída
pelas agências de notação financeira, ficando assim as empresas obrigadas a robustecer a sua organização, a apresentarem indicadores de solidez económico-financeira e a prestarem grande cuidado na avaliação dos seus projectos,
tendo em conta a necessidade de lhes garantir a viabilidade económico-financeira, porém, num quadro de minimização dos riscos associados.
Pretende-se que o Fundo esteja operacional em 2020, constituindo objectivo imediato a ampliação do respectivo capital social, através de decreto regulamentar, sob proposta do Ministro das Finanças, para montante igual ou superior a
USD 200 000 000, em resultado da primeira emissão de TRMC.
Espera-se que nos próximos 5 anos o Fundo reúna um capital social igual ou superior a cerca de USD 500 000 000
(cerca de EUR 450 000 000), como resultado da adesão dos parceiros de Cabo Verde e da iniciativa privada interna e
externa.
No âmbito do cluster das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), oportunidade para o desenvolvimento
económico-social sustentável do País, enquanto alavanca estratégica para incremento da inovação e reforço da competitividade da economia cabo-verdiana, foi criado o Projecto Parque Tecnológico, um complexo de desenvolvimento
económico e tecnológico integrando num mesmo local físico negócios/empresas, a par de pesquisa científica-tecnológica e organizações governamentais, contemplando a sua implantação os componentes de Data Center, Espaço
Empresas, Incubadora e Centro de Formação e Qualificação.

1.13 CLASSIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Consultar no Legis-PALOP+TL a tabela detalhada de actividades económicas (CAE-REV 1).

1.14 PRINCIPAIS TAXAS DE IMPOSTOS
Sem prejuízo de análise mais detalhada no Capítulo III, o quadro seguinte sumariza as principais taxas de impostos
em Cabo Verde:
IMPOSTO

TAXAS

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC) Taxa geral de imposto: 22%
Imposto Único sobre o Património (IUP)

1,5%

Imposto sobre Consumos Especiais (ICE)

Cervejas, vinhos ou outras bebidas alcoólicas; tabaco;
armas de fogo; ou embarcações de recreio: 10%

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

15%

Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares (IRPS)

Rendimentos do trabalho dependente e pensões
e Rendimentos empresariais e profissionais
(rendimentos mensais):
Até 18 333 ECV (cerca de EUR 166): Isento
1.º escalão Até 80 000 ECV (cerca de EUR 725): 16,5%
Escalão máximo Mais de 150 000 ECV
(cerca de EUR 1 360): 27,5%
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1.15 FONTES ADICIONAIS DE INFORMAÇÃO
• Na página da Cabo Verde Tradinvest:
- Guia do Investidor153;
- Sistema Fiscal de Cabo Verde154;
- FAQs155.
• Página da Câmara de Comércio Indústria e Turismo Portugal Cabo Verde156;
• Página da Câmara de Comércio do Norte de Cabo Verde157, designadamente o “Guia do Empresário”158;
• eRegulations Cabo Verde (Nações Unidas)159.

II SISTEMA LABORAL
2.1 REGIME LEGAL
O Código Laboral de 2010 coma última actualização em 2016, define o regime jurídico das relações de trabalho subordinado estabelecidas no quadro de empresas privadas, cooperativas e mistas, sendo aplicável a todas as situações
em que uma pessoa se obriga, mediante contrato de trabalho, a prestar a sua actividade profissional a uma pessoa
colectiva de direito público ou equiparada, sob as ordens e direcção dos respectivos órgãos, mas sem submissão ao
estatuto legal da função pública.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Código Laboral.

2.2 TIPOS E FORMAS DE CONTRATAÇÃO
2.2.1 Forma
O contrato de trabalho não está sujeito a qualquer formalidade, salvo quando a lei expressamente determinar o contrário.
Desde que não envolva a diminuição de direitos adquiridos, qualquer das partes pode, a todo o tempo, solicitar à outra,
pessoalmente, por carta registada com aviso de recepção ou outra via, a redução a escrito do contrato de trabalho.
Menções obrigatórias do contrato de trabalho

• Identificação das partes;
• Data da contratação;
• Local de trabalho;
• Categoria profissional;
• Remuneração auferida pelo trabalhador.

Sob pena de nulidade, é obrigatória a redução a escrito das seguintes cláusulas:
• Aposição de termo ou condição suspensivos ao contrato de trabalho;
• Afastamento dos usos da profissão relativos ao trabalhador ou à empresa;
• Aposição de prazo diverso para o período experimental estabelecido por lei ou o pacto de não concorrência.
Os contratos de trabalho subdividem-se nos em diferentes tipos esquematizados no quadro seguinte.
TIPOS DE CONTRATOS DE TRABALHO
Contratos especiais em razão do tempo

Contratos especiais em razão das pessoas

Contratos especiais em razão do lugar

https://cvtradeinvest.com/guia-do-investidor
https://cvtradeinvest.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/10/Sistema-Fiscal-Cabo-Verde.pdf
https://cvtradeinvest.com/faqs
156
Página concebida pela Agência Cabo-Verdiana de Promoção de Investimentos com apoio financeiro das Nações Unidas para promover
a transparência e facilitar os procedimentos de investimentos http://www.portugalcaboverde.com/main.html
157
https://www.becv.org/becv-investor/
158
https://www.becv.org/wp-content/uploads/2017/11/GuiaObrigacoesFiscais2017.pdf
159
https://caboverde.eregulations.org/
153
154
155
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• Contrato por tempo
• Indeterminado;
• Contrato a prazo: termo certo ou incerto.
• Contrato de aprendizagem;
• Trabalho de menores;
• Trabalho de mulheres;
• Trabalho de estrangeiros.
• Trabalho doméstico;
• Trabalho temporário;
• Trabalho portuário;
• Trabalho marítimo.

Sob pena de nulidade, o contrato de trabalho não pode ser celebrado com quem não tiver completado 15 anos de
idade e carece de forma escrita. O período normal de trabalho de menores não pode exceder 38 horas semanais e
7 horas diárias.
Foi adoptada em Junho de 2016 a Lista Nacional do Trabalho Infantil Perigoso (TIP) proibido às crianças de acordo
com a Convenção n.º 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativa à Interdição das Piores Formas
de Trabalho das Crianças e à Acção Imediata com Vista à sua Eliminação, Convenção da qual Cabo Verde é parte
desde 2001160. As infracções são punidas com coima fixada entre 10 000 ECV e 4 000 000 ECV (cerca de EUR 90 a
EUR 36 000).
A contratação de pessoas com deficiência por tempo indeterminado ou a celebração de contrato de prestação de
serviço permite à entidade empregadora beneficiar de uma majoração nos encargos dos impostos sobre o rendimento, fixada anualmente no Orçamento do Estado.

2.2.2 Duração
O Código Laboral admite a contratação de trabalhadores por tempo determinado (certo ou incerto), devendo mencionar-se o prazo estipulado, bem como o motivo justificativo do mesmo, sob pena de ser considerado contrato
celebrado sem prazo.
Situações de contratação
por termo certo
não taxativas

• Trabalhos ocasionais de curta duração;
• Substituição de trabalhador com direito a reserva de posto de trabalho, impedido
por motivos de doença, cumprimento de serviço militar, gozo de férias ou outros
motivos justificativos de ausência temporária do trabalho;
• Obra ou serviço determinado, funções ou tarefas de carácter temporário,
nomeadamente, em actividades sazonais ou naquelas em que, objectivamente,
se verifiquem oscilações periódicas do número de trabalhadores;
• Substituição de trabalhador que vinha desempenhando funções na empresa e que
tenha deixado o seu posto sem aviso prévio ou com aviso prévio inferior a 6 meses;
• Constituição de novas empresas.
• Satisfação de necessidade temporária da empresa.

O contrato a termo certo tem uma duração acordada entre as partes, não podendo exceder 5 anos, incluindo as
renovações (sob pena de se transformar em contrato sem prazo); no caso de substituição de trabalhador que vinha
desempenhando funções na empresa, a duração máxima é de 3 anos.
O Código Laboral prevê excepções para as novas empresas e as empresas ou estabelecimentos que, comprovadamente, criem novos postos de trabalho autorizando-os durante os 5 primeiros anos, a contar da data da declaração
do início de actividade, a celebrar contratos de trabalho a termo certo, independentemente da observância dos
condicionalismos acima referidos.
Situações em que
é permitido celebrar
contrato de trabalho
a termo incerto taxativas

• Substituição directa ou indirecta de trabalhador ausente ou que, por qualquer
razão, se encontre temporariamente impedido de prestar serviço;
• Substituição directa ou indirecta de trabalhador em relação ao qual esteja
pendente em juízo acção de apreciação da licitude do despedimento;
• Substituição directa ou indirecta de trabalhador em situação de licença sem
retribuição;
• Actividades sazonais ou outras actividades cujo ciclo anual de produção apresente
irregularidades decorrentes da natureza estrutural do respectivo mercado;
• Tarefa ocasional ou serviço determinado precisamente definido e não duradouro;
• Acréscimo excepcional de actividade da empresa;
• Obra, projecto ou outra actividade definida e temporária, incluindo a execução,
direcção e fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas, montagens
e reparações industriais, em regime de empreitada ou em administração directa,
incluindo os respectivos projectos e outras actividades complementares de controlo
e acompanhamento;
• Satisfação de necessidade temporária da empresa.

O contrato a termo incerto dura por todo o tempo necessário para a substituição do trabalhador ausente ou para a
conclusão da actividade, tarefa, obra ou projecto cuja execução justificou a sua celebração.

Texto da Convenção em Português disponível em http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_182_oit_interdicao_formas_trabalho_criancas.pdf e Lista de Partes https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312327
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Considera-se contratado sem termo o trabalhador que permaneça no desempenho da sua actividade após a data da
produção de efeitos da denúncia ou, na falta desta, decorridos 15 dias depois da conclusão da actividade, serviço, obra
ou projecto para que haja sido contratado ou o regresso do trabalhador substituído ou a cessação do contrato deste.
A duração do período experimental é a que se esquematiza no quadro seguinte, permitindo-se que as partes, em
qualquer caso, possam acordar uma duração inferior a estes períodos ou renunciar, no momento da celebração do
contrato, à existência de um período experimental. Durante o período experimental, qualquer uma das partes pode
livremente denunciar o contrato, sem invocação de motivo nem aviso prévio.
PERÍODO EXPERIMENTAL
Contrato de trabalho por tempo indeterminado
Contrato de trabalho de duração determinada

2 meses
2 meses, mas nunca superior a um quarto do prazo
acordado para a duração do contrato

Em Fevereiro de 2016 o Código Laboral passou a prever ainda uma nova forma de contratação, através da figura do
trabalho temporário.
Trabalho temporário é o trabalho prestado por empresa de trabalho temporário a uma empresa utilizadora para
atender necessidades transitórias de pessoal e acréscimo excepcional e temporário da actividade da empresa.
O contrato de trabalho temporário está sujeito à forma escrita e só pode ser celebrado a termo, certo ou incerto,
nas mesmas situações previstas para esses tipos de contratos, acima elencadas, e ainda nas seguintes situações:
• Vacatura de posto de trabalho quando decorra processo de recrutamento para o seu preenchimento;
• Necessidade intermitente de prestação de apoio familiar directo, de natureza social, durante dias ou partes de dia;
• Substituição de trabalhador em caso de passagem provisória deste ao regime de trabalho a tempo parcial.

2.3 SALÁRIO MÍNIMO
Em Cabo Verde a Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG) aos trabalhadores por conta de outrem, sujeitos
ao regime do Código Laboral, vigora desde 1 Janeiro de 2018 conforme o quadro seguinte.
RETRIBUIÇÃO MÍNIMA MENSAL GARANTIDA (RMMG)
Trabalhadores por conta de outrem
CONTRA-ORDENAÇÃO (muito grave)
Não cumprimento do valor estabelecido de RMMG para
trabalhadores por conta de outrem, desde que sujeitos
ao período normal de trabalho

VALOR (em ECV e equivalente em Euros)
13 000 (cerca de EUR 117)
COIMA (em ECV e equivalente em Euros)
5 000 a 100 000 (cerca de EUR 45 a EUR 906)

Consulte as restantes contra-ordenações laborais previstas em Cabo Verde na Secção 2.8.
As tabelas aplicáveis à função pública são as que constam do Plano de Cargos, Carreiras e Salários aprovado em 2013.
A entidade competente para aplicação de coimas por violação da RMMG é a Inspecção Geral do Trabalho (IGT).

2.4 HORAS DE TRABALHO
2.4.1 Período normal de trabalho
Os períodos previstos na tabela seguinte podem ser alargados, nomeadamente através do regime de adaptabilidade
introduzido pela actualização de Fevereiro de 2016 ao Código Laboral.
LIMITES
8 horas por dia
e 44 horas por semana
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ALARGAMENTO
• Semana inglesa: o período normal de trabalho diário pode ser alargado até 1 hora
relativamente aos limites diário e semanal, quando, em contrapartida, o trabalhador tenha
direito a meio dia de descanso por semana, além do descanso semanal previsto na lei;
• Regime de Adaptabilidade: duração média do trabalho semanal, incluindo trabalho
suplementar, não pode exceder 48 horas, num período de referência nunca superior
a 12 meses;

• Em alternativa ao regime de adaptabilidade, poderá ser estabelecido o Regime
de Horário Concentrado:
- Aumento do período normal de trabalho diário até 4 horas diárias e período normal
de trabalho semanal concentrado em 4 dias de trabalho; ou
- Horário de trabalho que contenha, no máximo, 3 dias de trabalho consecutivos,
seguidos no mínimo de 2 dias de descanso, devendo a duração do período normal
de trabalho semanal ser respeitado, em média, num período de referência de 45 dias.
Horário de Verão
(Julho a Setembro)

• Horário único de 7 horas de trabalho diário entre as 6h00 e as 15h00;
• Alargamento do tempo de descanso entre os períodos de manhã e de tarde, mas,
em tal caso, o período da tarde não pode ultrapassar as 19h30 horas.

Os seguintes trabalhadores têm isenção de horário: cônjuge, ascendente, descendente e irmão do empregador; que
exerçam funções de direcção, chefia ou fiscalização; que, por virtude de aptidões ou conhecimentos especiais, sejam
considerados indispensáveis.
O período obrigatório de descanso semanal é de 24 horas e o seu gozo coincide, em regra, com o domingo, só sendo
permitido trabalhar no dia destinado ao descanso semanal obrigatório quando circunstâncias de força maior o justifiquem. Quando o trabalhador tenha prestado trabalho no período de descanso obrigatório, este é transferido para um
dos 3 dias seguintes, sem prejuízo da prestação de trabalho em dia destinado ao descanso, o qual é remunerado com
um acréscimo não inferior a 100% da retribuição normal.
Os quadros seguintes esquematizam as regras de trabalho extraordinário e por turnos.
TRABALHO
EXTRAORDINÁRIO

PRESTADO FORA DO PERÍODO NORMAL DE TRABALHO
A QUE O TRABALHADOR ESTÁ OBRIGADO

Só pode ser realizado

• Quando haja acréscimos de trabalho que não justifiquem o recrutamento
de trabalhadores fora do quadro da empresa;
• Em caso de força maior ou quando se verifiquem motivos ponderosos que
tornem necessário prevenir ou reparar prejuízos graves.
• 2 horas de trabalho extraordinário por dia, até ao máximo de 160 horas por ano;
• Havendo consentimento escrito do trabalhador o limite máximo pode ser elevado
até ao máximo de 300 horas por ano.
Acréscimo não inferior a 35% da retribuição normal.

Número máximo de horas
de trabalho extraordinário
Remuneração
TRABALHO POR TURNOS

TRABALHO NOCTURNO
(prestado entre as 22h00 de um dia e as 6h00 do dia seguinte)

Subsídio no valor a acordar
entre as partes

Subsídio não inferior a 25% do salário-base.

2.4.2 Férias e faltas
O período de férias é de 22 dias úteis excepto para contratos com prazo inferior a 1 ano em que o período será proporcional à duração do contrato. As faltas podem ser justificadas, remuneradas ou não, ou não justificadas.
As faltas injustificadas determinam sempre perda da retribuição correspondente ao período de ausência e serão descontadas, para todos os efeitos, na antiguidade do trabalhador. Além disso, sujeitam o trabalhador faltoso a responsabilidade disciplinar, nos termos do Código Laboral.
Faltas
justificadas
remuneradas

• 2 faltas em cada mês, por motivo de exercício de actividade sindical, por parte de delegados
ou dirigentes sindicais, respectivamente;
• Até 6 faltas consecutivas por ocasião do casamento desde que o empregador seja avisado
do acontecimento com a antecedência mínima de 15 dias;
• Até 8 faltas consecutivas por motivos de falecimento do cônjuge, unido de facto, parente ou
afim de primeiro grau da linha recta;
• Até 3 faltas consecutivas por motivo de falecimento de parente ou afim de qualquer outro grau
da linha recta ou até o segundo grau da linha colateral;
• Até 3 faltas consecutivas por motivo de doença comprovada por declaração do médico;
• Mais de 3 e até 30 faltas consecutivas por motivo de doença comprovada por atestado médico;
• Até 1 dia de falta por cada prova ou exame que o trabalhador tenha de prestar em estabelecimento de ensino ou formação profissional;
• As faltas motivadas por facto não imputável ao trabalhador, nomeadamente as decorrentes
do cumprimento de obrigação legal ou decisão administrativa e judicial;
• Até 2 faltas consecutivas dadas pelo pai por ocasião do nascimento do filho.
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2.5 LICENÇAS
A legislação laboral em Cabo Verde prevê as seguintes licenças do trabalhador:
• Licença sem retribuição;
• Licença de maternidade;
• Licença de paternidade;
• Licença especial na gravidez de risco.

2.5.1 Licença sem retribuição
É uma licença para efeitos de estudo, formação profissional, protecção ou apoio à família ou outra razão plausível,
durante o período que resultar de acordo entre as partes.

2.5.2 Licenças da mãe e pai trabalhadores e da trabalhadora grávida
TIPOS DE LICENÇAS DE MATERNIDADE
Mãe

Licença de maternidade

60 dias por altura do parto

Pai

Licença por incapacidade física ou psíquica da mãe,
e enquanto esta se mantiver
Licença por incapacidade física ou psíquica da mãe não
trabalhadora durante o período de 120 dias imediatamente
a seguir ao parto

Período de duração igual
àquele a que a mãe teria direito
ou ao remanescente daquele
período caso a mãe já tenha
gozado alguns dias de licença

Licença por morte da mãe trabalhadora ou por morte de
mãe não trabalhadora durante o período de 120 dias
imediatamente a seguir ao parto

Período mínimo de licença
assegurado de 30 dias

Licença
Trabalhadora grávida em situação de risco para si, ou para
especial
o nascituro, impeditivo do exercício das funções, seja qual
na gravidez
for o motivo determinante
de risco		

Tempo necessário a prevenir o
risco, caso não lhe seja garantido
o exercício de funções e/ou local
compatíveis com o seu estado

2.6 PROTECÇÃO DA MATERNIDADE
A mulher trabalhadora goza, para além da licença prevista na secção anterior, dos direitos especiais enumerados
em seguida.
Direitos durante
a gravidez
e após o parto

• Não desempenhar, sem diminuição do salário, trabalhos desaconselháveis ao seu estado;
• Não prestar trabalho extraordinário ou trabalho nocturno, nem ser deslocada do local
de trabalho habitual;
• Interromper o trabalho diário para aleitamento e cuidados dos filhos, sem perda de salário;
• Dispensa para consultas (a trabalhadora grávida deve, sempre que possível, recorrer
às consultas pré-natais fora do horário normal da empresa. Quando a consulta só for possível
dentro do horário de funcionamento normal da empresa, pode ser-lhe exigido a apresentação
de documento comprovativo dessa circunstância);
• Dispensa para amamentação (durante os primeiros 6 meses a seguir ao parto, a 45 minutos
de dispensa em cada período de trabalho).

Salvo prova em contrário, o despedimento de mulher grávida, puérpera ou lactante presume-se feito sem justa causa.

2.7 PAGAMENTO DE SEGURANÇA SOCIAL
As bases da protecção social assentam num dispositivo permanente estruturado em três níveis: rede de segurança,
protecção social obrigatória e protecção social complementar, nos termos e para os efeitos da Lei de Bases da
Protecção Social de 2001.
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A protecção social obrigatória abrange os trabalhadores, por conta de outrem ou por conta própria, e suas famílias,
sendo as contribuições descontadas pelas entidades empregadoras nas respectivas remunerações e entregues por
estas juntamente com as contribuições próprias.
As taxas dos quadros seguintes foram fixadas em 2017 para os trabalhadores por conta de outrem e em 2003 para
os trabalhadores por conta própria.
TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO NO REGIME DE TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM
Prestação
%Trabalhadores
Abono de Família e Prestações Complementares		
Doença e Maternidade
4%
Subsídio de Desemprego
0,5%
Pensões
3%
Administração
1%
Taxa global
8,5%

% Entidade Empregadora
1,5%
4%
2,5%
7%
1%
16%

Total
1,5%
8%
3%
10%
2%
24,5%

TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO NO REGIME DE TRABALHADORES POR CONTA PRÓPRIA
Prestação
Invalidez, velhice e sobrevivência
Doença e maternidade
Administração
Taxa global

Esquema restrito
10%
1%
11%

Esquema alargado
10%
8%
1,5%
19,5%

A protecção social complementar assenta numa lógica de seguro, é de adesão facultativa pretendendo reforçar a
cobertura fornecida pela protecção social obrigatória.

2.8 REGIME SANCIONATÓRIO
O regime sancionatório por violação da legislação laboral expõe-se no quadro seguinte:
TIPOS DE CONTRAVENÇÃO

SANÇÕES E COIMAS

Contravenção
geral

De uma acção ou omissão resulta um benefício para
o infractor, como seja, uma deslocação patrimonial
do património alheio para o património do infractor

Dobro do benefício alcançado
pelo infractor

De uma acção ou omissão resulta um prejuízo
para terceiros

Valor equivalente ao prejuízo
para terceiros

Inobservância de uma obrigação legal decorrente de normas
de polícia económica, fiscal, organizacional ou outra
(por exemplo, comunicações obrigatórias, envio de relatórios)

Coima de 0,2% até 2%
do capital social da empresa

Incumprimento de deveres para com a Segurança Social
de que resulte prejuízo económico para esta entidade

Valor equivalente
ao prejuízo causado

Despedimento de trabalhador comprovadamente por motivos
políticos ou ideológicos

1 ano da retribuição que
competia ao trabalhador

Despedimento fundado em motivos raciais, pertença
a determinado grupo étnico, motivos religiosos, orientação
sexual ou outro motivo discriminatório

1 ano da retribuição que
competia ao trabalhador

Despedimentos
ilegais

Vários trabalhadores abrangidos por uma única medida
de despedimento
		
		
		
		

Coima única, calculada com
base na retribuição mais
elevada auferida pelos
trabalhadores envolvidos
e multiplicada pelo número
de trabalhadores
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Lock-out

Paralisar total ou parcialmente a empresa ou interditar
o acesso aos locais de trabalho a alguns ou à totalidade dos
trabalhadores, ou recusa no fornecimento dos instrumentos
de trabalho ou supressão das demais condições de trabalho
por forma a determinar a paralisação de todos ou alguns
sectores da empresa
		
		

Pagamento de todos os
salários devidos durante
o tempo em que durar
o lock-out e coima até ao
equivalente de 10% dos
salários pagos durante
o tempo em que durar
a paralisação

Exploração de
mão-de-obra
infantil

Exploração de mão-de-obra infantil para a execução de
tarefas proibidas pelo Código Laboral, abusando da situação
de inexperiência, de necessidade ou de dependência do
menor, com intenção de alcançar para si ou terceiros
vantagem patrimonial e fora das situações permitidas por lei

Até 1 ano da retribuição
que competiria a um
trabalhador adulto nas
circunstâncias do menor

Recusa de
mulher grávida

Recusa de acesso ao trabalho de mulher grávida ou utilização
de subterfúgios ou estratagemas para lhe criar instabilidade
no trabalho ou obrigá-la a auto despedir-se

Até 1 ano de salário que
competiria à mulher grávida

Assédio sexual

Assédio sexual por parte de empregador, gerente, supervisor
ou outro agente do empregador ou qualquer outra pessoa
que tenha autoridade, influência ou predomínio moral sobre
um trabalhador

Até 2 anos do salário mínimo
da função pública161

Assédio moral

Assédio moral a trabalhador por parte de empregador, com
ou sem a colaboração de outros trabalhadores da empresa,
dos administradores, gerentes ou gestores

3 anos do salário mínimo
da função pública

Videovigilância
ilegal

Utilização de sistemas de videovigilância ou tecnologia
equivalente para fiscalização das condições de trabalho
por parte do empregador, por si ou seus representantes,
sem dar conhecimento do facto aos trabalhadores sujeitos
ao referido controlo
		
		
		

Impossibilidade de utilização
contra os trabalhadores
visados de quaisquer provas
obtidas por recurso a esse
sistema, e coima até ao
equivalente à soma de 1 ano da
retribuição mais alta auferida
pelos trabalhadores envolvidos

Omissão
de socorro

Até 3 anos de salário mínimo
da função pública ou até 6 anos
do salário mínimo da função
pública se resultar a morte
ou incapacidade permanente
de trabalhadores ao serviço
da empresa

Violação total ou parcial de dever de manter funcionalmente
activo e devidamente apetrechado um posto de
pronto-socorro para os trabalhadores
		
		
		
		

A entidade competente para aplicar as sanções e coimas é a IGT que funciona na directa dependência do Ministério
da Justiça e Trabalho (MJT) e exerce a sua acção sobre todo o território nacional e relativamente a todos os ramos
de actividade, perante qualquer pessoa pública ou privada, física ou jurídica, nacional ou estrangeira.

2.9 CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
As relações laborais extinguem-se por: mútuo acordo das partes; caducidade; despedimento colectivo; despedimento individual por justa causa e rescisão pelo trabalhador.
Causas de caducidade

161
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• Término do prazo estabelecido
• Impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva de o trabalhador prestar
o trabalho para que foi contratado ou de o empregador o receber;
• Ocorrência de quaisquer factos extintivos, não dependentes da vontade das partes;
• Reforma do trabalhador.

Tabela constante do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de 2013.

Falência ou insolvência
do empregador

Não faz, só por si, caducar os contratos de trabalho, devendo o administrador da massa
falida satisfazer, integralmente, as obrigações da empresa para com os trabalhadores,
se o estabelecimento não for encerrado e enquanto o não for.

Indemnização

• 21 dias de remuneração de base, se o contrato durar 1 ano;
• 15 dias de remuneração de base por cada ano completo de duração do contrato,
além do primeiro ano;
• 1,75 dias de remuneração de base por cada mês de duração do contrato até 1 ano;
• Nos contratos a termo incerto de duração superior a 5 anos, 10 dias de remuneração
base por cada ano completo, após os primeiros 5 anos, e 1 dia de remuneração base
por cada mês de duração do contrato até 1 ano.

Despedimento
colectivo

Fundamento na diminuição da actividade ou encerramento definitivo da empresa,
do estabelecimento ou de parte da estrutura da empresa, por motivos conjunturais,
económicos ou tecnológicos.

Processo

• O empregador deve comunicar aos sindicatos que representam os trabalhadores,
com cópia para a Direcção Geral do Trabalho (DGT), a intenção de proceder ao
despedimento colectivo; os fundamentos para o despedimento colectivo; a data prevista
para a cessação dos contratos; o critério de selecção dos trabalhadores; o número
e a categoria profissional dos trabalhadores abrangidos.
• Num prazo de 5 dias após a comunicação, inicia-se a fase de informações e negociação
entre o empregador e os sindicatos ou comissão representativos dos trabalhadores,
com vista a um acordo sobre a dimensão e efeitos das medidas a aplicar.
• A DGT participa em tal fase de negociações, podendo advertir o empregador caso
constate alguma irregularidade do ponto de vista substantivo ou procedimental, fazendo
constar essa menção da acta das reuniões de negociação;
• Na falta de acordo no prazo de 15 dias após o início das negociações, o empregador
ou a sua associação ou o organismo sindical pode requerer a mediação junto dos órgãos
públicos ou privados de conciliação, mediação e arbitragem, nos termos da Lei de
Arbitragem (Consultar a Secção 8.3 do Capítulo VIII).
• Celebrado o acordo ou emitido o laudo arbitral, no prazo de 5 dias o empregador
comunica os termos dos mesmos a cada trabalhador abrangido pela decisão de
despedimento.
• Na falta de acordo, o empregador comunica a cada trabalhador abrangido a decisão
de despedimento, indicando expressamente o motivo e a data de cessação do contrato,
o montante, forma, momento e lugar de pagamento da compensação, dos créditos
vencidos e dos exigíveis por efeito da cessação do contrato de trabalho, por escrito
e com antecedência mínima 15 dias, relativamente à data da cessação do contrato.
• Na data em que envia a comunicação aos trabalhadores, o empregador envia à DGT
e aos sindicatos as actas das reuniões de negociação ou, na sua falta, informação sobre
a justificação da sua não existência, as razões que impediram o acordo e as posições
finais das partes.

Indemnização

• 20 dias de retribuição, por cada ano completo de serviço;
• Para trabalhadores contratados por tempo determinado a indemnização é igual
às retribuições vincendas

A DGT é o serviço do MJT a quem cabe assegurar o suporte técnico no planeamento estratégico, seguimento e
avaliação das políticas públicas, bem como na coordenação das relações externas e da cooperação internacional
em matéria de administração, relações e condições laborais, entre outras atribuições, nos termos da orgânica do
MJT actualizada em Março de 2020.
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DESPEDIMENTO POR JUSTA CAUSA

• Desobediência ilegítima às ordens dadas por responsáveis
hierarquicamente superiores;
• Prática, no âmbito da empresa, de actos lesivos da economia
nacional ou de interesses morais ou patrimoniais da própria
empresa, dos outros trabalhadores ou de terceiros;
• Provocação repetida de conflitos com outros trabalhadores
ou com terceiros;
• Apresentação ao trabalho em estado de embriaguez,
designadamente quando reiterada;
• Falta culposa de observância das regras de SST;
• Diminuição intencional do rendimento de trabalho;
• Negligência grave na execução do trabalho, bem como a falta
repetida de zelo e diligências normais na prestação do serviço;
• Faltas não justificadas ao trabalho, quando determinarem prejuízos
ou riscos graves para a empresa, ou forem reveladoras de conduta
manifestamente indisciplinada, seja qual for o número de faltas dadas;
• 10 faltas consecutivas ou 20 faltas interpoladas injustificadas, no decurso
de 12 meses, independentemente dos prejuízos que ocasionarem.

Trabalhador não tem
direito a qualquer
indeminização
ou compensação

Justa causa
objectiva de
despedimento
pelo empregador

• Manifesta inaptidão do trabalhador para as funções normalmente
exercidas, reiteradamente demonstrada;
• Manifesta inadaptação do trabalhador para as funções para que foi
contratado;
• Extinção do posto de trabalho.

• 1 mês de retribuição
por cada ano de serviço;
• Igual às retribuições
vincendas para contratos
tempo determinado.

Justa causa
de despedimento
pelo trabalhador

• Falta culposa do pagamento da retribuição na forma de vida;
• Ofensa à sua honra e dignidade;
• Violação culposa dos direitos e garantias que lhe assistem;
• Modificação substancial da sua posição jurídica;
• Falta de condições de SST, nomeadamente, quando sejam susceptíveis
de provocar riscos sérios à saúde ou ameacem a sua integridade física;
• Provocação de conflitos por parte do empregador ou de outros
trabalhadores da empresa;
• Aplicação ao trabalhador de sanções abusivas.

• 1 mês de retribuição
por cada ano de serviço;
• Igual às retribuições
vincendas para contratos
tempo determinado.

RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
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INDEMNIZAÇÃO

Justa causa de
despedimento
pelo empregador
(obrigatoriamente
precedido de
um processo
disciplinar)

COMPENSAÇÕES E INDEMNIZAÇÕES

Despedimento pelo empregador
sem justa causa

• Direito à reintegração, com a mesma categoria e antiguidade e das
retribuições correspondentes ao período decorrido desde
o despedimento até à reintegração;
• Se o empregador obstar à reintegração do trabalhador: retribuições
correspondentes ao período decorrido desde o despedimento até à
reintegração e de remuneração no valor de 40 dias de retribuição
base por ano de serviço completo ou fracção de antiguidade;
• Para trabalhadores contratados por tempo determinado
indemnização igual às retribuições vincendas

Rescisão do contrato pelo trabalhador
com aviso prévio:
• Prazo de aviso prévio previsto pela sua
ausência inoportuna.
• Na falta de prazo contratual, 15 dias,
por cada ano de serviço prestado à entidade
empregadora, até ao máximo de 2 meses.
• Rescisão do contrato pelo trabalhador
sem aviso prévio;
• Presunção ilidível de abandono de lugar:
quando o trabalhador não se apresente
no seu posto de trabalho durante 10 dias
úteis seguidos sem dar notícia à entidade
empregadora.

Se o trabalhador não cumprir estes prazos deve indemnizar
a entidade empregadora pelo valor correspondente à retribuição
do período em falta, independentemente das indemnizações devidas
pelos prejuízos causados no contrato;

Se a entidade empregadora não comunicar ao trabalhador
as consequências do abandono do trabalho, fica inibida de exigir
em seu proveito a indemnização a que teria direito em virtude
da falta de aviso prévio.

2.10 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (SST)
Além da obrigação de assegurar as condições de SST e de desenvolver acção de formação permanente junto do trabalhador nesta matéria previstas no Código Laboral, os empregadores de todos os ramos de actividade, nos sectores público, privado, cooperativo e social, incluindo os trabalhadores pertencentes à administração pública central e
local, aos institutos públicos e demais pessoas colectivas de direito privado estão sujeitos às obrigações resultantes
das Medidas de Segurança, Higiene e Saúde nos Locais de Trabalho de 1999, que se sumarizam a seguir.
Obrigações gerais
do empregador

• Cumprir as medidas de segurança, higiene e saúde nos locais de trabalho
esquematizadas no quadro seguinte de obrigações específicas;
• Adoptar as medidas necessárias, de forma a obter uma organização do trabalho eficaz
para a prevenção dos riscos profissionais;
• Informar os trabalhadores dos riscos a que podem estar sujeitos e das precauções
a tomar, dando especial atenção aos admitidos pela primeira vez ou mudados de posto
de trabalho, e promover uma formação eficaz dos trabalhadores e seus representantes
em matéria de SST;		
• Promover as acções necessárias à conservação e manutenção das máquinas, dos
materiais, das ferramentas e dos utensílios de trabalho nas devidas condições de segurança;
• Manter as instalações sanitárias em boas condições higiénicas e de funcionamento;
• Fornecer gratuitamente aos trabalhadores o equipamento de protecção individual e outro,
necessário aos trabalhos a realizar, assegurando a sua higienização, conservação e utilização;
• Estabelecer as medidas necessárias, em matéria de primeiros socorros, de combate
a incêndios e de evacuação dos trabalhadores em caso de perigo grave;
• Manter à disposição dos trabalhadores um exemplar do Decreto-Lei de 1999 que fixa
as medidas de segurança, higiene e saúde nos locais de trabalho.

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS
DO EMPREGADOR
Edifícios e outras
construções

Segurança das construções, separação entre
as construções, pé direito, superfície e cubagem
dos locais de trabalho, vias de passagem e saídas,
qualidade dos pavimentos, escadas, plataformas
de trabalho, plataformas móveis, iluminação,
ventilação, atmosfera de trabalho,
trabalhos no exterior, ruído e vibrações

Prevenção
contra os riscos
de incêndio

Armazenagem de gases comprimidos, proibição
de fumar ou foguear, armazenagem de materiais
inflamáveis

Protecção
de máquinas

Protecção e segurança das máquinas, protecção em
caso de rotura de máquinas, protectores de máquinas,
remoção temporária das protecções ou dos dispositivos
de segurança, proibição de efectuar operações de
conservação em máquinas em movimento, reparação
de máquinas, instalações de motores, arranque
e paragem de motores, encravamento dos dispositivos
de protecção, aberturas de alimentação ou ejecção,
protecção contra as projecções de materiais,
protectores transparentes, comandos por pedais,
instruções e cuidados de utilização

Aparelhos
de elevação

Construção e conservação, mecanismos principais,
carga máxima admissível, instalação, verificação,
movimentação de cargas, idade mínima e formação
dos condutores

Carros de transCarros de transporte mecânicos, empilhadores
porte mecânicos,
e outros, conservação, elevação e transporte
empilhadores
de materiais, empilhamento de materiais
e outros
		

COIMA APLICÁVEL POR
PRÁTICA DE INFRACÇÃO
(em ECV e equivalente em Euros)
De 50 000 e 300 000
(cerca de EUR 453 a EUR 2 720)
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Armazenagem

Materiais secos a granel e líquidos perigosos

Instalações
frigoríficas

Segurança das instalações, uso do Equipamento
de Protecção Individual (EPI)

Devem ainda cumprir regras sobre:
• Segurança de cubas, tanques e reservatórios
• Segurança de fornos e estufas
• Instalações e operações de soldaduras e corte, incluindo locais de trabalho
• Segurança de caldeiras de vapor e instalações, aparelhos e recipientes
sob pressão
• Segurança de instalações eléctricas
• Ferramentas manuais e portáteis a motor
EPI

Vestuário do trabalho, protecção da cabeça,
protecção do ouvido, protecção das mãos
e dos braços, protecção dos pés e das pernas,
protecção das vias respiratórias, protecção
dos olhos, cintos e arneses de segurança

De 5 000 a 50 000
(cerca de EUR 45 a EUR 453)
por cada trabalhador afectado por
falta dos EPI

EPI, Higiene
Outras protecções, abastecimento de água,
no trabalho
limpeza dos locais de trabalho
e Vigilância		
da saúde		

De 5 000 a 30 000
(cerca de EUR 45 a EUR 272)
a graduar segundo o número
de trabalhadores afectados

Instalações sanitárias e vestiários, resultado
dos exames médicos
		

De 5 000 a 25 000
(cerca de EUR 45 a EUR 226)
por cada trabalhador afectado

Os trabalhos de construção de edifícios e de outros no domínio de engenharia civil estão ainda sujeitos ao Regime
da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho em Estaleiros de Construção adoptados em 2010, cuja violação faz o
infractor incorrer nas coimas resumidas a seguir:
CONTRA-ORDENAÇÕES POR VIOLAÇÃO
DO REGIME DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE
NO TRABALHO EM ESTALEIROS DE CONSTRUÇÃO

NÚMERO DE
TRABALHADORES
ABRANGIDOS162

Concepção, organização e funcionamento do estaleiro
Igual ou
com desrespeito de: prescrições técnicas a observar
inferior a 20
na execução de trabalhos de construção de edifícios
e outros de engenharia civil, em especial na implantação De 21 a 50
de estaleiros temporários ou móveis; obrigação do		
coordenador de segurança de promover e verificar
o cumprimento do plano de segurança e saúde,
De 51 a 100
bem como das outras obrigações da entidade		
executante, dos subempreiteiros e dos
trabalhadores independentes.
Superior a 100
• Intervenção do coordenador de segurança e saúde
como entidade executante, subempreiteiro ou trabalhador independente ou trabalhador por conta de outrem;
Igual ou inferior a 20
• Não facultar, pelo dono de obra, à IGT, após		
notificação, cópia do plano de segurança e de saúde,
bem como as eventuais alterações nele operadas
De 21 a 50
• Violação do conteúdo do plano de segurança		
e saúde no trabalho;
• Não inclusão do plano de segurança e saúde, pelo
De 51 a 100
dono da obra, no conjunto dos elementos que servem		
de base ao concurso ou à negociação, conforme se		
trate de obra pública ou particular;
Superior a 100
• Implantação do estaleiro antes da aprovação pela		
entidade competente do plano de segurança
apresentado pelo dono da obra;

50 000 a 150 000
(cerca de EUR 453 a EUR 1 360)
100 000 a 250 000
(cerca de EUR 906 a EUR 2 267)
150 000 a 750 000
(cerca de EUR 1 360 a EUR 6 800)
200 000 a 1 000 000
(cerca de EUR 1 813 a EUR 9 068)
75 000 a 150 000
(cerca de EUR 680 a EUR 1 360)
150 000 a 250 000		
(cerca de EUR 1 360 a EUR 2 267)
225 000 a 750 000
(cerca de EUR 2 040 a EUR 6 800)
300 000 a 1 000 000
(cerca de EUR 2720 a EUR 9 068)

Para efeitos da aplicação das coimas aplicáveis, considera-se o número máximo de trabalhadores por conta de outrem e independentes,
aferido pela comunicação prévia à IGT. É considerado o número de trabalhadores presentes no estaleiro quando exceda a previsão constante
da comunicação prévia ou quando falte esta comunicação.
163
Quando a infracção seja cometida por pessoa singular, o montante da coima a aplicar não pode exceder 500 000 ECV (cerca de EUR 4 534).
162
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COIMAS APLICÁVEIS
EM ECV e equivalente
em Euros)163

• Falta de comunicação prévia pelo dono de obra à IGT
da abertura do estaleiro;
• Violação das obrigações do dono de obra, do autor
do projecto, do coordenador do projecto, da entidade
executante e dos empregadores;
• Não impedimento de acesso de pessoas, máquinas
e materiais a local de acidente por parte da entidade
executante, imediatamente e até à recolha dos
elementos necessários para a realização do inquérito.
Inexistência de comunicação, ou comunicação fora de
prazo, de acidentes graves ou mortais à IGT.

200 000 a 750 000 (cerca de EUR 1 800 a EUR 6 800)

Violação, por parte dos trabalhadores independentes,
dos deveres de respeitar os princípios que visam
promover a segurança e a saúde.

25 000 a 250 000 (cerca de EUR 226 a EUR 2 267)

2.11 CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS
Para que um cidadão estrangeiro possa trabalhar em Cabo Verde é necessário: contrato de trabalho com aposição
de visto da DGT.
FORMA DO CONTRATO CELEBRADO COM ESTRANGEIRO
Liberdade de forma

Forma escrita

• Trabalhador estrangeiro que tenha a seu cargo ou viva em economia comum com
cônjuge, convivente, ascendente ou descendente de nacionalidade cabo-verdiana;
• Trabalhador estrangeiro que tenha residência legal em Cabo Verde há mais de 3 anos;
• Trabalhador estrangeiro que, por convenção internacional, não dependa de qualquer
forma especial.
Restantes casos

O contrato de trabalho celebrado com estrangeiro que se encontre ou resida ilegalmente em território cabo-verdiano é nulo, mas produz efeitos como se fosse válido em relação ao tempo durante o qual esteve em execução ou se
durante a acção de declaração de nulidade continuar a ser executado, até à data do trânsito em julgado da decisão.
A execução do contrato de trabalho cujo visto tenha sido recusado equivale a falta de autorização para trabalhar em
território nacional e constitui contra-ordenação.
Os trabalhadores estrangeiros vítimas de acidente no trabalho, ocorrido em território nacional, seus familiares ou
pessoas que deles dependam gozam dos mesmos direitos que os nacionais na reparação de acidentes. Este direito
não depende de autorização de residência em território nacional.
Para efeitos de documento de identificação os estrangeiros residentes devem obter o Título de Residência de Estrangeiros (TRE) regulamentado em 2014 e actualizado em 2020, emitido pelo serviço competente da área de Estrangeiros e Fronteiras, da Direcção Nacional da Polícia Nacional, prevendo-se coimas de 5 000 ECV a 75 000 ECV
(cerca de EUR 45 a EUR 680), por retenção ou conservação de TRE alheio ou por não comunicação de alteração de
morada.
Desde Junho de 2020, a emissão do TRE deixou de ser possível em caso de ausência de informação sobre os seguintes elementos obrigatórios: nome(s) próprio(s), tipo de Título consoante se destina a estudante, trabalhador
imigrante ou residente permanente, Número de Identificação Civil e imagem facial.
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III TRIBUTAÇÃO
3.1 SISTEMA FISCAL
A relação entre os contribuintes e a administração fiscal é regulada pelo Código Geral Tributário de 2014 actualizado
em 2020 que estabelece os princípios gerais do ordenamento jurídico tributário e a disciplina dos tributos públicos,
estaduais ou locais.
Para além do princípio da legalidade tributária, segundo o qual todos os actos tributários têm de estar definidos por
lei para serem obrigatórios, a tributação deve favorece o emprego, a poupança e o investimento socialmente relevante,
bem como a competitividade e a internacionalização da economia cabo-verdiana, no quadro de uma sã concorrência.
Não deve discriminar qualquer profissão ou actividade nem prejudicar a prática de actos legítimos de carácter pessoal
e empresarial, sem prejuízo dos agravamentos ou benefícios excepcionais determinados por finalidades económicas,
sociais, ambientais ou outras.
Sujeito passivo da relação jurídica tributária é a pessoa ou entidade que nos termos da lei está obrigada ao cumprimento da obrigação de pagar um tributo público. O domicílio fiscal do sujeito passivo é, por regra:
• Quanto às pessoas singulares, o local da residência habitual ou, na falta desta, no lugar onde sejam mais estreitas
as suas relações pessoais e económicas, isto é, o seu centro de interesse vital;
• Quanto às pessoas colectivas, o local da sede ou direcção efectiva ou, na falta destas, do seu estabelecimento estável;
É obrigação principal do sujeito passivo efectuar o pagamento da dívida tributária.
São obrigações acessórias do sujeito passivo as que visam possibilitar o cumprimento da obrigação principal, nomeadamente a apresentação de declarações, a exibição de documentos fiscalmente relevantes ou a prestação de
informações.
Cabo Verde celebrou convenções para evitar a dupla tributação com Macau e Portugal.
Desde Abril de 2020 uma nova obrigação impende sobre todos os sujeitos passivos: disponibilizar aos clientes o meio
de pagamento electrónico autorizado e de ampla utilização por cada estabelecimento comercial no qual devem ser
registadas todas as transacções efectuadas referentes à sua actividade, sob pena de coima indicada no quadro abaixo.
O pagamento das dívidas tributárias pode ocorrer sob as seguintes modalidades: pagamento voluntário; cobrança
coerciva.
A falta de pagamento voluntário determina a constituição em mora do devedor, o pagamento de juros de mora e a
extracção da certidão da dívida para cobrança coerciva, salvo disposição legal especial.
O Regime Jurídico das Infracções Tributárias Não Aduaneiras de 2014, actualizado pela última vez por Lei de Fevereiro de 2021 com efeitos retroactivos a Janeiro de 2021, aplica-se às infracções das normas reguladoras dos regimes
tributários não aduaneiros, independentemente de regularem ou não prestações tributárias, das prestações tributárias, dos benefícios fiscais e das obrigações tributárias acessórias. O quadro seguinte compila o regime sancionatório
aplicável designadamente às violação de obrigações decorrentes do Código Geral Tributário164, incluindo novas infracções em vigor desde Janeiro de 2021 como é o caso de falta de comunicações à administração tributária (valores em
ECV e equivalente em Euros).
REGIME SANCIONATÓRIO DAS INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS NÃO ADUANEIRAS
INFRACÇÕES

COIMAS (VALORES EM ECV
e equivalente em Euros)

Transferência para o estrangeiro de rendimentos sujeitos a imposto,
obtidos em território de Cabo Verde por entidades não residentes,
sem que se mostre pago ou assegurado o imposto que for devido

300 000 a 3 000 000
(cerca de EUR 2 700 a EUR 27 200)

Criação, utilização, cessão ou transacção de programas informáticos
de contabilidade, de facturação ou de facturação por via electrónica
concebidos com o objectivo de impedir ou alterar o apuramento da
situação tributária do contribuinte ou de obrigado tributário
Pagamento ou colocação à disposição de rendimentos ou ganhos
conferidos ou associados a valores mobiliários ou a inexistência de
elementos de prova

200 000 a 2 000 000
(cerca de EUR 1 800 a EUR 18 100)

Recusa dolosa de entrega, exibição ou apresentação de escrita,
de contabilidade ou de documentos fiscalmente relevantes a funcionário
competente, quando os factos não constituam fraude fiscal

150 000 a 15 000 000
(cerca de EUR 1 360 a EUR 136 000)

O regime sancionatório previsto no Código Geral Tributário de 1992, na versão de 2007, que cessou vigência na data de entrada em vigor do
novo Código, em 1 de Julho de 2014, não foi substituído por um regime sancionatório próprio do Código Geral Tributário aprovado em 2013,
sendo aplicável o Regime Jurídico das Infracções Tributárias Não Aduaneiras de 2014 actualizado pela última vez em Fevereiro de 2021 com
efeitos a Janeiro de 2021.
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Falsificação, viciação, ocultação, destruição ou danificação de elementos
fiscalmente relevantes, dolosamente, quando não deva ser punido pelo
crime de fraude fiscal
Utilização, alteração ou viciação de programas, dados ou registos em
suportes informáticos ou electrónicos, necessários ao apuramento
e fiscalização da situação tributária do contribuinte, com o objectivo
de obtenção de vantagens patrimoniais para si ou terceiros susceptíveis
de causarem diminuição das receitas tributárias

150 000 a 10 000 000
(cerca de EUR 1 360 a EUR 90 000)

Não entrega negligente ao credor tributário, total ou parcial, e ainda que
o período da não entrega da prestação tributária ultrapasse os 60 dias

Entre 10% e metade do imposto
em falta

Impressão de facturas, documentos equiparados ou documentos
fiscalmente relevantes por pessoas ou entidades não autorizadas
para o efeito, sempre que a lei o exija e fornecimento de facturas,
documentos equiparados ou documentos fiscalmente relevantes sem
observância das condições e formalidades previstas nas leis tributárias

150 000 a 1 000 000
(cerca de EUR 1 360 a EUR 9 000)

Transacção ou utilização de programas ou equipamentos informáticos
de contabilidade, de facturação ou de facturação por via electrónica que
não observem os requisitos exigidos na lei

200 000 a 1 000 000
(cerca de EUR 1 800 a EUR 9 000)

Recusa de entrega ou não organização do dossier de preços de
transferências nos termos da lei e do regulamento, quando os factos
não constituam fraude fiscal
Não organização da contabilidade de harmonia com as regras de
normalização contabilística, bem como o atraso na execução da
contabilidade, na escrita ou na escrituração de livros ou de registos,
por período superior ao previsto nas leis tributárias, quando não forem
punidos como crime ou como contra-ordenação mais grave

100 000 a 2 500 000
(cerca de EUR 900 a EUR 22 600)

Falta de utilização de programas ou equipamentos de contabilidade,
de facturação certificados ou de facturação por via electrónica,
nas situações e condições previstas nas leis tributárias

100 000 a 1 000 000
(cerca de EUR 900 a EUR 9 000)

Obedecer a ordem expressa de pessoa colectiva ou sociedade,
com a intenção de prejudicar o Estado ou terceiro, se conduta motivar
a prática ou a omissão de factos que violem as leis tributárias,
e estes não constituam crime

100 000 a 500 000
(cerca de EUR 900 a EUR 4 500)

Revelação ou aproveitamento negligente de segredo fiscal, ou de outro
tipo de segredo com relevância no apuramento da situação tributária,
de que se tenha tido conhecimento no exercício de funções profissionais
ou por causa delas, ou que tenha sido transmitido
Omissões ou inexactidões relativas à situação tributária que não
constituam crime de fraude fiscal nem a contra-ordenação prevista
no ponto anterior, praticadas nas declarações, bem como nos documentos
comprovativos dos factos, valores ou situações delas constantes, incluindo
as praticadas nos livros de escrita, contabilidade ou escrituração, em
facturas, documentos de transporte ou outros que legalmente os possam
substituir ou noutros documentos fiscalmente relevantes que, nos termos
da lei, devam ser conservados ou arquivados, apresentados ou exibidos

70 000 a 750 000
(cerca de EUR 600 a EUR 6 800)

Não entrega ao credor tributário, total ou parcial, pelo período até 60 dias
ou por período superior, desde que os factos não constituam crime, da
prestação tributária liquidada, retida, apurada ou deduzida nos termos da lei

Entre 50 000 (cerca de EUR 450)
e o valor do imposto em falta

Omissões ou inexactidões relativas a actos ou factos constantes de
requerimentos ou de documentos relevantes para apreciação dos pedidos
de informação vinculativa, apresentados nos termos das leis tributárias

50 000 a 5 000 000
(cerca de EUR 450 a EUR 45 300)
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Inexistência de escrita, contabilidade, livros de escrituração ou instrumentos 50 000 a 2 000 000
informáticos ou electrónicos previstos nas leis tributárias, bem como de livros, (cerca de EUR 450 a EUR 18 100)
folhas, registos e documentos com eles relacionados, qualquer que seja
a respectiva natureza
Falta de apresentação, ou a apresentação fora do prazo legal, das declarações de início, alteração ou cessação de actividade, das declarações
autónomas de cessação ou alteração dos pressupostos de benefícios
fiscais e das declarações para inscrição de bens em registos previstos
nas leis tributárias
Falta de apresentação ou apresentação fora de prazo legal de registo e da
comunicação à administração tributária, da informação a que as instituições
financeiras se encontram obrigadas a prestar por força de Lei, acordos
ou convenções internacionais em matéria fiscal a que o Estado
cabo-verdiano esteja vinculado
Omissões ou inexactidões nas informações comunicadas pelas instituições
financeiras, nos termos da lei, acordos ou convenções internacionais em
matéria fiscal a que o Estado cabo-verdiano esteja vinculado
Incumprimento dos procedimentos de diligência devida, de registo
e conservação dos documentos destinados a comprovar o respectivo
cumprimento pelas instituições financeiras, nos termos da lei acordos
ou convenções internacionais em matéria fiscal a que o Estado
cabo-verdiano esteja vinculado
Falta de apresentação ou apresentação fora de prazo legal de comunicação,
à administração tributária, da declaração de comunicação da identificação
da entidade declarante ou da declaração financeira e fiscal por país relativa
às entidades de um grupo multinacional
Omissões ou inexactidões relativas aos actos, factos ou documentos
relevantes para a apreciação de pedidos de informação vinculativa,
prestadas com carácter de urgência pela Administração Tributária nos
termos do taxas relativas à prestação de informações vinculativas
prestadas pela Direcção Nacional de Receitas do Estado de Outubro de 2020

50 000 a 1 500 000
(cerca de EUR 450 a EUR 13 600)

Não possuir conta bancária afecta à sua actividade profissional ou
50 000 a 1 000 000
económica, por quem a isso esteja obrigado nos termos das leis tributárias (cerca de EUR 450 a EUR 9 000)
Falta de retenção na fonte relativa a rendimentos sujeitos a esta obrigação,
quando se verifiquem os pressupostos legais para a sua dispensa total ou
parcial, mas sem que, no prazo legalmente previsto, tenha sido apresentada
a respectiva prova
Não adesão ou adesão fora do prazo legal à notificação e citação electrónica
nos termos da lei tributária
Não emissão de recibos, talão de vendas, facturas, ou documentos
equivalentes ou sua emissão fora dos prazos legais ou não conforme
com a lei e regulamento, nos casos em que as leis tributárias o exija

30 000 a 1 000 000
(cerca de EUR 270 a EUR 9 000)

Falta de entrega ou entrega fora do prazo legal de declarações que para
30 000 a 750 000
efeitos fiscais devem ser apresentadas a fim de que a administração tributária (cerca de EUR 270 a EUR 6 800)
especificamente determine, avalie, comprove ou fiscalize a matéria tributável
Falta ou atraso na apresentação ou a não exibição imediata, ou no prazo que
a lei ou a administração tributária fixarem, de declarações ou documentos
comprovativos dos factos, valores ou situações constantes das declarações,
documentos de transporte ou outros que legalmente os possam substituir,
comunicações, guias, registos, ainda que em suporte informático
ou electrónico, ou outros documentos com relevância fiscal
Falta de colaboração ou cooperação no apuramento da situação tributária
ou a não prestação de informações ou esclarecimentos que autonomamente
devam ser legal ou administrativamente exigidos
Não disponibilização de meio de pagamento electrónico aos clientes
Falta de realização, através da conta bancária afecta à actividade profissional
ou económica em causa, de movimentos referentes a recebimentos ou
pagamentos, ou a suprimentos e empréstimos, nos termos previstos na lei
Realização de recebimentos ou pagamentos por forma diferente da prevista na lei
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Não obtenção ou não apresentação à administração tributária da
identificação do gestor de bens ou direitos por parte do representante
fiscal do não residente, quando pessoa diferente do gestor de bens
ou direitos, sempre que solicitado

25 000 a 1 000 000
(cerca de EUR 220 a EUR 9 000)

Falta de registo dos contratos ou outros documentos nas repartições das
finanças, bem como a falta de comunicação de informações legalmente
previstas

25 000 a 500 000
(cerca de EUR 220 a EUR 4 500)

Não exigência, nos termos da lei, de emissão de recibos, talão de vendas,
facturas ou documentos equivalentes, ou a sua não conservação pelo
período de tempo nela previsto

20 000 a 500 000
(cerca de EUR 180 a EUR 4 500)

Falta de apresentação, nos casos e prazos legalmente previstos nas leis
tributárias, antes da respectiva utilização, de livros, folhas, registos
ou outros documentos relacionados com a contabilidade ou escrita

20 000 a 200 000
(cerca de EUR 180 a EUR 1 800)

Falta de designação de uma pessoa com residência, sede ou direcção
efectiva em território nacional para representar, perante a administração
tributária, as pessoas ou entidades não residentes neste território, bem
como as que, embora residentes, se ausentem do território nacional por
período superior a 6 meses, no que respeita a obrigações emergentes da
relação jurídico-tributária, bem como a designação que omita a aceitação
expressa pelo representante

15 000 a 750 000
(cerca de EUR 136 a EUR 6 800)

Falta de apresentação ou apresentação fora do prazo legal das declarações,
boletins ou outros documentos para inscrição ou actualização de elementos
do NIF

15 000 a 500 000
(cerca de EUR 130 a EUR 4 500)

Inexactidões ou omissões praticadas nas declarações, boletins ou outros
documentos para inscrição ou actualização de elementos do NIF

12 000 a 300 000
(cerca de EUR 100 a EUR 2 700)

Falta de exibição a funcionário ou entidade competente de recibo, guia,
documento ou outros elementos comprovativos do pagamento de tributo
que seja devido nos termos da lei

10 000 a 350 000
(cerca de EUR 90 a EUR 3 100)

Pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares de
rendimentos sujeitos a imposto, com cobrança mediante o sistema de
retenção na fonte, sem que aqueles façam a comprovação do seu NIF

10 000 a 300 000
(cerca de EUR 90 a EUR 2 700)

3.2 TIPOS DE IMPOSTOS
Os principais impostos estão esquematizados no quadro seguinte.
TIPO DE IMPOSTO

INCIDÊNCIA

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRPS)
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC)
Imposto Único sobre o Património (IUP)
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Imposto sobre Consumos Especiais (ICE)

Pessoas singulares e colectivas

3.2.1 Imposto Único sobre o Património
O Imposto Único sobre o Património (IUP) foi criado pela Lei de Bases165 de 1998 . A taxa é de 1,5%, nos termos
do Regulamento do IUP de 1999. Desde 2014 a matéria da inscrição dos prédios na matriz deixou de constar desta
regulamentação, passando a estar prevista num diploma autónomo que fixa normas relativas à organização e
actualização das matrizes prediais.

Com a entrada em vigor do IUP foram revogados os seguintes impostos: Contribuição Predial Autárquica; Imposto Municipal de Sisa e
Imposto Municipal sobre o Património.
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INCIDÊNCIA REAL DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE O PATRIMÓNIO
• O valor patrimonial dos prédios rústicos e urbanos situados no território de cada município;
• O valor das transmissões gratuitas ou onerosas de imóveis;
• O valor das operações societárias sujeitas a escritura pública, tais como as alterações de pactos sociais, cessão
de quotas e outras de igual natureza;
• O valor de uso ou fruição dos veículos automóveis sujeitos a registo;
• As mais-valias originadas pela valorização dos terrenos para construção, transmissões de edifícios ou outros
bens imóveis, determinadas nos termos do Regulamento do IUP;
• Outros factos tributáveis em sede de IUP.
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Transmissões
gratuitas		
		

As transmissões por morte, partilhas ou testamento e as doações gratuitas, desde que
se verifique a transferência real de bens imóveis, são sujeitas a IUP desde que os bens
se situem no território cabo-verdiano.

Transmissões
onerosas de
bens imóveis
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• As transmissões por compra e venda, troca, renda perpétua, renda vitalícia, arrematação
por acordo ou decisão judicial, constituição de usufruto, uso e habitação, direito de
superfície e servidão;
• A cedência de usufruto, uso ou habitação ou de servidão, a favor do proprietário
e a aquisição do direito de superfície pelo proprietário do solo;
• As aquisições de benfeitorias e as de bens imobiliários por acessão;
• A adjudicação de bens imobiliários separados para pagamento de dívidas em partilhas
ou em inventário
• Judicial, quanto ao valor desses bens que exceda a quota do herdeiro;
• A adjudicação de bens imobiliários aos credores, bem como a doação ou a entrega
feita directamente a eles
• ou a outrem, com a obrigação de lhes pagar;
• As transmissões de propriedade imobiliária em acta de divisão ou de partilhas,
em tudo o que exceder o valor
• da quota parte que ao adquirente pertencer, por qualquer título, nos bens imobiliários;
• Quaisquer outros actos que revistam a natureza de transmissão imobiliário sujeitos
a registo.

Operações
societárias
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• As aquisições de partes sociais ou de quotas nas sociedades em nome colectivo ou em
comandita simples e nas sociedades por quotas, bem como a amortização de quaisquer
outros factos, quando tais sociedades possuam bens imóveis e por aquelas aquisições
ou estes factos algum dos sócios fique a dispor de, pelo menos, 75% do capital social,
ou o número de sócios se reduza a 2, sendo marido e mulher, casados em regime de
comunhão geral de bens ou de adquiridos;
• As entradas dos sócios com bens imóveis para a realização do capital social das
sociedades comerciais ou das sociedades civis a que tenha sido legalmente reconhecida
personalidade jurídica e, bem assim, a adjudicação de bens imóveis dos sócios,
na liquidação dessas sociedades;
• As entradas dos sócios com bens imóveis para a realização do capital das sociedades
civis, na parte em que os outros sócios adquirem comunhão, ou quaisquer outros direitos,
nesses imóveis, bem como, nos mesmos termos, as cessões de partes sociais ou de quotas
ou a admissão de novos sócios;
• As transmissões de bens imóveis por fusão ou cisão das sociedades comerciais,
assim como nas cessões de quotas desde que esteja em causa bens imóveis;
• Quaisquer actos societários onde se verifique a transferência imobiliária de bens
da sociedade, desde que esses bens constem do activo imobilizado da empresa há,
pelo menos, 2 anos.

Mais-valias
		
		
		
		

• Os ganhos resultantes das transmissões onerosas de terrenos para construção,
desde que englobados em planos de urbanização aprovados pelo município respectivo
e cujo o valor de venda exceda o dobro do valor de compra;
• Os ganhos resultantes da transmissão de bens imóveis, desde que o valor de venda
exceda em mais de 30% do valor de compra.

3.2.2 Imposto sobre o Valor Acrescentado e Imposto sobre Consumos Especiais
Cabo Verde aprovou uma Lei de Tributação sobre a Despesa em 2002, actualizada em 2013, que abrange o Imposto
sobre o Valor Acrescentado (IVA) e o Imposto sobre Consumos Especiais (ICE), sendo ambos regidos por um Regulamento autónomo.
Desde 2014 o Regulamento do IVA passou a designar-se Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, tendo sido
actualizado pelo OE de 2016.
As mercadorias contidas na bagagem pessoal dos viajantes procedentes do estrangeiro são isentas de IVA e de ICE
desde que: constituam importações desprovidas de carácter comercial, e o seu valor, impostos incluídos, não exceda
15 000 ECV (cerca de EUR 130) por viajante.
O regime sancionatório por violação do Regulamentos do IVA está previsto no Regime Jurídico das Infracções Tributárias Não Aduaneiras (consultar na Secção 3.1.1 deste Capítulo).
As infracções relativas ao ICE regem-se por Regime de 2003, actualizado em 2014, conforme indicado de seguida
(valores em ECV e equivalente em Euros):
REGIME SANCIONATÓRIO DAS INFRACÇÕES AO REGULAMENTO DO ICE
INFRACÇÕES
Falta ou inexactidão das declarações relativas ao ICE,
bem como qualquer evento de que resulte a falta de
entrega nos cofres do Estado ou a entrega fora dos
prazos estabelecidos
Entrega fora de prazo das declarações relativas ao ICE
Inexistência dos livros, facturas e demais documentos
exigidos pelo ICE, bem como a sua ocultação,
destruição, inutilização, falsificação ou viciação,
que não constituam crime fiscal
Quaisquer outras inexactidões praticadas nos livros
e demais documentos, que não constituam falsificação

MULTAS E COIMAS
No caso de simples negligência, com coima igual
à importância do imposto em falta, e, havendo dolo,
com coima graduada entre o dobro e o quíntuplo
do imposto devido
5 000 a 50 000 (cerca de EUR 45 a EUR 453)
50 000 a 1 000 000 (cerca de EUR 453 a EUR 9 068)

1 000 a 10 000 (cerca de EUR 9 a EUR 90)

3.2.3 Taxas liberatórias
Consultar no Legis-PALOP+TL as taxas liberatórias previstas anualmente nos Orçamentos de Estado.

3.3 TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS SINGULARES
De acordo com Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRPS) de 2015, com a última
actualização em Fevereiro com efeitos a Janeiro de 2021, as pessoas singulares residentes em território cabo-verdiano e as que, nele não residindo, ali obtenham rendimentos são tributadas de acordo com as regras do IRPS, tendo
sido extinto em 2015 o Imposto Único sobre os Rendimentos (IUR).
TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS SINGULARES
Incidência objectiva

CATEGORIA A
Rendimentos do
trabalho dependente

O IRPS incide sobre o valor dos rendimentos das pessoas singulares provenientes das
seguintes categorias:
• Categoria A: rendimentos do trabalho dependente e pensões;
• Categoria B: rendimentos empresariais e profissionais;
• Categoria C: rendimentos prediais;
• Categoria D: rendimentos de capitais;
• Categoria E: ganhos patrimoniais.
Todas as contraprestações ou utilidades, pagas ou postas à disposição do seu titular,
qualquer que seja a sua denominação ou natureza, que derivem directa ou indirectamente
de trabalho dependente, nomeadamente:
• Ordenados, salários, vencimentos, indemnizações por despedimento, horas extraordinárias,
comissões ou bónus, gratificações, percentagens, prémios de produtividade, participações
ou prémios, senhas de presença, emolumentos e participações em coimas, subsídios
de férias e de Natal, ou outros subsídios;
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Pensões

CATEGORIA B
Rendimentos
empresariais
e profissionais

CATEGORIA C
Rendimentos
prediais

CATEGORIA D
Rendimentos
de capitais
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• Honorários dos membros dos órgãos estatutários das pessoas colectivas e entidades
equiparadas e outras remunerações em virtude do exercício dessas funções;
• Pagamentos atribuídos pelo empregador devido à perda do contrato de trabalho,
quaisquer alterações a esse contrato ou ao termo do mesmo;
• Pagamentos efectuados no termo do contrato de trabalho, relativos a montantes a que
o trabalhador tenha direito e ainda não pagos, independentemente da sua designação;
• Reembolso ou quitação pelo empregador de qualquer despesa do trabalhador, incluindo
despesas domésticas ou despesas de saúde;
• Importâncias despendidas pela entidade patronal com seguros de doença não
obrigatórios e acidentes pessoais não laborais, seguros e operações do ramo “Vida”,
contribuições para fundos de pensões e regimes complementares de Segurança Social;
• Ajudas de custo, despesas de representação, subsídios de refeição, importâncias
auferidas pela utilização de automóvel próprio ao serviço da entidade patronal, abonos para
falhas e abonos de família, na parte em que excedam os limites fixados para a função pública;
• Importâncias decorrentes da remição ou qualquer outra forma de antecipação
de disponibilidade dos rendimentos;
• Quaisquer outras remunerações acessórias em dinheiro, fixas ou variáveis, com
ou sem natureza contratual, auferidas em função da prestação de trabalho dependente
ou em conexão com este.
Prestações devidas a título de pensões de aposentação ou de reforma, velhice, invalidez
ou sobrevivência, e outras de idêntica natureza, tais como as rendas temporárias
ou vitalícias; prestações a cargo de companhias de seguros, fundos de pensões,
ou quaisquer outras entidades, devidas no âmbito de regimes complementares de
Segurança Social na parte correspondente às contribuições da entidade patronal;
outras pensões e subvenções, independentemente da pessoa que tenha originado
o direito à sua percepção.
Todas as contraprestações ou utilidades, pagas ou postas à disposição do seu titular,
qualquer que seja a sua denominação ou natureza, que procedam directa ou
indirectamente de actividades empresariais ou profissionais, nomeadamente de:
• Actividades comerciais ou industriais, incluindo a prestação de serviços;
• Actividades agrícolas, piscatórias, silvícolas ou pecuárias;
• Exploração da propriedade intelectual ou industrial, incluindo direitos de autor e direitos
conexos, ou da prestação de informações respeitantes a experiência adquirida no sector
industrial, comercial ou científico, auferidos pelo seu titular originário.
E ainda:
• Rendimentos prediais imputáveis a actividades empresariais e profissionais;
• Rendimentos de capitais imputáveis a actividades empresariais e profissionais;
• Mais-valias apuradas no âmbito das actividades empresariais e profissionais, definidas
nos termos da disposição sobre mais-valias e menos valias doCódigo do IRPC, incluindo
as resultantes da transferência para o património particular dos empresários de quaisquer
bens afectos ao activo da empresa;
• Importâncias conexas com a actividade, auferidas a título de indemnização, incluindo
as atribuídas pela redução, suspensão, cessação ou mudança do local da actividade;
• Importâncias relativas à cessão temporária de exploração de estabelecimento;
• Subsídios ou subvenções no âmbito do exercício de actividades compreendidas nesta
categoria;
• Rendimentos provenientes da prática de actos isolados referentes a actividades
compreendidas nesta categoria.
Provenientes da cedência do uso de bens imóveis rústicos, urbanos ou mistos ou de direitos
reais que recaiam sobre os mesmos, tais como as rendas dos prédios rústicos, urbanos ou
mistos pagas ou colocadas à disposição dos respectivos titulares, bem como os provenientes
da cessão de exploração de estabelecimentos comerciais ou industriais, incluindo
a dos bens móveis naqueles existentes.
Frutos e demais vantagens económicas, qualquer que seja a sua natureza ou denominação,
seja pecuniária ou em espécie, procedentes, directa ou indirectamente, de elementos
patrimoniais, bens, direitos ou situações jurídicas, de natureza mobiliária, bem como
da respectiva modificação, transmissão ou cessação, com excepção dos ganhos
patrimoniais e outros rendimentos tributados noutras categorias.

CATEGORIA E
Ganhos patrimoniais

A obtenção de ganhos de jogo, lotaria, apostas mútuas, prémios atribuídos em sorteios
ou concursos e as variações positivas no património do sujeito passivo, que não integrem
outras categorias:
• Ganhos resultantes da alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis ou
afectação de quaisquer bens do património particular a actividade empresarial
e profissional exercida em nome individual pelo seu proprietário;
• Ganhos resultantes da cessão onerosa de posições contratuais ou outros direitos
inerentes a contratos relativos a bens imóveis;
• Ganhos resultantes da alienação onerosa de partes sociais, incluindo a sua remição
e amortização com redução de capital, ou de outros valores mobiliários;
• Ganhos resultantes da alienação onerosa da propriedade intelectual ou industrial
ou de experiência adquirida no sector comercial, industrial ou científico, quando
o transmitente não seja o seu titular originário;
• Acréscimos patrimoniais não justificados.

Apresentam-se no quadro seguintes taxas em vigor do IRPS (valores em ECV e equivalente em Euros).
TAXAS DO IRPS POR CATEGORIAS
TAXA DE IMPOSTO
E MÍNIMO
DE EXISTÊNCIA
(aplicável aos
rendimentos objecto
de englobamento
e de tributação das
manifestações de fortuna)

RENDIMENTOS ANUAIS
Até 220 000 (cerca de EUR 1 995)
De 220 000 até 960 000 (cerca de EUR 1 995 até EUR 8 700)
Superiores a 960 000 (cerca de EUR 8 700)
Superiores a 1 800 000 (cerca de EUR 16 320)
Rendimentos das categorias A e B auferidos em actividades
de elevado valor acrescentado, com carácter científico,
artístico ou técnico por residentes não habituais em
território cabo-verdiano

TAXA
Isento
16,5%
23,1%
27,5%

10%

Categoria A - Rendimentos A partir de 420 000 (cerca de EUR 3 800)
do trabalho dependente		
e pensões		
		
		
		

Taxas de retenção
na fonte com carácter
progressivo e liberatório nos termos de
fórmula constante
do Código do IRPS

Categoria B - Rendimentos Sem limite
empresariais e profissionais

15%

Categoria C - Rendimentos
prediais

10%

Sem limite

Categoria D - Rendimentos Sem limite
de capitais		

20% ou 10% conforme
o tipo de rendimentos

Categoria E - Ganhos
Sem limite
patrimoniais		

1% ou 20% conforme
o tipo de rendimentos

3.4 TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS COLECTIVAS
De acordo com o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC) de 2015, actualizado pela
última vez em Janeiro de 2021, as sociedades comerciais, as sociedades civis sob forma comercial, as empresas
públicas e demais entidades de direito público ou privado residentes em território cabo-verdiano, as entidades desprovidas de personalidade jurídica, residentes em território cabo-verdiano, cujos rendimentos não sejam tributáveis
em sede de IRPS ou IRPC, directamente na titularidade de pessoas singulares ou colectivas e ainda as entidades
não residentes em território cabo-verdiano, com ou sem personalidade jurídica, que obtenham neste território
rendimentos não sujeitos a IRPS, são tributadas de acordo com as regras deste Código, tendo deixando de ser
tributadas no âmbito do extinto IUR.
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Incidência objectiva

O imposto sobre o IRPC incide sobre:
• O lucro, no caso de sociedades comerciais, sociedades civis sob forma comercial,
empresas públicas e outras pessoas colectivas ou entidades que exerçam a título
principal, uma actividade de natureza comercial, industrial, agrícola ou piscatória;
• O rendimento global, correspondente à soma algébrica dos rendimentos das diversas
categorias consideradas para efeitos de IRPS.
O IRPC dos sujeitos passivos não residentes incide sobre:
• O lucro imputável ao estabelecimento estável situado em território nacional, no tocante
às entidades que o possuam;
• Os rendimentos das diversas categorias consideradas para efeitos de IRPS, no tocante
às entidades que não possuam estabelecimento estável em território cabo-verdiano
ao qual os rendimentos possam ser imputados.

Actividades
com carácter
empresarial

Actividades de natureza comercial, industrial, agrícola ou piscatória, incluindo
as prestações de serviços.

Rendimentos
obtidos em
território
cabo-verdiano

• Rendimentos provenientes da prestação de serviços para clientes em território nacional,
de natureza idêntica ou semelhante às realizadas através de um estabelecimento estável
localizado em território nacional;
• Rendimentos relativos a imóveis situados em território nacional, ou a partes sociais
numa entidade cujo activo seja constituído directa ou indirectamente em mais de 50%
por bens imóveis situados neste território, incluindo os ganhos resultantes da sua
transmissão onerosa;
• Ganhos resultantes da transmissão onerosa de partes representativas do capital de
entidades com sede ou direcção efectiva em território nacional, incluindo a sua remissão
e amortização com redução de capital, assim como o valor atribuído aos associados
em resultado da partilha que, nos termos da disposição sobre resultado da partilha
do Código do IRPC, seja considerado como mais-valia, ou de outros valores mobiliários
emitidos por entidades que aí tenham sede ou direcção efectiva;
• Ganhos resultantes da transmissão onerosa de partes representativas do capital
ou de outros valores mobiliários por entidades que não se encontrem nas condições
referidas no ponto anterior, quando o pagamento dos respectivos rendimentos seja
imputável a estabelecimento estável situado no mesmo território;
• Rendimentos derivados do uso ou da concessão de equipamento agrícola, industrial,
comercial ou científico, relativamente a bens utilizados em território nacional;
• Rendimentos derivados do exercício em território nacional da actividade de profissionais
de espectáculos ou desportistas.
• Rendimentos cujo devedor ou pagador tenha residência em território nacional ou cujo
pagamento seja imputável a um estabelecimento estável nele situado:
• Rendimentos provenientes da propriedade intelectual ou industrial, incluindo
os relativos a direitos de utilização sobre software e da prestação de informações,
respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial, agrícola,
piscatório ou científico;
• Rendimentos de aplicação de capitais;
• Remunerações auferidas na qualidade de membros de órgãos estatutários de pessoas
colectivas e outras entidades;
• Prémios de jogos de diversão social, nomeadamente lotarias, rifas e apostas mútuas,
bem como as importâncias ou prémios atribuídos em quaisquer sorteios e outros jogos
regulamentados;
• Rendimentos provenientes da intermediação na celebração de quaisquer contratos;
• Rendimentos relativos a serviços administrativos, de apoio à gestão ou de natureza
técnica, nomeadamente, estudos, elaboração de projectos, apoio técnico à gestão,
serviços de contabilidade ou auditoria e serviços de consultoria, organização, investigação
e desenvolvimento (I&D) em qualquer domínio;
• Rendimentos derivados de outras prestações de serviços realizados ou utilizados
em território nacional
• Rendimentos provenientes de operações relativas a instrumentos financeiros derivados.

Apresentam-se no quadro seguintes as taxas em vigor do IRPC:
INCIDÊNCIA DAS TAXAS DO IRPC
Taxa geral de imposto Sujeitos passivos enquadrados no regime de contabilidade
organizada
Sujeitos passivos enquadrados no regime simplificado para
micro e pequenas empresas
Taxas de retenção na
fonte para residentes
e não residentes com
estabelecimento
estável

Rendimentos de capitais
Juros, prémios de amortização ou de reembolso e outras formas
de remuneração de títulos da dívida pública, obrigações e produtos
de natureza análoga, títulos de participação, certificados de
consignação, obrigações de caixa ou outros títulos análogos,
emitidos por entidades públicas ou privadas, e demais instrumentos de aplicação financeira, designadamente letras, livranças,
rendimentos de depósitos ou outros produtos de poupança junto
de entidades bancárias e outros títulos de crédito negociáveis,
enquanto forem utilizados nessas condições
Rendimentos obtidos pela participação em fundos próprios de
qualquer tipo de entidades, tais como os dividendos e quaisquer
participações nos lucros das sociedades, incluindo os adiantamentos por conta de lucros e os apurados na liquidação, bem
como qualquer outra utilidade recebida por um sujeito em
virtude da sua condição de sócio, accionista ou associado
		
Taxas sobre
Com carácter liberatório, e sem opção de englobamento
rendimentos de não		
residentes sem 		
estabelecimento 		
estável		
		
		
		
		
		
Ganhos patrimoniais
Declaração obrigatória, quando não possam aplicar-se
as anteriores taxas de retenção
Taxas de tributação
autónoma

Despesas não documentadas
Encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros ou
mistas, motos e motociclos, nomeadamente, depreciações, rendas
ou alugueres, seguros, manutenção e conservação, combustíveis
e impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização
Encargos dedutíveis relativos a despesas de representação,
considerando-se como tal as despesas suportadas com recepções,
refeições, viagens, passeios e espectáculos oferecidos no País ou
no estrangeiro a clientes ou fornecedores, ou ainda a quaisquer
outras pessoas ou entidades
Encargos relativos a ajudas de custo e à compensação pela
deslocação em viatura própria do trabalhador
Ofertas da entidade patronal ao trabalhador
Aquisição pelo trabalhador ou membro de órgão social por preço
inferior ao valor de mercado de qualquer viatura que tenha
originado encargos para a entidade patronal
Importâncias despendidas pela entidade patronal com viagens
e estadias, de turismo e similares, não conexas com as funções
exercidas pelo trabalhador ao serviço da mesma entidade
Empréstimos sem juros ou com taxa de juros inferior ao estabelecido
pelo Banco Central, sobre o valor do capital mutuado excepto
os destinados à construção ou aquisição da habitação própria
com o limite de 9 000 000 ECV (cerca de EUR 81 700)
Impostos e outros encargos legais devidos pelo trabalhador
e que a entidade empregadora tome sobre si

22%
4%
20%
10%

10%

Taxas de retenção na
fonte referidas no
Código do IRPC e
segundo o Regime
das Retenções na
Fonte das diversas
categorias de rendimentos de 2015
actualizado pela
última vez em 2019
Isentos
25%
40%
10%
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Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Regime das Retenções na Fonte.

3.5 TAXAS DE IVA
A taxa do IVA é de 15%.
APLICAÇÃO DO IVA
Incidência subjectiva Empresas e demais pessoas singulares ou colectivas que:
• Sendo residentes ou tendo estabelecimento estável ou representação em território
nacional, exerçam, de modo independente e com carácter habitual, com ou sem fim
lucrativo, actividades de produção, de comércio ou de prestação de serviços, incluindo
as actividades extractivas, agrícolas, silvícolas, pecuárias e de pesca;
• Sendo residentes ou tendo estabelecimento estável ou representação em território
nacional e, não exercendo uma actividade, realizem, todavia, também de modo
independente, qualquer operação tributável, desde que a mesma preencha
os pressupostos de incidência real do IRPS ou do IRPC;
• Sendo não residentes e não tendo estabelecimento estável ou representação
em território nacional, realizem, ainda que de modo independente, qualquer operação
tributável, desde que tal operação esteja conexa com o exercício das suas actividades
empresariais onde quer que ela ocorra ou quando, independentemente dessa conexão,
tal operação preencha os pressupostos de incidência real do IRPS ou do IRPC.
• Realizem importações de bens, segundo a legislação aduaneira;
• Mencionem indevidamente IVA em factura ou documento equivalente.
Incidência objectiva • Transmissões de bens e prestações de serviços, realizadas, a título oneroso
no território cabo-verdiano pelos sujeitos passivos agindo nessa qualidade;
• Importações de bens.
ISENÇÕES DE IVA
Nas operações internas
Na importação
Na exportação, operações
assimiladas e transportes
internacionais
Outras isenções

Há 36 tipos de transmissões de bens e prestações de serviços isentas
Há 20 operações de importação isentas

Há 16 operações de exportação isentas
Regimes aduaneiros especiais e outras

Regime especial de IVA instituído pelo OE 2019 e mantido expressamente em vigor pelo OE 2021:
Até à aprovação, pela Assembleia Nacional, do Regime Especial de Aplicação do IVA nas transmissões de bens e
serviços sujeitas a preços fixados por Autoridade Administrativa, mantém-se em vigor o regime especial estipulado nas disposições do Capítulo VII do OE de 2008, actualizado pelo OE de 2013 relativas ao valor tributável nas
operações sujeitas a preços fixados administrativamente e à facturação.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do OE de 2008.

3.6 OUTROS IMPOSTOS EXISTENTES
Taxa Ecológica
Segundo a Lei do Regime jurídico-tributário da Taxa Ecológica de 2012 actualizada pelo OE de 2019, esta taxa
incide sobre os seguintes produtos.
INCIDÊNCIA OBJECTIVA DA TAXA ECOLÓGICA
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Produtos abrangidos

Produtos e embalagens de grande consumo

(contendo ou não outros artigos
ou misturas, quer se apresentem
vazias quer acondicionem
mercadorias importadas ou
de produção nacional, inclusive
e cumulativamente sobre

Pilhas e baterias de pilhas eléctricas;
Pilhas e baterias de pilhas eléctricas;
Pilhas Recarregáveis;
Artigos de transporte ou de embalagem,
de plástico, rolhas, tampas, cápsulas e
outros dispositivos destinados a fechar

Chapas e rolos para fotografias
descartáveis;
Rolos de folhas em alumínio;
Utensílios para cozinha em
plástico descartável ou não;
Cigarros e cigarrilhas;

as embalagens primárias,
secundárias e terciárias)

recipientes, de plástico (PET e Derivados);
Garrafões, garrafas, frascos, boiões,
vasos, embalagens tubulares, ampolas
e outros recipientes de vidro próprios
para transporte ou embalagem (vidros
e similares);
Reservatórios, barris, tambores, bidões,
latas, caixas e recipientes semelhantes
(metais);
Papel e cartão, revestidos;
Foguetes, fogos de artifício, bombas,
petardos e outros artigos de pirotecnia;
Rolos de folhas em plástico;
		
		

Pneus novos;
Pneus recauchutados/usados;
Copos descartáveis;
Óleos de petróleo e derivados;
Paletes de plástico para ovo;
Caixotes, caixas, engradados,
barricas e embalagens
semelhantes, de madeira,
carretéis para cabos, de madeira,
paletes simples;
Fraldas descartáveis para bebés
e crianças;
Pastilhas elástica;
Produtos electrónicos;
Balões.

Produtos e Embalagens para Produção Industrial e matérias subsidiárias
Artigos de transporte ou de embalagem,
de plástico, rolhas, tampas, cápsulas e
outros dispositivos destinados a fechar
recipientes, de plástico (PET e Derivados);
Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos,
embalagens tubulares, ampolas e outros
recipientes de vidro próprios para transporte
		
		
		
		
		

Reservatórios, barris, tambores,
bidões, latas, caixas e
recipientes semelhantes (metais);
Papel e cartão, revestidos;
Rolos de folhas em plástico;
Rolos de folhas em alumínio;
Caixotes, caixas, engradados,
ou embalagem (vidros e similares)
barricas e embalagens
semelhantes de madeira,
carretéis para cabos de madeira,
paletes simples.

Consultar no Legis-PALOP+TL as taxas aplicáveis aos produtos sujeitos a taxa ecológica na Tabela I anexa à Lei
Regime jurídico-tributário da Taxa Ecológica.
São sujeitos passivos da Taxa Ecológica as pessoas singulares ou colectivas que legalmente importem ou produzam os produtos cobertos por este regime jurídico, cujo valor é fixado em função de cada quilograma de produtos
importados ou produzidos.
Produtos isentos
de Taxa Ecológica

• Material de embalagem de medicamentos e de géneros alimentícios de primeira
necessidade;
• Produtos importados para acondicionamento ou embalagem, seja de mercadorias
de produção nacional, seja de mercadorias a triar, lotear ou empacotar e com as quais
são exportadas ou reexportadas;
• Material de acondicionamento e embalagem de mercadorias oferecidas à administração
directa e indirecta do Estado, à administração autónoma, e às pessoas colectivas
de utilidade pública.

O sujeito passivo, ainda que isento da Taxa Ecológica, tem o dever de devolver à origem, de reciclar e de reutilizar
no mínimo 50% dos seguintes produtos e embalagens, sob pena de pagamento de coima até 250 000 ECV (cerca
de EUR 2 200): Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes de
vidro próprios para transporte ou embalagem; (vidro e similares); Latas, caixas e recipientes semelhantes (metais);
Pneus recauchutados /usados; Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira;
carretéis para cabos, de madeira; paletes simples; e Óleos de petróleo e Derivados (usados).
Em 2013 foi aprovado um Regime de Financiamento dos Projectos Relativos a Actividade de Preservação do Ambiente, ao abrigo deste regime.
Imposto sobre Consumos Especiais (ICE):
Trata-se de um imposto de natureza indirecta incidente, numa única fase, sobre determinados bens produzidos,
importados ou introduzidos no território nacional, de acordo com as normas constantes do Regulamento do ICE de
2003 actualizado pelo OE de 2012.
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Consultar no Legis-PALOP+TL as taxas do ICE actualizadas pela última vez pelo OE de 2019.
APLICAÇÃO DO ICE
Incidência
subjectiva

Incidência
objectiva

• Os produtores dos bens sobre o qual incide o ICE e os importadores ou outros responsáveis
pelo pagamento da dívida aduaneira na importação desses bens.
• Os detentores, no caso de detenção para fins comerciais, nas condições de exigibilidade deste
imposto;
• Os garantes do imposto, nos termos das normas tributárias;
• Os arrematantes, em caso de venda judicial ou em processo administrativo;
• Quaisquer outras pessoas singulares ou colectivas que, em situação irregular, produzam,
detenham, transportem, introduzam no consumo, vendam ou utilizem produtos sujeitos a ICE.
Taxa de 10%, aplicável às mercadorias indicados sob cada código pautal da tabela anexa
ao Regulamento do ICE166
ISENÇÕES DO ICE

Regra geral

Os bens sujeitos a ICE estarão isentos deste imposto sempre que beneficiem de isenção de IVA
na sua produção, importação ou introdução no consumo interno

Isenções
genéricas

Produtos cujo destino seja o consumo como provisões de bordo em aeronaves e embarcações
do tráfego internacional
Produtos efectivamente destinados à exportação
Produtos importados ou de produção nacional que beneficiem da aplicação de um regime
suspensivo de direitos aduaneiros ou que devam ser inutilizados sob fiscalização aduaneira,
nos termos e condições estabelecidos na legislação aduaneira respectiva (Consultar Capítulo VII)
Produtos que se destinem a ser consumidos como matérias-primas no fabrico de outros produtos
ou artigos especiais de natureza médica, científica, laboral ou equiparado
Produtos que se destinem ao consumo no âmbito de: relações diplomáticas e consulares;
organismos internacionais devidamente reconhecidos por Cabo Verde, de acordo com os limites
e condições fixados em convenções internacionais que lhes sejam aplicáveis; viajantes entrados
em Cabo Verde, que os transportem na sua bagagem pessoal, nas quantidades e condições
previstas na lei alfandegária vigente

Isenções
Produtos importados por pessoas singulares para o seu uso pessoal, que façam parte da sua
particulares bagagem, tal como vem definido na legislação aduaneira, nas quantidades e condições aí exigidas
Bens pessoais e de equipamento, incluindo um veículo automóvel ligeiro de uso pessoal, com
a idade máxima de 10 anos, importados pelos não residentes de regresso definitivo ao País,
quando isentos de direitos
Separados de bagagem e as pequenas remessas sem valor comercial, nas condições e nos
montantes estabelecidos na legislação complementar aprovada para o efeito
Bens adquiridos em lojas francas e transportados na bagagem pessoal de passageiros que viajem
para outro País, efectuando travessia marítima ou voo internacionais; produtos vendidos a bordo
de barcos ou aviões durante os transportes internacionais de passageiros que são equiparados
a produtos vendidos em lojas francas
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Lista não exaustiva (para informação mais detalhada e especificada consultar Legis-PALOP+TL): Caviar e seus sucedâneos; Cervejas de
malte; Vinhos de uvas frescas; Vinhos espumantes e vinhos espumosos; Outras bebidas fermentadas (sidra, perada, hidromel, etc.) mistura
de bebidas fermentadas e mistura de bebidas fermentadas com bebidas não alcoólicas; Álcool etílico não desnaturado, com teor alcoólico em
volume inferior a 80% vol.; Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou de seus sucedâneos; Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos,
manufacturados: tabaco “homogeneizado” ou “reconstituído”; Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas em outras posições, contendo, em peso, 70% ou mais de óleos de petróleo ou minerais ou de
minerais betuminosos; Perfumes e águas-de-colónia; Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparações para conservação ou
cuidados da pele (excepto medicamentos) incluídas as preparações anti-solares e os bronzeadores; Fogos de artifício, foguetes de sinalização
ou contra o granizo e semelhantes, bombas, petardos e outros artigos de pirotecnia; Vestuário, seus acessórios e outros artefactos de peles
com pêlo; Pérolas naturais ou cultivadas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; Pedras
preciosas (excepto diamantes) ou semipreciosas mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem engastadas; Veículos automóveis
para o transporte de pessoas e para transporte de mercadorias até 5 toneladas; Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto;
barcos a remos e canoas; Outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração de pólvora [por exemplo, espingardas e
carabinas de caça, armas de fogo carregáveis, exclusivamente, pela boca, pistolas lança-foguetes e outros aparelhos concebidos apenas para
lançar foguetes de sinalização, pistolas e revólveres para tiro sem bala (tiro de festim), pistolas de cavilha cativa para abater animais, canhões
lança-amarras]; Quadros, pinturas e desenhos.
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Imposto de Selo:
O Imposto de Selo incide sobre as operações financeiras, operações societárias, transmissões patrimoniais e actos
jurídicos documentados previstos no Código do Imposto de Selo de 2008 com a última actualização em Abril de 2020
(ver quadro seguinte que define a sua respectiva incidência objectiva e subjectiva).
Algumas operações financeiras e societárias e actos jurídicos documentados são isentos do Imposto de Selo, não
havendo isenções para as transmissões patrimoniais.
TAXAS DO IMPOSTO DE SELO
VERBA
1
2

3
4
5
7
8
9

INCIDÊNCIA
Operações de crédito
Juros, prémios, comissões e quaisquer outras contraprestações por
serviços financeiros, excluindo os sobre cheques, prestados por
instituições de crédito e parabancárias ou com a sua intermediação,
designadamente as resultantes da concessão de crédito, operações
cambiais, prestação de garantias, desconto de títulos de crédito
ou realização de transferências
Garantias
Seguros
Letras, livranças, títulos de crédito, ordens de pagamento
Actos notariais, de registo e processuais
Actos administrativos
Escritos de contratos

TAXA
0,5%
3,5%

0,5%
3,5%
0,5%
15%
1 000 ECV (cerca de EUR 9)

3.7 TRIBUTAÇÃO DE EMPREITADAS
As normas jurídicas que regulam as relações jurídico-tributárias geradoras da obrigação de pagamento de taxas e
demais encargos devidos ao Estado, decorrentes das diversas operações inerentes aos procedimentos de licenciamento das actividades de construção, de mediação e angariação imobiliárias, de promoção imobiliária e da actividade comercial de administração de condomínios, e as regras relativas à liquidação, cobrança e pagamento dessas
taxas e encargos foram estabelecidas em 2012.
Estão isentos do pagamento destas taxas e encargos o Estado, as Autarquias locais e demais entidades públicas e
pessoas colectivas de utilidade pública.
O Regime Especial de Exigibilidade do Imposto sobre o Valor Acrescentado nas empreitadas e Subempreitadas
de Obras Públicas de 2004 foi actualizado em 2013 pelo Código do IVA no que respeita ao momento da exigibilidade.
TRIBUTAÇÃO DE EMPREITADAS
Incidência subjectiva
Incidência objectiva

Pessoas singulares ou colectivas e outras entidades legalmente equiparadas
As taxas e demais encargos incidem sobre utilidades prestadas aos particulares,
designadamente pelos seguintes actos:
• Emissão, modificação ou revalidação de alvarás de construção civil, títulos
e certificados de registo e emissão de certidões, e de licenças para o exercício
da actividade de mediação imobiliária, emissão de cartão de identificação dos
gerentes ou directores da empresa e emissão de certidões;
• Inscrição para a actividade de angariação imobiliária, sua revalidação e alterações,
emissão de cartão de identificação de angariador imobiliário e emissão de certidões;
• Emissão, substituição, alteração, revalidação de licenças para o exercício da actividade
comercial de administração de condomínios e emissão de certidões;
• Registo do promotor imobiliário, sua revalidação e alterações e emissão de certidões.
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3.8 REGIMES FISCAIS ESPECIAIS
3.8.1 Benefícios fiscais
Para o gozo dos benefícios aduaneiros previstos no Código de Benefícios Fiscais de 2013, com a última actualização
dada pelo OE de 2019, o beneficiário deve solicitar à Autoridade Aduaneira a vistoria da aplicação efectiva dos bens elegíveis cujo caderno de encargos e a lista de bens a importar tenham sido previamente submetidos pela via electrónica
às entidades implicadas na gestão dos benefícios fiscais e tenham sido previamente aprovados pelo Serviço Central do
Departamento Governamental responsável pelo sector da actividade a isentar.
O quadro seguinte elenca os benefícios fiscais previstos no Código dos Benefícios Fiscais (cuja elegibilidade está sujeita aos pressupostos elencados na Secção 1.2 do Capítulo I).
LISTA DOS BENEFÍCIOS FISCAIS PREVISTOS
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Benefícios fiscais
ao investimento

• Crédito fiscal ao investimento;
• Isenção de IUP;
• Isenção de Imposto de Selo;
• Isenção de direitos aduaneiros (consultar Secção 7.1.2 do Capítulo VII);
• Benefícios fiscais contratuais.

Benefícios fiscais
à internacionalização

• Benefícios fiscais em sede de imposto sobre o rendimento;
• Outros benefícios fiscais.

Benefícios fiscais às entidades licenciadas no Centro Internacional de
Negócios (CIN-CV - ver Secção 3.8.3
e mais detalhe no Capítulo I)

• Benefícios fiscais em sede de imposto sobre o rendimento;
• Benefícios de natureza aduaneira;
• Actividades de transporte marítimo;
• Benefícios de natureza aduaneira.

Benefícios fiscais à poupança
e sector financeiro

• Aplicações financeiras de longo prazo;
• Fundos de poupança;
• Mercado de valores mobiliários;
• Fundos de investimento;
• Fundos de capital de risco;
• Fundos de poupança em acções;
• Mais-valias das participações sociais;
• Instituições de crédito de autorização restrita;
• Isenção para lucros retidos;
• Empréstimos de instituições financeiras não residentes.

Benefícios fiscais de carácter social

• Criação de emprego;
• Formação, estágios e bolsas;
• Mecenato de pessoas colectivas;
• Mecenato de pessoas singulares;
• Mecenato social;
• Mecenato cultural;
• Mecenato desportivo;
• Mecenato educacional, ambiental, juvenil, científico, tecnológico,
no domínio da segurança e para a saúde;
• Mecenato para a sociedade da informação.

Benefícios fiscais aduaneiros

• Agricultura, pecuária e pescas;
• Indústria;
• Aeronáutica civil;
• Transporte marítimo;
• Comunicação social;
• Missões diplomáticas e consulares e seus agentes e funcionários;
• Funcionários diplomáticos e administrativos cabo-verdianos;
• Ajuda ao desenvolvimento;
• Mecenato, benefícios aduaneiros;
• Regresso definitivo de não residentes;
• Cidadãos estrangeiros reformados e titulares de Green Card;
• Deficientes motores;
• Sector da saúde;

• Equipamentos musicais e materiais desportivos;
• Forças armadas, corporações policiais, de bombeiros e agentes prisionais;
• Partidos políticos e candidaturas independentes.
Benefícios fiscais relativos aos
processos de recuperação
e insolvência

• IRPS e IRPC;
• Imposto de Selo;
• IUP.

Benefícios fiscais à capitalização
das empresas

Dedução de importância correspondente à remuneração convencional
do capital social, calculada mediante a aplicação, limitada a cada
exercício, da taxa de 10 % ao montante das entradas realizadas até
100 000 000 ECV (cerca de EUR 900 000) por entregas em dinheiro
ou através da conversão de suprimentos ou de empréstimos de sócios,
no âmbito da constituição de sociedade ou do aumento do capital social.
LISTA DOS BENEFÍCIOS FISCAIS PREVISTOS

Benefícios fiscais ao investimento

• Crédito fiscal ao investimento;
• Isenção de IUP;
• Isenção de Imposto de Selo;
• Isenção de direitos aduaneiros (consultar Secção 7.1.2 do Capítulo VII);
• Benefícios fiscais contratuais.

Benefícios fiscais
à internacionalização

• Benefícios fiscais em sede de imposto sobre o rendimento;
• Outros benefícios fiscais.

Benefícios fiscais às entidades
licenciadas no Centro Internacional
de Negócios (CIN-CV – ver na Secção
3.8.3 e mais detalhe no Capítulo I)

• Benefícios fiscais em sede de imposto sobre o rendimento;
• Benefícios de natureza aduaneira;
• Actividades de transporte marítimo;
• Benefícios de natureza aduaneira.

Benefícios fiscais à poupança
e sector financeiro

• Aplicações financeiras de longo prazo;
• Fundos de poupança;
• Mercado de valores mobiliários;
• Fundos de investimento;
• Fundos de capital de risco;
• Fundos de poupança em acções;
• Mais-valias das participações sociais;
• Instituições de crédito de autorização restrita;
• Isenção para lucros retidos;
• Empréstimos de instituições financeiras não residentes.

Benefícios fiscais de carácter social

• Criação de emprego;
• Formação, estágios e bolsas;
• Mecenato de pessoas colectivas;
• Mecenato de pessoas singulares;
• Mecenato social;
• Mecenato cultural;
• Mecenato desportivo;
• Mecenato educacional, ambiental, juvenil, científico, tecnológico,
no domínio da segurança e para a saúde;
• Mecenato para a sociedade da informação.

Benefícios fiscais aduaneiros

• Agricultura, pecuária e pescas;
• Indústria;
• Aeronáutica civil;
• Transporte marítimo;
• Comunicação social;
• Missões diplomáticas e consulares e seus agentes e funcionários;
• Funcionários diplomáticos e administrativos cabo-verdianos;
• Ajuda ao desenvolvimento;
• Mecenato, benefícios aduaneiros;
• Regresso definitivo de não residentes;
• Cidadãos estrangeiros reformados e titulares de Green Card;
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• Deficientes motores;
• Sector da saúde;
• Equipamentos musicais e materiais desportivos;
• Forças armadas, corporações policiais, de bombeiros e agentes prisionais;
• Partidos políticos e candidaturas independentes.
Benefícios fiscais relativos
aos processos de recuperação
e insolvência

• IRPS e IRPC;
• Imposto de Selo;
• IUP.

Benefícios fiscais à capitalização
das empresas

Dedução de importância correspondente à remuneração convencional
do capital social, calculada mediante a aplicação, limitada a cada exercício,
da taxa de 10 % ao montante das entradas realizadas até 100 000 000 ECV
(cerca de EUR 900 000) por entregas em dinheiro ou através da
conversão de suprimentos ou de empréstimos de sócios, no âmbito
da constituição de sociedade ou do aumento do capital social.

Permite-se ainda aos sujeitos passivos de IRPS que não sejam tributados pelo regime da contabilidade organizada
o gozo dos seguintes benefícios, incluídos na lista do quadro anterior: benefícios fiscais à poupança e sector financeiro (apenas aplicações financeiras de longo prazo, fundos de poupança, mercado de valores mobiliários, fundos
de investimento e fundos de capital de risco), liberalidades concedidas no âmbito de mecenato de pessoas singulares, benefícios fiscais aduaneiros (missões diplomáticas e consulares e seus agentes e funcionários e funcionários
diplomáticos e administrativos cabo-verdianos, regresso definitivo de não residentes, cidadãos estrangeiros reformados e titulares de Green Card e deficientes motores) e benefícios fiscais relativos aos processos de recuperação
e insolvência.
Os bens constantes da lista de bens a importar são desalfandegados em regime suspensivo sob caução idónea,
devendo manter-se neste regime até consumação do destino e aplicação dos referidos bens.
Os sujeitos passivos de IRPC com contabilidade organizada podem deduzir à colecta em cada exercício, por posto
de trabalho criado no exercício imediatamente anterior, os seguintes montantes em ECV e equivalente em Euros:
• 26 000 (cerca de EUR 230) por posto de trabalho criado nos concelhos da Boa Vista, da Praia e do Sal;
• 30 000 (cerca de EUR 270) por posto de trabalho criado nos demais concelhos;
• 35 000 (cerca de EUR 300) por posto de trabalho criado para pessoa portadora de deficiência.
O regime sancionatório aplicável às infracções em matéria de benefícios fiscais é o previsto no Regime Jurídico das
Infracções Tributárias não Aduaneiras (analisado na Secção 3.1.1 deste Capítulo).

3.8.2 Benefícios fiscais no sector da Aviação Civil
Destaca-se que as companhias de transporte aéreo, concessionárias de serviços públicos, empresas concessionárias da exploração de aeroportos e aeródromos e empresas autorizadas a prestar assistência a aeronaves (consultar regime de investimento no Sector da Aviação Civil na Secção 1.5 do Capítulo I) estão isentas de direitos aduaneiros a importação dos seguintes bens, não cumuláveis com as isenções de direitos aduaneiros dos investimentos
levados a cabo no âmbito da Lei de Investimento (consultar a Secção 7.1.2 do Capítulo VII):
Isenções de direitos aduaneiros
no sector da aeronáutica civil

• Material de construção, incluindo estruturas metálicas e equipamento
destinados à construção, apetrechamento, ampliação ou remodelação
de aeroportos e aeródromos nacionais;
• Aeronaves, seus motores, reactores, aparelhos, instrumentos, partes,
peças separadas e acessórios, incluídos os de reserva;
• Equipamento para formação e treino de pessoal;
• Aparelhos e materiais de radiocomunicação e segurança de voo;
• Equipamento de terra, respectivas partes, peças separadas e acessórios
quando os acompanhem167;
• Aparelhos e materiais destinados a oficinas de manutenção e reparação
de aeronaves, de aparelhos e materiais de rádio, comunicação e segurança
de voo e de equipamentos de terra.

Designadamente unidades automotoras para carga e descarga de aeronaves, tapetes rolantes, extintores, tractores com dispositivos especiais para manobras, reboques para atendimento de aeronaves em placas de estacionamento, unidades geradoras para arranque de motores, unidades geradoras de turbinas auxiliares para vários sistemas de aeronaves, unidades conversoras de frequência para alimentação
do sistema eléctrico de aeronaves, empilhadoras com dispositivos especiais para movimentação, embarque e desembarque de bagagem,
plataformas, esteiras e escadas especiais, baterias de arranque e carros de baterias, carros de ar refrigerado para atendimento de aeronaves
no solo, carros para serviço de incêndio e outros materiais para serviço de incêndio.
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Consultar no Legis-PALOP+TL mais detalhes sobre isenções de direitos aduaneiros, previstas no Código de
Benefícios Fiscais, nos seguintes sectores de investimento exemplificativos:
• Start Up Jovens
• Cooperativas de poupança e crédito e microbancos
• Importação de veículos de transporte colectivo de passageiros e veículos ligeiros de passageiros destinados ao
transporte executivo
• Importação de veículos pesados de transporte para turistas;
• Importação de veículos ligeiros de passageiros para a exploração no serviço de táxis
• Transporte marítimo;
• Importação de embarcações de pesca.

3.8.3 Zonas especiais
De acordo com as disposições conjugadas da respectiva Regulamentação do CIN-CV (analisada na Secção 1.4 do
Capítulo I) e da versão em vigor do Código dos Benefícios Fiscais, às empresas licenciadas no CIN-CV pode ser atribuído um benefício fiscal (elencado no quadro da Secção 3.8.1) que vigora até 2030, sob a forma de forma de taxas
reduzidas de IRPC nas seguintes condições:
• Relativamente aos rendimentos derivados do exercício das actividades de natureza industrial ou comercial e as
suas actividades acessórias ou complementares, bem como de prestação de serviços,
• Criação de um mínimo de 10 postos de trabalho no Centro Internacional de Indústria (CII) e Centro Internacional
de Comércio (CIC);
Tal benefício traduz-se na aplicação das seguintes taxas escalonadas de IRPC:
• 5% para entidades com 10 ou mais trabalhadores dependentes;
• 3,5% para entidades com 20 ou mais trabalhadores dependentes;
• 2,5%, para entidades com 50 ou mais trabalhadores dependentes.

3.9 INCENTIVOS FISCAIS NACIONAIS E REGIONAIS
3.9.1 Regime legal
Os incentivos fiscais à internacionalização são regulados pelo Código de Benefícios Fiscais analisado na Secção 3.8
deste Capítulo.
Para a concessão dos restantes incentivos, de natureza meramente financeira e de carácter temporário, a projectos
de investimento com vista à internacionalização das empresas cabo-verdianas é aplicável o Código dos Incentivos
Fiscais de 2011, actualizado em 2016. Tais incentivos aplicam-se a projectos de investimento das empresas com
sede e direcção efectiva em Cabo Verde, realizados até 31 de Dezembro de 2020, podendo ser alvo de majoração
positiva regional em função da sua localização e da percentagem do volume de negócios que nessa localização se
encontre sediada e realizada, a qual é calculada por aposição dos factores identificados no quadro seguinte:
PERCENTAGEM DO VOLUME DE NEGÓCIOS SEDIADOS NA ILHA
Região
Brava
São Nicolau
Fogo
Santo Antão
Concelhos de Santiago, excepto o da Praia

26% a 50%
15%
15%
10%
10%
10%

51% a 75%
45%
45%
30%
30%
30%

76% a 100%
70%
70%
45%
45%
45%

Estes incentivos sob a forma de subvenções financeiras não são aplicáveis a projectos de investimento nas áreas
do Turismo, Banca e Seguros, Imobiliário e Construção Civil, conforme a respectiva Classificação de Actividade
Económica (CAE – consultar Secção 1.13 do Capítulo I).
Condições de elegibilidade • Capacidade técnica e financeira necessária para a realização do projecto;
dos promotores
• Capacidade de assegurar os recursos humanos necessários à realização do projecto; e
• Cumprimento das regras legais e regulamentares de acesso e exercício da actividade
a desenvolver no âmbito do projecto.
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São elegíveis projectos com viabilidade técnica e económica, suportados por um Plano de Negócios, que contribuam
para a criação directa de, pelo menos, 3 postos de trabalho e que impliquem investimento relevante, em pelo menos
uma das seguintes rúbricas:
• No acesso a novos mercados externos ou no reforço da presença em mercados em exploração;
• Em factores de competitividade para suporte à internacionalização;
• Em sectores considerados estratégicos para a Internacionalização da Economia de Cabo Verde.
Considera-se investimento relevante o investimento em activos fixos de valor superior a 5 000 000 ECV (cerca de EUR
45 000), ou investimento no acesso a mercados e formação de valor superior a 1 000 000 ECV (cerca de EUR 9 000).
Um projecto tem viabilidade económica se implicar um crescimento do volume de negócios de, pelo menos, 30%
no final da duração do contrato de concessão de incentivos.
Os sectores estratégicos para a internacionalização da economia de Cabo Verde são definidos pelo Governo168.
As empresas promotoras dos investimentos devem apresentar, devidamente caracterizado e fundamentado, o processo de candidatura, em suporte de papel ou por via electrónica junto da Cabo Verde TradeInvest (CVTI), Organismo Gestor dos Incentivos à Internacionalização (consultar Secção 1.10 do Capítulo I). A atribuição de incentivos
fiscais em sede de IUP fica condicionada à respectiva aceitação pelo órgão municipal competente.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre:
• As subvenções financeiras que podem ser concedidas, sob a forma de comparticipações a fundo perdido,
a projectos de investimento que sejam elegíveis para efeitos de concessão de incentivos à internacionalização,
designadamente os limites dos custos elegíveis.
• Processo, nomeadamente os documentos que devem instruir a candidatura.
• Incentivos fiscais a nível do Imposto de Selo e IUP fixados em 2018, aplicáveis na sequência da operação sistemática de execução do cadastro predial nas ilhas do Sal, Boa Vista, São Vicente e Maio.

3.9.2 Incentivos estabelecidos no Orçamento de Estado
O quadro seguinte esquematiza outros incentivos fixados no OE de 2021:
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Taxa do IVA
no sector turístico

Taxa de IVA de 10%:
• Nas prestações de serviços de alojamento em estabelecimentos de tipo hoteleiro
e similar e de restauração
• Nas operações enquadradas no Regime das Agências Operadoras Turísticas de 2004,
quando a entidade organizadora for uma micro, pequena ou média empresa residentes
e todos os serviços combinados sejam prestados e realizados no território nacional,
durante o ano de 2021.

Incentivos aos
Start Up Jovens

As empresas que exerçam, directamente e a título principal, uma actividade económica
elegível no âmbito das facilidades do Programa Start-up Jovem, gozam dos seguintes
incentivos:
• Aplicação da taxa de 5% de IRPC nos primeiros cinco anos de actividade, a contar
da data de entrada em vigor da presente lei, excepto as que prossigam actividade de
tecnologias da informação e comunicação e desenvolvimentos (TIC e I&D), cuja taxa
é de 2,5%, independentemente da localização da sede ou direcção efectiva;
• Isenção de direitos aduaneiros, ICE e do IVA, na importação de um veículo de transporte
de mercadorias, com até três lugares na cabine, incluindo o do condutor, e idade não
superior a 5 anos, destinado exclusivamente para a sua actividade;
• Isenção de direitos na importação de matérias-primas e subsidiárias, materiais
e produtos acabados e semiacabados destinados à incorporação em produtos fabricados
no âmbito de projectos industriais, desde que estejam certificadas e inscritas no Cadastro
Industrial, durante a fase de instalação, ampliação ou remodelação;
• Beneficiação de incentivos financeiros, de apoios na criação de competências e outros
apoios institucionais previstos no Regime Jurídico Especial das Micro e Pequenas
Empresas;
• Isenção de imposto de selo nos contratos de financiamento para o desenvolvimento
das suas actividades;
• Redução de 50% dos emolumentos devidos por actos notariais e de registo resultante
da compra e venda de imóveis para as suas instalações.
Consultar no Legis-PALOP+TL as condições para usufruir destes benefícios fiscais
definidas no OE 2021.
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Não está definida qual o modo nem a periodicidade.

Outros incentivos

• Incentivos ao financiamento das empresas
• Majoração de gastos com certificação ou acreditação
• Incentivos com aquisição de equipamentos e software de contabilidade e facturação
• Incentivos às entidades empregadoras que contratem jovens
• Fomento à contratação
• Incentivo directo aos estágios profissionais
• Comparticipação no pagamento de subsídio aos estágios profissionais
• Estágio profissional empresarial
• Isenção de emolumentos em certidões
• Isenção na importação efectuada por autarquias locais
• Isenção de direitos na importação de táxis
• Incentivos à importação de veículos de transporte colectivo de passageiros
e veículos ligeiros de passageiros destinados ao transporte executivo
• Incentivos à importação de veículos pesados de transporte para turistas
• Incentivos à mobilidade eléctrica
• Importação de equipamentos para certificação de qualidade
• Incentivo à construção de espaços para práticas do desporto
• Medidas fiscais e administrativas para implementação do projecto de cabos submarinos
internacionais de fibra óptica
• Isenção do pagamento de taxas devidas por licenças de pesca pelas embarcações de pesca
artesanal até 5 toneladas
• Incentivos aduaneiros no âmbito do projecto de implementação da televisão digital terrestre
• Incentivos ao ensino à distância
• Bonificação de taxa de juros para microprodução de energias renováveis
• Incentivos à dessalinização de água para uso na agricultura
• Benefícios aos agricultores e criadores de gado no âmbito da regularização de prédios rústicos
• Bonificação de taxa de Juros em linhas de crédito para micro, pequenas, médias e grandes
empresas e internacionalização das empresas Cabo-verdianas
• Incentivos às pessoas com deficiência
• Tributo Especial Unificado no regime especial das micro e pequenas empresas para
o ano de 2021

177

IV SOCIEDADES COMERCIAIS
4.1 ENQUADRAMENTO
Ao abrigo do Código das Sociedades Comerciais que entrou em vigor em Outubro de 2019 as sociedades comerciais
devem adoptar um dos tipos descritos sumariamente no quadro seguinte.
TIPO

DESCRIÇÃO

Sociedades por quotas

• Todos os sócios são responsáveis solidariamente pelo valor das entradas
convencionadas no contrato de sociedade;
• A firma das sociedades por quotas é formada, com ou sem sigla, pelo nome ou firma
de um ou alguns dos sócios ou por uma denominação particular, ou pela reunião
de ambos os elementos, mas em qualquer caso termina pela expressão “Limitada”
ou pela abreviatura “Lda”;
• Capital social:
		
- Dividido em quotas que podem ser de valor diferente;
		
- Livremente fixado no contrato de sociedade, correspondendo à soma das quotas
		
subscritas pelos sócios;
• Assembleias gerais: 1 voto por cada 1 ECV (cerca de EUR 0,009) do valor nominal
da quota;
• Gerentes: praticam todos os actos necessários e convenientes à realização
do objecto social da sociedade, sujeitando a sua actuação às disposições legais
e estatutárias e às deliberações dos sócios;
• Dissolução: deliberação dos sócios aprovada por 3/4 dos votos correspondentes
ao capital social, sem prejuízo de o contrato de sociedade poder exigir percentagem
de votos superior a essa.
Sociedades anónimas

• Número mínimo de 2 sócios;
• A firma das sociedades anónimas é formada, com ou sem sigla, pelo nome ou firma
de um ou alguns dos sócios ou por uma denominação particular, ou pela reunião
de ambos os elementos, mas em qualquer caso conclui pela expressão «sociedade
anónima» ou pela abreviatura «S.A.».
• Capital social:
		
- Dividido em acções, sendo a responsabilidade de cada sócio limitada ao valor
		
das acções por si subscritas;
		
- Livremente fixado no contrato de sociedade
		
- Deve ser expresso em moeda nacional.
• Todas as acções têm o mesmo valor nominal, que não pode ser inferior a 1 000 ECV
(cerca de EUR 9), salvo se o estatuto da sociedade estabelecer que as acções não
têm valor nominal;
• Assembleias gerais: têm direito de estar presentes na assembleia geral e aí discutir
e votar os accionistas que, segundo a lei e o contrato, tiverem direito a, pelo menos, 1 voto.;
• Conselho de administração: gere as actividades da sociedade; composto pelo
número ímpar de membros fixado no contrato de sociedade;
• Dissolução: deliberação tomada pela maioria qualificada exigida para a alteração
do contrato, podendo o contrato exigir uma maioria mais elevada ou outros requisitos;
• Dissolução judicial: quando, por período superior a 1 ano, o número de accionistas
for inferior ao mínimo exigido por lei, excepto se um dos accionistas for o Estado
ou entidade a ele equiparada por lei para esse efeito. Até ao fim desse prazo, qualquer
accionista pode requerer ao tribunal que lhe seja concedido um prazo razoável a fim
de regularizar a situação, suspendendo-se, entretanto, a dissolução da sociedade.
Sociedades
cooperativa
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• Número de sócios variável;
• Capital social: é variável e corresponde ao valor da soma das partes sociais
dos seus sócios.
• O capital social inicial deve ser integralmente realizado em, pelo menos, 1/3;
• Exercem a sua actividade com base na cooperação e entreajuda dos sócios
e na observância dos princípios cooperativos;
• Podem ser de primeiro grau ou de grau superior:

		
- Cooperativas de primeiro grau aquelas cujos sócios sejam pessoas singulares
		
ou pessoas colectivas: número mínimo de 6 fundadores.
		
- Cooperativas de grau superior as uniões, federações e confederação resultantes
		
do agrupamento de cooperativas: número mínimo de 20 fundadores;
• A firma das cooperativas deve sempre ser precedida ou seguida das expressões
«cooperativa», «União das cooperativas», «Federação das cooperativas», «Confederação
Nacional das Cooperativas», ou suas formas abreviadas, «Coop.» «Uni. Coop.»,
«Fed. Coop», «Conf. Coop», conforme couber.
Tendo sido revogado em Março de 2020 o Regime Jurídico Especial de Encerramento e Extinção de Sociedades Comerciais de 2011, a constituição e extinção imediata de sociedades comerciais passam a estar reguladas através
de regime e procedimentos especiais no Código do Registo Comercial cujos principais aspectos se sumarizam no
quadro seguinte.
REGIME ESPECIAL DE CONSTITUIÇÃO IMEDIATA DE SOCIEDADES COMERCIAIS
Âmbito

Constituição de sociedades comerciais e civis sob forma comercial do tipo por quotas
e anónima, com ou sem a simultânea aquisição, pelas sociedades, de marca registada

Exclusão
Entidades
competentes

Sociedades cujo capital seja realizado com recurso a entradas em espécie
• Serviços de registo comercial ou de quaisquer outros serviços desconcentrados
da Administração Pública169; e
• Casa do Cidadão apenas quanto à constituição de sociedades comerciais por quotas
ou anónimas, que não estejam sujeitas a autorização especial, e em que a firma seja
escolhida por uma das seguintes formas:
		
- Firma constituída por expressão de fantasia previamente criada e reservada
		
a favor do Estado, associada ou não à aquisição de uma marca previament
		
registada a favor do Estado; ou
		
- Apresentação de certificado de admissibilidade de firma.
Pressupostos

• Opção por pacto ou acto constitutivo de modelo aprovado pelo Director-Geral
dos Registos, Notariado e Identificação; e
• Escolha da firma da sociedade através de uma das seguintes formas:
		
- Aprovação em quaisquer serviços de registo comercial ou quaisquer outros
		
registos desconcentrados da administração pública nos termos regulamentação
		
do Registo Nacional de Firmas de 1999 actualizada em 2020;
		
- Escolha de firma constituída por expressão de fantasia previamente criada
		
e reservada a favor do Estado, associada ou não à aquisição de uma marca
		
previamente registada a favor do Estado; ou
		
- Apresentação de certificado de admissibilidade de firma.
Prazo de tramitação

Tais entidades competentes devem iniciar e concluir a tramitação do procedimento
no mesmo dia, em atendimento presencial único.

Início do
procedimento

Mediante pedido formulado junto do serviço competente, os interessados devem:
• Apresentar os documentos comprovativos da sua identidade, capacidade e poderes
de representação para o acto, quando aplicável, bem como autorizações especiais
que sejam necessárias;
• Escolher a firma ou firma e marca por uma das 3 formas acima indicadas;
• Manifestar a sua opção pelo modelo de pacto ou acto constitutivo, fornecendo
os elementos para o preenchimento do mesmo;
• Declarar, sob sua responsabilidade, que o valor das respectivas entradas em
dinheiro se encontra disponível e comprometer-se a depositá-lo em conta aberta
em nome da sociedade, em qualquer instituição de crédito, no prazo de 2 dias úteis;
• Cumprir as condições para a entrada em funcionamento da sociedade, fornecendo
os elementos necessários para o efeito, designadamente, identificar os membros
do órgão de administração e do órgão de fiscalização, quando exista, bem como
o técnico de contas e indicar a data para o início da actividade, o número de
trabalhadores, o volume de negócios e os estabelecimentos da sociedade previstos.

Nos termos fixados por despacho do Director-Geral dos Registos, Notariado e Identificação o qual ainda não foi aprovado à data da presente
Edição.
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Sequência do
procedimento

Efectuada a verificação inicial da identidade, da capacidade e dos poderes de
representação dos interessados para o acto, bem como a regularidade dos documentos
apresentados, o serviço competente procede de imediato designadamente dos seguintes
actos, pela ordem indicada:
• Cobrança dos encargos que se mostrem devidos, os quais devem ser pagos de imediato;
• Aprovação ou afectação da firma ou utilização do certificado de admissibilidade
de firma conforme a opção escolhida pelos interessados;
• Preenchimento por via electrónica do pacto ou acto constitutivo de acordo com o modelo
previamente escolhido, nos termos das indicações dos interessados, que de seguida
o assinam;
• Registo de constituição da sociedade;
• Comunicação automática e electrónica da constituição da sociedade ao Registo
Nacional de Firmas, à Administração Fiscal, ao Instituto Nacional de Previdência Social,
e, quando for o caso, à entidade responsável pelo Emprego e Formação Profissional,
à Inspecção Geral de Trabalho e ao cadastro comercial, com envio electrónico dos
elementos fornecidos pelos interessados para o efeito, o que determina a inscrição
oficiosa da sociedade junto destas entidades, as quais não podem exigir a apresentação
das respectivas declarações.;
• Promoção das publicações legais automaticamente e por via electrónica;
• Comunicação aos interessados do número de inscrição da sociedade no Instituto
Nacional de Previdência Social;
• Caso tenha havido aquisição de marca registada, comunicação ao Instituto de Gestão
da Qualidade e da Propriedade Intelectual da transmissão da mesma, para que se
proceda à sua inscrição oficiosa no processo de registo;
• Arquivamento electrónico dos documentos no sistema informático do registo comercial.

Documentos
a entregar

Concluído o procedimento de constituição da sociedade, o serviço competente entrega
de imediato aos interessados o recibo comprovativo do pagamento dos encargos devidos
e, a título gratuito:
• Uma certidão do pacto ou acto constitutivo do registo deste último;
• Os códigos de acesso às certidões online de registo a que haja lugar válidos por 3 meses;
• Caso tenha havido aquisição de marca registada, documento comprovativo dessa
aquisição, em modelo aprovado pelo Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade
Intelectual, caso em que é dispensado documento escrito e assinado pelas partes,
não havendo há lugar à emissão do título de concessão previsto no Código da Propriedade
Industrial de 2007.

Reserva de firma

Qualquer interessado pode solicitar, por via electrónica ou presencialmente, a reserva
de uma firma da Bolsa de firmas pelo prazo de 48 horas, ficando cancelada em caso
de não conclusão do procedimento por facto imputável aos interessados.

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE EXTINÇÃO IMEDIATA DE SOCIEDADES COMERCIAIS

180

Pressupostos

• Instauração do procedimento de dissolução e liquidação por qualquer pessoa,
desde que apresentado requerimento subscrito por qualquer dos membros da entidade
comercial em causa ou do respectivo órgão de administração, e apresentada acta de
assembleia geral que comprove deliberação unânime dos membros da entidade comercial;
• Declaração, expressa nesta acta, da não existência de activo ou passivo a liquidar.

Exclusão

Do procedimento especial de extinção imediata estão excluídas as entidades que gozem
de benefícios fiscais

Entidade competente

Casa do Cidadão

Documentos
a apresentar

O interessados devem apresentar os documentos comprovativos da sua identidade,
capacidade e poderes de representação para o acto.

Encargos

Com o requerimento ou pedido verbal os interessados devem liquidar uma quantia única
que inclui os encargos emolumentares (4 600 ECV, cerca de 40 EUR, fixados em 2009)
e os custos com as publicações devidos pelo processo, bem como o imposto do selo
a que haja lugar.

Decisão e registos
imediatos

• Apresentado o pedido, o funcionário competente comunica, através do sistema
informático, o pedido recebido à Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, Instituto
Nacional de Previdência Social e Inspecção-Geral do Trabalho, entre outras entidades.
• Não havendo objecção no prazo de 48h por parte de qualquer de tais entidades,
o funcionário competente comunica o pedido e todos os documentos, por via
exclusivamente electrónica, a serviço de registo, que profere de imediato decisão
de declaração da dissolução e do encerramento da liquidação da entidade e lavra
oficiosa e imediatamente o respectivo registo.
• Proferida a decisão e lavrado o registo, o funcionário competente disponibiliza aos
interessados uma certidão online gratuita, válida por três meses.

Comunicações
subsequentes
ao registo

Efectuado tal registo, o serviço competente procede de imediato à comunicação do facto,
por via electrónica, às entidades a quem foi comunicada a constituição da sociedade
acima indicadas.

Consultar no Legis-PALOP+TL informação adicional no Código do Registo Comercial sobre:
• Bolsas de firmas e de marcas criadas pelo Registo Nacional de Firmas e pelo Instituto de Gestão da Qualidade
e da Propriedade Intelectual;
• O procedimento simplificado de alteração de sociedades comerciais;
• O regime especial de criação imediata de representações permanentes de entidades estrangeiras;
• O regime dos procedimentos administrativos especiais de dissolução e de liquidação de entidades comerciais.

4.2 REQUISITOS DA ACTIVIDADE COMERCIAL
O novo Código do Registo Comercial que entrou em vigor em Março de 2020 contém as regras do registo comercial
que consiste na inscrição e publicitação de factos relativos à situação jurídica das empresas comerciais, tendo em
vista a segurança do comércio jurídico. O quadro seguinte sumariza os principais aspectos:
REGISTO COMERCIAL
Âmbito

Informação sobre a situação jurídica das seguintes entidades:
• Sociedades comerciais, incluindo as sociedades cooperativas;
• Sociedades civis sob a forma comercial;
• Comerciantes individuais;
• Empresas públicas;
• Agrupamentos complementares de empresas;
• Outras pessoas singulares e colectivas sujeitas por lei ao registo comercial.

Factos sujeitos
a registo obrigatório

As sociedades comerciais estão sujeitas a registo obrigatório designadamente dos
seguintes factos:
• A constituição;
• A deliberação da assembleia geral para aquisição de bens pela sociedade;
• A unificação, divisão e transmissão de quotas de sociedades por quotas;
• A prestação de contas das sociedades anónimas e por quotas, que não tenham
o estatuto legal de micro ou pequenas empresas;
• A mudança da sede da sociedade e a transferência de sede para o estrangeiro;
• O projecto de fusão interna ou internacional e o projecto de cisão de sociedades;
• A prorrogação, fusão interna ou internacional, cisão, transformação e dissolução
das sociedades, bem como o aumento, redução ou reintegração do capital social
e qualquer outra alteração ao contrato de sociedade;
• A designação e cessação de funções, anterior ao encerramento da liquidação,
dos liquidatários das sociedades, bem como os actos de modificação dos poderes
legais ou contratuais dos liquidatários;
• O encerramento da liquidação ou o regresso à actividade da sociedade;
• O contrato de subordinação, suas modificações e seu termo;
• A emissão de warrants autónomos sobre valores mobiliários próprios, quando
realizada através de oferta particular, excepto se tiver ocorrido, dentro do prazo
para requerer o registo, a admissão dos mesmos à negociação em mercado
regulamentado de valores mobiliários;
• Acções, decisões e providências judiciais.
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Incumprimento da
obrigação de registo

O incumprimento da obrigação de registar determina o pagamento acrescido de
quantia igual à que estiver prevista a título de emolumento e o incumprimento
da obrigação de registar a prestação de contas obsta ao registo de outros factos
sobre a entidade.

Obrigação de prestação Estão sujeitas à prestação de contas electrónica as seguintes entidades:
de contas electrónica
• Sociedades anónimas;
• Sociedades por quotas que não tenham o estatuto legal de micro ou pequenas
empresas;
• Empresas públicas;
• Sociedades com sede no estrangeiro e representação permanente em Cabo Verde.
O Código do Registo Comercial prevê ainda as seguintes medidas vantajosas para as empresas: as conservatórias
praticam os seus actos obrigatoriamente por via electrónica de forma desmaterializada, os pedidos de registo podem ser feitos através da internet bem como o acesso a certidões online permanentemente actualizadas, redução
de 20% no valor dos emolumentos quando seja usados meios electrónicos e constituição on-line de sociedades
comerciais (analisada na Secção 1.3 do Capítulo I).
Os processos de dissolução e liquidação de sociedades comerciais são simplificados, não sendo necessária a intervenção dos tribunais.
Consultar no Legis-PALOP+TL mais detalhes sobre factos sujeitos a registo voluntário ou obrigatório, actos e
procedimentos de registo, acesso à informação do registo comercial, pagamentos e interconexão de dados e base
de dados do registo comercial.
O Regime do Exercício da Actividade Comercial por Grosso e a Retalho de 2005 reconhece a todas as pessoas
singulares ou colectivas o direito ao livre exercício de actividade de comércio por grosso, actividade de comércio a
retalho e agente comercial.
Este regime define as condições gerais e específicas para importação, exportação, grossista, agente comercial e
retalhista no que respeita ao registo da actividade e procedimentos de autorização.
Não estando a instalação dos estabelecimentos de comércio alimentar e não alimentar sujeita a um regime de
licenciamento prévio, deve obedecer ao Regime de Vistoria a Estabelecimentos Comerciais de 2009 conforme se
esquematiza no quadro seguinte e cujos encargos se indicam na Secção 4.3 abaixo.
VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
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Âmbito

Estabelecimentos de comércio a retalho;
Estabelecimentos de comércio a grosso e a grosso em livre serviço;
Conjuntos comerciais.

Abrangência

• Obrigatória para todo e qualquer estabelecimento comercial e realizada anualmente.
• Realizada no momento da abertura de estabelecimento comercial, ou em caso de
renovação do alvará comercial, alteração de actividades exercidas, mudança de localização,
modificação do estabelecimento e trespasse.
• Pode ser feita a posteriori obedecendo o preceituado no regime da declaração prévia.

Pedido de vistoria

Deve ser solicitadas pela entidade responsável pela exploração do estabelecimento,
através de requerimento, entregue nas seguintes entidades:
• Direcção Geral responsável pela área de comércio, ou em caso de delegação de
competência na associação empresarial do respectivo Sector ou área geográfica,
em caso de estabelecimentos de comércio por grosso e por grosso em livre;
• Câmara Municipal do concelho onde se situa o estabelecimento, em caso de
estabelecimentos de comércio a retalho.

Entidade competente

A vistoria é efectuada por uma comissão composta por um representante de cada
um dos seguintes serviços:
• Município da área onde se situa o estabelecimento, que preside, em caso de
estabelecimento de comércio a retalho;
• Entidades responsáveis pela realização da vistoria, nos casos de delegação de competência,
que preside, em caso de estabelecimentos de comércio por grosso e por grosso em livre;
• Direcção Geral responsável pelo sector do comércio;
• Serviços municipais onde se localiza o estabelecimento, em caso de estabelecimentos
de comércio por grosso e por grosso em livre serviço; e
• Delegacia de Saúde da área onde se situa o estabelecimento.

REGIME DE DECLARAÇÃO PRÉVIA
Apresentação
de declaração

O titular da exploração dos estabelecimentos deve apresentar uma declaração
no momento do pedido de vistoria, através de um modelo próprio e disponibilizado
electronicamente ou em papel pela entidade competente, na qual se responsabiliza
que o estabelecimento cumpre todos os requisitos adequados ao exercício da actividade
ou do ramo de comércio.

Entidade competente

A declaração deve ser apresentada ao responsável pela área de comércio, ou em caso
de delegação de competência ao presidente da associação empresarial do respectivo
sector ou área geográfica, e/ou a câmara municipal onde se situa o estabelecimento.

Obtenção de
comprovativo

A Direcção Geral responsável pelo sector do comércio, e as entidades nos casos de
delegação de competências, e/ou a câmara municipal onde se situa o estabelecimento
devem emitir um comprovativo da apresentação da declaração.

Início do funcionamento Na posse de tais comprovativos, o titular da exploração do estabelecimento pode
do estabelecimento
dar início ao funcionamento a partir da data prevista na respectiva declaração,
comercial
e no caso de renovações pode continuar a funcionar até à realização da vistoria.
Comércio por grosso: entende-se que exerce a actividade de comércio por grosso, toda a sociedade em nome
individual ou colectiva que, a título habitual e profissional, compra mercadorias em seu próprio nome e por sua
própria conta e as revende, quer a outros comerciantes, grossistas ou retalhistas, quer a transformadores, quer
ainda a utilizadores profissionais ou grandes utilizadores;
Comércio a retalho: entende-se que exerce a actividade de comércio a retalho - toda a pessoa física ou colectiva
que, a título habitual e profissional, compra mercadorias em seu próprio nome e por sua própria conta e as revende directamente ao consumidor final.
Comércio por grosso em livre serviço é a actividade de comércio por grosso definida nos termos mencionados na
alínea anterior e cujo método de venda se caracterize por as mercadorias se encontrarem expostas e ao alcance
dos clientes que, servindo-se a si próprios, as levam à caixa para efectuar o pagamento.
Conjunto comercial é o empreendimento planeado e integrado, composto por um ou mais edifícios nos quais
se encontra instalado um conjunto diversificado de estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de
serviços quer sejam ou não propriedade ou explorados pela mesma entidade, que preencha cumulativamente
os seguintes requisitos:
- Disponha de um conjunto de facilidades concebidas para permitir a uma mesma clientela o acesso
aos diversos estabelecimentos;
- Seja objecto de uma gestão comum responsável, designadamente pela disponibilização de serviços colectivos, pela instituição de práticas comuns e pela política de comunicação e animação do empreendimento.
Consultar no Legis-PALOP+TL os modelos de:
• Certidões electrónicas de registo comercial de 2018;
• Requerimento de vistoria a estabelecimento comercial e modelo de declaração prévia de 2009;
• Cartão de identificação profissional de vendedor ambulante, feirante, exportador, importador, grossista, agente
comercial ou retalhista, bem como do pedido de registo comercial e do certificado de autorização prévia de 2008.

4.3 ENCARGOS DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES COMERCIAIS
Pelos procedimentos de constituição on-line e imediata de sociedades comerciais e civis sob forma comercial regulados no Código do Registo Comercial são devidos encargos relativos:
• Aos emolumentos dos actos praticados pelos registos e do notariado fixados em 2009, designadamente 10 000
ECV (cerca de 90 EUR ) pela constituição de sociedades comerciais;
• Caso tenha havido aquisição de marca registada, às taxas previstas em Portaria do membro do Governo responsável pela área da Justiça (ainda não aprovada à data da presente Edição).
Consultar no Legis-PALOP+TL o valor dos demais emolumentos do registo comercial fixados em 2009 devidos
pela prática de inscrições, averbamentos, dissolução ou de sociedades comerciais, tais como alterações ao contrato de sociedade, entre outros
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O quadro seguinte esquematiza as taxas a pagar pela realização de vistoria de estabelecimentos de comércio por
grosso, por grosso em livre serviço e conjuntos comerciais fixadas em 2008, cobradas pela Direcção Regional do
Ministério responsável pela área da Economia e as associações empresariais do sector, nos casos de delegação de
competências:
TIPOS DE
ESTABELECIMENTO

MONTANTE A PAGAR
(VALORES EM ECV e equivalente em Euros)
Área bruta locável inferior
ou igual a 1 000 m2

Conjuntos comerciais
Estabelecimentos
de comércio
por grosso e por grosso
em livre serviço

Área bruta locável superior
a 1 000 m2

Modo de pagamento

Taxas de vistoria		
Pagas através de Guia
50 000 (cerca de EUR 453)
100 000 (cerca de EUR 906)
de modelo B170 numa
60 000 (cerca de EUR 544)
conta aberta junto
Inferior a 50 m2: 10 000
(cerca de EUR 90)		
ao Tesouro Público,
no acto em que se
Entre 50 m2 e 100 m2: 		
15 000 (cerca de EUR 136)		
requer o serviço
Entre 100 m2 e 500 m2:			
25 000 (cerca de EUR 226)		
Entre 500 m2 e 1 000 m2:
35 000 (cerca de EUR 317)		

O quadro seguinte resume o regime sancionatório por violação do Regime do Exercício da Actividade Comercial por
Grosso e a Retalho de 2005 (valores em ECV e equivalente em Euros):
INFRACÇÕES

COIMAS

O exercício de actividade de comércio por grosso ou a retalho ou de agente
comercial por parte de entidades que não se encontrem devidamente
autorizadas ou cujas autorizações foram suspensas ou revogadas
Não pagamento da taxa anual a que está sujeita a autorização para o exercício
da actividade comercial de importador, grossista e agente comercial

5 000 a 1 000 000
(cerca de EUR 45 a EUR 9 068)
5 000 a 50 000
(cerca de EUR 45 a EUR 453)

O Regime Geral do Arrendamento Urbano de 2016 modernizou as regras do Código Civil sobre arrendamentos
para comércio ou indústria, nomeadamente no que respeita ao trespasse, à actualização de rendas e à realização
de obras.
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A Guia de modelo B deve ser obtida no município da área de localização do estabelecimento.

V DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
5.1 MARCAS E PATENTES
5.1.1 Âmbito
A propriedade industrial em Cabo Verde é regulada pelo Código da Propriedade Industrial de 2007.
A protecção abrange a indústria, o comércio e os serviços, bem como os produtos naturais ou fabricados e todas
as pessoas, singulares ou colectivas, cabo-verdianas ou estrangeiras, nacionais de estados membros das organizações internacionais de propriedade industrial das quais Cabo Verde faça parte, sem dependência de condição de
domicílio ou estabelecimento, salvo disposições especiais sobre competência e processo.
Cabo Verde é, desde 1997, parte da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)171, tendo a obrigação de
pagamento da devida contribuição para o seu sistema unitário que inclui também as taxas pagas pelos utilizadores
do serviço internacional de registo da propriedade intelectual172.
Patentes
O pedido de patente é apresentado em requerimento com os elementos identificados no Código da Propriedade
Industrial.
A patente é conferida pelo prazo de 20 anos contados a partir da data do respectivo pedido.
O titular de uma patente é obrigado a explorar a invenção patenteada, directamente ou por intermédio de terceiros
e a comercializar os resultados obtidos por forma a satisfazer as necessidades do mercado nacional.
Marcas
O pedido de registo de marca é feito em requerimento com os elementos identificados no Código da Propriedade
Industrial.
A duração do registo é de 10 anos, contados a partir da data da respectiva concessão, podendo ser indefinidamente
renovada por iguais períodos.

5.1.2 Taxas
Não obstante estar definido legalmente que o Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI)
dispõe de receitas próprias provenientes designadamente do produto das taxas devidas pelos serviços de protecção
e registo da propriedade industrial, nomeadamente marcas, patentes, desenhos e modelos de utilidade, denominações de origem, nomes de estabelecimentos, insígnias, logótipos, e do produto das taxas devidas pelo registo e
protecção dos direitos autorais e conexos, não se conhece até à data da presente Edição a regulamentação relativa
às taxas devidas pelos actos previstos no Código da Propriedade Industrial.

5.1.3 Regime sancionatório
As infracções ao Código da Propriedade Industrial são puníveis com coimas de 50 000 ECV a 500 000 ECV (cerca de
EUR 453 a EUR 4 534) ou de 250 000 ECV a 3 000 000 ECV (cerca de EUR 2 267 a EUR 27 205), consoante o infractor
seja pessoa singular ou colectiva.
As sanções acessórias previstas no Código da Propriedade Industrial, designadamente, declaração de objectos
perdidos a favor do Estado, são aplicadas cumulativamente com penas por prática de crime e não cumulativamente
com as coimas acima mencionadas.

5.1.4 Principais entidades competentes
O Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI), com sede na Cidade da Praia, é competente, nomeadamente, para processar os pedidos de patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos e modelos
industriais e registo de marcas, nomes e insígnias de estabelecimento, denominações de origem e indicações geográficas, logótipos, bem como proceder à respectiva classificação, competindo ao seu Conselho de Administração
definir as taxas e emolumentos a serem cobrados pelos serviços prestados pelo IGQPI.

De acordo com a Lista de Partes disponível em https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=42, tendo ratificado à Convenção
Internacional que Institui a Organização Mundial para a Protecção da Propriedade Intelectual (OMPI), assinada em Estocolmo (Suécia) a 14 de
Julho de 1967 e alterada a 28 de Setembro de 1979, através da Resolução n.º 11/V/96. Mais informação em https://www.wipo.int/portal/en/ .
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Obrigações das Partes disponíveis em https://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary_wipo_convention.html .
171

185

5.2 DIREITOS DE AUTOR
5.2.1 Âmbito dos direitos
Os direitos de autor em Cabo Verde estão protegidos pela Lei dos Direitos de Autor de 2009 actualizada em 2017.
A protecção abrange:
• Todas as obras literárias, artísticas e científicas, cujos autores sejam cidadãos cabo-verdianos ou tenham a sua
residência habitual em Cabo Verde;
• Obras publicadas pela primeira vez em Cabo Verde, quaisquer que sejam a nacionalidade e o País de residência
do seu autor;
• Obras de autores estrangeiros não residentes em Cabo Verde, publicadas posteriormente à entrada em vigor desta lei, de acordo com as obrigações decorrentes de convenções internacionais a que Cabo Verde tenha aderido ou
venha a aderir, ou desde que se verifique reciprocidade quanto à protecção das obras dos autores cabo-verdianos,
nos respectivos Países;
• Obras susceptíveis de protecção em virtude de um tratado internacional de que Cabo Verde faça parte.
O autor de uma obra protegida tem os seguintes direitos (direitos morais):
• Reivindicar a paternidade da obra e exigir a menção do seu nome, pseudónimo, heterónimo ou sinal distintivo
sempre que ela seja publicada, reproduzida ou comunicada ao público;
• Defender a genuinidade e a integridade, opondo-se à sua destruição, a toda e qualquer deformação, mutilação
ou modificação e, de um modo geral, a todo e qualquer acto que a desvirtue ou possa afectar a honra e a reputação
do autor;
• Conservar inédita a obra, modificá-la antes ou depois de publicada e comunicada ao público;
• Retirar a obra de circulação ou suspender qualquer forma de utilização ou exploração que haja autorizado, com
excepção dos limites legalmente impostos pelos objectivos e os interesses superiores da República de Cabo-Verde;
• Ter acesso ao exemplar único ou raro da obra, quando estiver em poder de terceiros, a fim de exercer o direito de
publicação, divulgação ou comunicação ao público ou utilização da obra.
Os autores de obras literárias, artísticas e científicas têm a faculdade exclusiva de (direitos patrimoniais):
• Fruir as suas obras;
• Utilizar as suas obras;
• Explorar as suas obras;
• Autorizar a sua fruição, utilização e exploração por terceiros.
A gestão dos direitos patrimoniais de autor podem ser confiados pelos respectivos titulares a Entidades de Gestão
Colectiva do Direito de Autor e dos Direitos Conexos regulamentadas em 2019, as quais podem também exercer e
defender os direitos morais dos seus representados desde que estes o solicitem.
Entidade de Gestão Colectiva é a associação ou cooperativa de direito privado, com personalidade jurídica e sem
fins lucrativos, cuja missão principal é a gestão de direitos de autor e de direitos conexos, estando devidamente
mandatada para o efeito pelo titular do direito, e a quem cabe igualmente a defesa, promoção e divulgação dos
direitos de autor e conexos.
Consultar no Legis-PALOP+TL o mecanismo da Taxa de Compensação Equitativa pela Cópia Privada criado
em 2016 e actualizado em Janeiro de 2021 cujas receitas revertem para as Sociedades de gestão colectiva dos
Direitos de Autor e Conexos.
A usurpação, a contrafacção, a importação, venda, distribuição ao público no território da República de Cabo-Verde de
obra usurpada ou contrafeita, entre outras, são consideradas crime punível com pena de prisão até 3 anos ou com ou
com pena de multa de 100 a 200 dias ou seja no máximo de 2 000 000 ECV a 4 000 000 ECV (cerca de EUR 18 100 a EUR
36 200), correspondendo cada dia de multa a uma quantia entre 100 ECV e 20 000 ECV173 (cerca de EUR 0,9 e EUR 180),
que o tribunal fixa em função da situação económica e financeira do condenado.

5.2.2 Duração dos direitos
A duração da protecção do autor relativamente à exploração económica de uma obra literária, artística e científica
compreende a vida do autor e mais 50 anos após a sua morte, mesmo que se trate de obra póstuma, excepto para
obras fotográficas ou de artes aplicadas, cujo direito de autor se extingue 25 anos após a sua realização.
O IGQPI é competente para processar os registos de direitos de autor e direitos conexos.
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Ao abrigo do Código Penal actualizado em Fevereiro de 2021.

VI REGULAÇÃO DO AMBIENTE E
URBANISMO E DIREITOS DO CONSUMIDOR
6.1 AMBIENTE
6.1.1 Enquadramento legal
Em Cabo Verde Lei de Bases da Política do Ambiente de 1993 contém as regras gerais sobre componentes ambientais naturais e humanos, instrumentos da política do ambiente, incluindo os Estudos de Impacto Ambiental (EIA),
licenciamento e situações de emergência, direitos e deveres dos cidadãos e regime sancionatório.
A Regulamentação da Lei de Bases da Política do Ambiente de 1997, actualizada em 2020, versa nomeadamente
sobre os estabelecimentos considerados perigosos, insalubres ou incómodos, os recursos geológicos, poluição
atmosférica, poluição da água, ruídos, protecção de espaços naturais, paisagens, sítios, monumentos e espécies
protegidas.
Destacam-se ainda diversos instrumentos jurídicos relevantes no domínio do ambiente.
• Directivas de Investimentos para o Ambiente de 2017 actualizadas em 2020 aplicáveis a:
- Projectos municipais no período 2017-2020;
- Projectos da Administração Central no período 2017-2021;
- Projectos apresentados por empresas e organizações da sociedade civil.
• Regime de Financiamento dos Projectos Relativos a Actividade de Preservação do Ambiente de 2016 actualizado
em 2017, que regula a organização e funcionamento do Fundo do Ambiente, que concede financiamentos a projectos que contribuam de forma adequada para a protecção do ambiente contra todas as formas de degradação, com o
fim de valorizar os recursos naturais, combater as alterações climáticas, lutar contra a poluição de diversa natureza
e origem e melhorar as condições de vida das populações no respeito pelo equilíbrio do meio ambiente cujos novos
Estatutos foram aprovados em Agosto de 2020;
• Código da Água e Saneamento (CAS) de 2015, que define os princípios fundamentais aplicáveis aos recursos
hídricos, estabelecendo normas que garantem a sua preservação, qualidade, sustentabilidade e aproveitamento
racional;
• Plano Estratégico Nacional de Água e Saneamento (PLENAS) de 2015, que visa orientar Governo e as Autoridades
locais nas políticas para o sector e orientar os processos de planeamento detalhado a serem levados a cabo em
cada ilha;
• Plano Nacional de Acção para as Energias Renováveis (PNAER) 2015-2020/2030, focado na Energia como Sector
Estratégico para a Agenda de Transformação de Cabo Verde e numa Estratégia de Substituição do Investimento
Público por Investimento Privado;
• Plano de Acção Nacional para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada
(PAN-INN) 2015-2018, visando a formação, informação e sensibilização de todos os intervenientes ligados ao sector
das pescas;
• A Carta do Crescimento Azul de 2015, visando promover um desenvolvimento durável das zonas oceânicas e
costeiras, minimizar a degradação do ambiente, a perda da biodiversidade e a utilização não durável dos recursos
marinhos e maximizar os benefícios económicos e sociais das populações;
• Livro Branco sobre o Estado do Ambiente em Cabo Verde de 2014, que sintetiza o estado da gestão dos recursos
naturais, nomeadamente terra, ar, água e biodiversidade, e do ambiente em Cabo Verde e analisa a forma como os
agentes do sector público, do sector privado, as Organizações Não Governamentais (ONG) e a sociedade civil, na sua
interacção com o meio ambiente, vêm fazendo uso desses recursos.
O Regime Geral da Gestão e do Ordenamento das Actividades de Pesca nas Águas Marítimas Nacionais e no
Alto Mar de 2020174 assegura os mecanismos que promovem a observância, pelas embarcações de pesca e outros
operadores envolvidos, dos princípios e normas de conservação e gestão dos recursos haliêuticos, contribuindo
para a sua exploração sustentável e reforçando as condições para eficiente fiscalização da pesca INN. Consagra,
como meios de prova, as informações provenientes do Sistema de Monitorização Contínua dos Navios via Satélite
(VMS – Vessel Monitoring System), bem como as declarações de testemunhas, peritagens e fotografias, sancionando
com multas até 600 000 000 ECV (cerca de EUR 5 440 100), designadamente as embarcações de pesca industrial
nacionais ou estrangeiras que pesquem nas águas marítimas de Cabo Verde sem licença de pesca ou com base
em licença de pesca fora da validade, suspensa ou revogada, e com multas até 300 000 000 ECV (cerca de EUR 2
720 500) a pesca por embarcação de pesca industrial estrangeira nas áreas reservadas a embarcações de pesca
Cabo-verdianas, entre outras contra-ordenações sancionadas com multas no mínimo de 5 000 ECV (cerca de EUR
45), aplicáveis a embarcações de pesca industrial, semi-industrial e artesanal quer nacionais quer estrangeiras.
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Revoga a Política de Aproveitamento Sustentável dos Recursos Haliêuticos de 2005.
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Nos termos da Regulamentação do VMS de 2012, actualizado em 2015, as embarcações de pescas estrangeiras não
podem aceder à ZEE nacional sem a instalação de Equipamento de Monitorização Contínua (EMC) por satélite.
É obrigatório a instalação do EMC às seguintes embarcações:
• Embarcações de pesca semi-industriais e industriais, nacionais e estrangeiras;
• Embarcações de pesca nacionais que operam em águas internacionais e/ou de países terceiros;
• Embarcações de pescas utilizadas exclusivamente para actividades de aquicultura, pesca desportivas ou amadora.
Salientam-se ainda as seguintes obrigações do armador ou o capitão da embarcação:
• Assegurar a manutenção do EMC por satélite, procedendo à reparação das deficiências técnicas e avarias, ou à sua
substituição, logo que detectadas pelo armador ou pelo capitão da embarcação, ou comunicadas pela Direcção-Geral
dos Recursos Marinhos (DGRM);
• Assegurar que o EMC por satélite está activo e a transmitir continuamente as informações ao centro de controlo do
VMS, sempre que se encontre nas seguintes situações:
- À entrada e à saída das águas marítimas cabo-verdianas;
- Exercendo actividades de pesca em águas marítimas sob jurisdição nacional;
- Exercendo actividades de pesca em águas marítimas sob jurisdição de países terceiros.
- Exercendo actividades de pesca no alto mar, e neste caso com uma periodicidade mínima de 5 horas.
• Assegurar que o EMC por satélite está activo e a transmitir continuamente as informações ao centro de controlo de
VMS, sempre que estejam na ZEE nacional.
As multas por infracção ao regime do VMS acima descrito, fixadas em 2015, variam entre os seguintes valores, conforme a gravidade da infracção:
• Para contra-ordenações muito graves:
- Para embarcações artesanais no máximo 100 000 a 1 000 000 ECV (cerca de EUR 906 a EUR 9 068);
- Para outras embarcações de arqueação bruta:
i. Até 50 toneladas, no máximo 10 000 000 ECV (cerca de EUR 90 686)
ii. Superior a 50 e até 100 toneladas, no máximo 150 000 000 ECV (cerca de EUR 1 360 297);
iii. Superior a 100 e até 200 toneladas, no máximo até 180 000 000 ECV (cerca de EUR 1 632 356);
iv. Superior a 200 e até 500 toneladas, no máximo até 200 000 000 ECV (cerca de EUR 1 813 729); e
v. Superior a 500 toneladas, no máximo até 400 000 000 ECV (cerca de EUR 3 627 459).
• Para contra-ordenações graves ou leves os valores das multas são inferiores a aos limites acima indicados.
A actividade florestal é regulada pela Lei das Florestas de 1998, proibindo, entre outras proibições, o corte de árvores
que sejam consideradas espécies protegidas ou cuja conservação seja considerada de interesse público, sob pena de
coimas que podem ascender até 500 000 ECV (cerca de EUR 4 500). Prevê dois tipos de regime florestal: O regime de
protecção: visa a prossecução de finalidades ecológicas tais como a restauração e a conservação dos solos, a regularização dos sistemas hídricos, a fixação das dunas e o restabelecimento e a manutenção dos equilíbrio naturais; o
regime de produção: visa a prossecução de finalidades ecológicas e a consecução de finalidades económicas como a
produção de madeiras, forragens e pastagens, estando necessariamente incluída a autorização concedida ao gestor
para proceder ao corte de árvores ou de ramos de árvores necessário à exploração da floresta, sem fiscalização prévia
do serviço florestal.
O Plano Estratégico Sectorial de Energias Renováveis (PESER) aprovado em 2012 para o Período 2015-2020/2030
identificou as áreas e propôs o respectivo zonamento a nível da gestão territorial para o desenvolvimento de projectos
de energias renováveis. Foi proposta a delimitação de Zonas de Desenvolvimento das Energias Renováveis (ZDER),
vocacionadas para acolher projectos com recurso à energia solar, eólica, hídrica, geotérmica, marítima e de Resíduos
Sólidos Urbanos (RSU).
O quadro seguinte compila os incentivos às energias renováveis:
Incentivos
às energias
renováveis
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• Incentivos fiscais, automaticamente concedidos às entidades produtoras de energia eléctrica
com base em renováveis que, no acto da entrega das respectivas declarações de rendimento,
produzam prova suficiente do seu direito aos mesmos, mas nunca por um período superior a 15 anos;
• Nos primeiros 5 anos de produção de energia de cada projecto, as contribuições e impostos sobre
lucros beneficiam de uma redução percentual de 100%;
• Após os primeiros 5 anos e até ao 10.º ano de produção de energia de cada projecto,
as contribuições e impostos sobre lucros beneficiam de uma redução percentual de 50%;
• Após 10 anos e até ao 15.º ano, as contribuições e impostos sobre lucros beneficiam de uma redução
percentual de 25%, apenas nos casos em que o reinvestimento acumulado nos últimos 3 anos seja
superior a 50% do investimento inicial;
• Incentivos à importação de equipamentos para produção de energia eléctrica com origem renovável,
nomeadamente incentivos aduaneiros;
• Incentivos à produção de electricidade com origem renovável no regime geral, nomeadamente
o direito aos títulos internacionais de redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE);
• Incentivos à produção de electricidade com origem renovável, com base no regime para
microprodução, nomeadamente isenção de licenciamentos, ambiental ou municipal;
• Incentivos à electrificação rural descentralizada.

Os GEE são gases residuais que controlam os fluxos de energia na atmosfera da Terra através da absorção de
radiação infravermelha. Alguns GEE existem naturalmente na atmosfera enquanto outros resultam de actividades
humanas.
São 6 os GEE abrangidos pelo Protocolo de Quioto: dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso (N2O);
hidrofluorocarbonetos (HFCs); perfluorocarbonetos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF6). O CO2 é o GEE mais
importante que resulta de actividades antropogénicas.
O regime de licenciamento de instalações com base em energias renováveis é tratado na Secção 6.1.3 deste Capítulo.
O Segundo Plano Nacional de Acção para o Ambiente (PANA II), aprovado em 2005 para o período 2004/2014,
instrumento de implementação da política nacional no domínio do ambiente, não foi substituído por um PANA III175.
Em 2003, foi criado o sistema de protecção e controlo da qualidade do ar, que reúne um conjunto de normas e instituições e prevê incentivos à instalação de equipamentos e à introdução de tecnologias que proporcionem a melhoria
da qualidade do ar, a prevenção da poluição atmosférica e o licenciamento prévio dos estabelecimentos poluentes
bem como a utilização de instrumentos de planeamento adequados à prevenção e redução da poluição atmosférica.
Consultar no Legis-PALOP+TL mais informação sobre normas de emissão, incluindo valores limites de emissão
para instalações industriais, controlo das emissões de poluentes atmosféricos e gestão da qualidade do ar.
É proibida a produção, exportação, reexportação e importação de todas as substâncias regulamentadas pelo Protocolo de Montreal relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, de 16 de Setembro de 1987176,
através da respectiva regulamentação de 2011.
O Regime Jurídico das Áreas Protegidas de 2003 actualizado em 2006 define o enquadramento jurídico dos espaços
naturais, paisagens, monumentos e lugares que, pela sua relevância para a biodiversidade, pelos seus recursos
naturais, função ecológica, interesse socioeconómico, cultural, turístico ou estratégico, merecem uma protecção
especial integrando-se na Rede Nacional das Áreas Protegidas, a qual é constituída pelas seguintes categorias de
áreas protegidas, classificadas em função dos bens e valores a proteger e com o objectivo de graduar os níveis de
protecção e usos compatíveis no território nacional: Reservas Naturais; Parque Nacional; Parque Natural; Monumento Natural; Paisagem Protegida; e Sítio de Interesse Científico.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Regime Jurídico das Áreas Protegidas.
Há 3 tipos de regimes de protecção: Regime Preventivo Aberto (proibição de realização de actos urbanísticos, ou de
outro tipo, que possam conduzir a uma transformação significativa da realidade física e biológica das áreas em causa), o Regime Geral (proibição da alteração voluntária dos valores naturais ou culturais que justificaram a criação
de uma área protegida na sua respectiva categoria) e o Regime de Usos (possibilidade de usos compatíveis com a
finalidade da área mediante autorização).
Em 2011 foi publicado o Código de Conduta dos Prestadores de Serviços de Turismo de Natureza.
Os objectivos das duas Estratégias e Planos de Conservações, das Ilhas do Sal e da Boa Vista, ambas de 2016, são
conservar ecossistemas diferentes, únicos e característicos, espécies de animais ou plantas, segundo interesses ou
valores tradicionais particulares, áreas de particular variedade genética, áreas com grande variedade de ecossistemas, espécies de endemismo e paisagens com grande beleza panorâmica, de grande valor estético ou científico,
dinamizar o turismo nos sítios naturais e conservar locais de grande interesse de investigação científica e os sítios
geográficos, culturais, arqueológicos e históricos.
A Estratégia Nacional de Áreas Protegidas de Cabo Verde (ENAP) de 2016, é o documento de política geral para
toda a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), e todos os outros instrumentos de política, planeamento e normativos que derivam dela e cujos objectivos são, designadamente, orientar um plano de expansão de longo prazo,
incluindo estratégias de controlo e/ou mitigação dos impactos das alterações climáticas (ver Secção 6.1.5) , amplificar o papel das áreas protegidas na adaptação às alterações climáticas, permitir a expansão e consolidação da
RNAP, e permitir aos agentes da sociedade civil, comunidades locais e ONG participarem nos processos de criação
e selecção das áreas protegidas.
A Estratégia Nacional de Negócios das Áreas Protegidas também de 2016 visa permitir a maximização dos resultados ambientais num contexto financeiro limitado, geralmente muito centrado no curto prazo, ajudar a perspectivar,
num período de 5 a 10 anos, as despesas e receitas anuais, permitir o desenvolvimento de uma estratégia abrangente, com vista à implementação dos objectivos de gestão estabelecidos nos Planos de Ordenamento e Gestão, e
modular a actividade das áreas protegidas em função dos recursos disponíveis.

Até à data da presente Edição.
O texto da Convenção de Viena pode ser acedido em português em http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec23-1988.pdf e o texto do Protocolo de Montreal em http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec20-1988.pdf. Partes na Convenção e do Protocolo emhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-2&chapter=27&clang=_en.
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Em 2016 foi regulamentado o processo de elaboração e implementação dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira e do Mar Adjacente (POOC_M), estabelecendo-se regimes de salvaguarda dos recursos e valores naturais e
assegurando a permanência dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território, sobretudo das zonas
costeiras. Os POOC_M são instrumentos de gestão territorial que estabelecem o quadro normativo especial de um
conjunto coerente de actuações com impacto na organização da orla costeira.
Regimes sancionatórios:
A violação das regras de licenciamento de estabelecimentos, sobre inspecções, resíduos e rejeição de efluentes,
exploração de recursos geológicos177, poluição da água e protecção ambiental são punidas, de acordo com a Regulamentação da Lei de Bases da Política do Ambiente, com coimas entre 3 000 ECV (cerca de EUR 27) e 10 000 000
ECV (cerca de EUR 90 700).
Pelas infracções acima mencionadas, o infractor pode ainda ser condenado nas seguintes sanções acessórias:
• Encerramento do estabelecimento até 2 anos;
• Interdição do exercício de uma profissão ou actividade;
• Privação do direito a subsídio outorgado por entidades ou serviços públicos;
• Perda de benefícios fiscais, de benefícios de crédito e de linhas de financiamento de estabelecimentos de crédito
de que haja usufruído;
• Cessação ou cancelamento de licenças, alvarás ou autorizações relacionadas com o exercício da respectiva actividade;
• Privação do direito de participar em feiras, mercados, competições desportivas ou de entrada em recintos ou
áreas de acesso reservados;
• Privação do direito de participação em arrematações e concursos promovidos por entidades ou serviços públicos,
de obras públicas, de fornecimento de bens e serviços, ou concessão de serviços, licenças ou alvarás;
• Apreensão e perda a favor do Estado de objectos utilizados ou produzidos aquando da infracção.
Em matéria de infracções ambientais, o CAS consagra coimas aplicáveis às contra-ordenações relativas a: uso de
recursos hídricos; sistemas públicos e prediais de abastecimento e de saneamento; servidões administrativas de
água e restrições de utilidade pública hídrica; qualidade dos recursos hídricos; obras hidráulicas e infra-estruturas
de saneamento; e regime económico e financeiro dos recursos hídricos: os valores máximos da coima são 1 000
000 ECV (cerca de EUR 9 000) para pessoas singulares e 100 000 000 ECV (cerca de EUR 900 000) para pessoas
colectivas.
As infracções por violação do regime relativo ao sistema nacional de protecção e controlo da qualidade do ar são
puníveis com coima, com os limites mínimo e máximo fixados na lei geral, podendo ser aplicadas ainda as seguintes
sanções acessórias:
• Suspensão de subsídios ou benefícios atribuídos por entidades ou serviços públicos;
• Suspensão ou cessação de licenças ou autorizações relacionadas com o exercício da respectiva actividade.
De entre as medidas de política da qualidade do ar, apontadas quer na Regulamentação da Lei de Bases da Política
do Ambiente, quer no sistema nacional de protecção e controlo da qualidade do ar, conta-se a aplicação do princípio
do poluidor-pagador através da fixação de uma taxa sobre a rejeição de efluentes para a atmosfera. No entanto,
tal taxa não foi, até ao momento, regulamentada. Para além da responsabilidade das empresas na eliminação dos
resíduos (consultar a Secção 6.1.4), Cabo Verde não tem um regime geral sobre responsabilidade ambiental.
A seguir descrevem-se em mais detalhe os regimes jurídicos referentes a: Avaliação de Impacto Ambiental (AIA);
Licenciamento e Resíduos.

6.1.2 Avaliação de Impacto Ambiental
O Regime Jurídico da AIA dos projectos públicos e privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no
ambiente178 vigora desde Maio de 2020, incluindo o âmbito e objectivos da AIA, sendo as decisões proferidas ao abrigo da AIA prévias ao licenciamento ou autorização dos projectos ou das suas alterações susceptíveis de provocar
efeitos significativos no ambiente e devendo a entidade licenciadora ou competente para a autorização do projecto
indeferir o pedido de licenciamento ou autorização sempre que não tenha sido previamente obtida decisão favorável, expressa ou tácita, sobre a AIA. Para efeitos de definição do tipo de AIA a ser realizada, os projectos são categorizados de acordo com critérios de avaliação de risco ambiental definidos no Anexo II deste Regime Jurídico de AIA:
Categoria A, são os projectos sujeitos à realização de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA);
Categoria B, são os projectos sujeitos à realização de um Estudo Ambiental Simplificado (EAS);
Categoria C, são os projectos sujeitos à apresentação de medidas de gestão ambiental.
Os consultores individuais, as empresas de consultoria e os coordenadores das equipas nacionais ou estrangeiros
que pretendam elaborar estudos ambientais em Cabo Verde devem estar registados na Autoridade de AIA.

Excepto pedreiras e extracção de inertes que são abrangidas, respectivamente, pelos Regime Jurídico de Aproveitamento de Massas Minerais de 2015 e Regime Jurídico de Extracção de Inertes de 2016.
Revoga o Regime Jurídico da AIA de 2006.
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EIA é o documento elaborado pelo proponente no âmbito do procedimento de AIA de um projecto de Categoria
A, que contém uma descrição sumária do projecto, a identificação e avaliação dos impactes prováveis, positivos
e negativos, que a realização do projecto pode ter no ambiente, a evolução previsível da situação de facto sem a
realização do projecto, as medidas de gestão ambiental destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes
negativos esperados e um resumo não técnico destas informações.
EAS é o documento elaborado pelo proponente no âmbito do procedimento de AIA de um projecto de Categoria B,
que corresponde a uma versão simplificada do EIA.
Autoridade de AIA é o serviço central do departamento governamental responsável pela área do Ambiente, em
cuja lei orgânica lhe estejam atribuídas funções no domínio da prevenção e avaliação de impactes ambientais ou
outra autoridade administrativa do Estado com funções específicas nessa matéria, de acordo com o estabelecido
no Regime Jurídico da AIA de 2020.
Proponente:
Para efeito de início do procedimento de AIA, o proponente deve apresentar à Autoridade de AIA um conjunto de elementos de caracterização ambiental do projecto, acompanhados da nota de envio elaborada de acordo com modelo
e estruturados de acordo com o Modelo de Elementos de caracterização ambiental do Projeto, procedendo aquela
Autoridade à categorização do projecto.
Os pedidos de categorização dos projectos podem ser entregues, em suporte papel e em suporte informático não
editável, directamente nas instalações da Autoridade de AIA ou numa das delegações do departamento governamental responsável pela área do ambiente que tenham jurisdição na área de implantação do projecto, caso em que
esta procede ao seu encaminhamento para a Autoridade de AIA.
O proponente deve cumprir as demais obrigações resultantes de: procedimentos de avaliação para os projectos de
Categoria A e de avaliação dos projectos de Categoria B, conforme aplicável, que culminam na emissão de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) que pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, com fundamento
na avaliação e ponderação dos impactes ambientais inerentes às várias fases de desenvolvimento do projecto; ou
procedimento de avaliação para os projectos de Categoria C que culminam na emissão de autorização ambiental.
DIA é a decisão emitida no âmbito da avaliação de impacte ambiental sobre a viabilidade da execução dos projectos de Categorias A e B sujeitos ao regime previsto no Regime Jurídico de AIA.
Prazos:
A pronúncia da Autoridade de AIA sobre a categoria de risco atribuída ao projecto e, consequentemente, sobre os
requisitos do processo de AIA a serem seguidos deve ser notificada o proponente e a entidade licenciadora ou competente para a autorização do projecto num prazo de 10 dias contado da data de entrega do Modelo de Elementos de
Caracterização Ambiental do Projecto, sob pena de ser tacitamente atribuída a Categoria B ao projecto.
• Nos projectos de Categoria A e B:
Nas fases de instrução e apreciação prévia do EIA ou do EAS, conforme aplicável, a ausência de notificação de desconformidade do EIA ou do EAS nos prazos máximos, respectivamente, de 30 dias ou de 20 dias, a partir da data de
recepção pela Autoridade de AIA do EIA ou do EAS devidamente instruídos, excluindo o período em que este prazo
possa ter sido suspenso para apresentação de elementos adicionais, equivale à declaração do EIA ou EAS como
conforme.
A DIA é submetida pela Autoridade de AIA à homologação do membro do Governo responsável pela área do ambiente nos prazos de 70 dias ou 50 dias, respectivamente contados a partir da data de recepção pela Autoridade de
AIA do EIA ou do EAS devidamente instruídos, consoante se trate de projectos de Categoria A ou de Categoria B.
A DIA é homologada pelo membro do Governo responsável pela área do ambiente e devolvida à Autoridade de AIA
para notificação ao proponente e à entidade competente para o licenciamento ou autorização do projecto nos prazos
de 80 dias ou 60 dias, respectivamente contados a partir da data de recepção pela autoridade de AIA do EIA ou do
EAS devidamente instruídos, consoante se trata de projectos de Categoria A ou de Categoria B.
Em casos de projectos de Categoria A de especial complexidade ou de tipologia relativamente à qual haja limitada
experiência de AIA em Cabo Verde, e previamente à elaboração do EIA propriamente dito, a Autoridade de AIA deve
tomar a decisão sobre os aspectos que devem ser integrados no EIA no prazo de 20 dias contados da recepção da
Proposta de Definição de Âmbito (PDA), sob pena de ser tacitamente definido o âmbito do EIA nos termos da proposta apresentada pelo proponente.
• Nos projectos de Categoria C:
A Autoridade de AIA emite a autorização ambiental no prazo de 20 dias contados a partir da data de recepção do
relatório com as medidas de gestão ambiental e procede à notificação ao proponente e à entidade competente para
o licenciamento ou autorização do projecto, sob pena de a ausência de notificação equivaler à emissão da autorização ambiental.
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Consultar no Legis-PALOP+TL:
• No Regime Jurídico da AIA de 2020:
- A Lista dos projectos enquadrados nas categorias A, B e C;
- Os critérios de avaliação de risco ambiental para efeitos de categorização de projectos;
- Os Modelos de: Nota de Envio à Autoridade Ambiental de Documentação para Processo de AIA; Elementos de
Caracterização Ambiental do Projecto; e Declaração de Impacte Ambiental (DIA).
- Os requisitos para elaboração da proposta de definição de âmbito, os requisitos mínimos para a estrutura e o
conteúdo do EIA, os Critérios para a verificação da conformidade do EIA e EAS, os requisitos para a elaboração do
EAS e os requisitos para publicitação de consulta pública.
• O Regime das taxas devidas no âmbito do procedimento de AIA de Setembro de 2020.
Regime sancionatório:
A execução parcial ou total de projectos sujeitos a AIA sem que tenha sido emitida a respectiva DIA prevista ou
autorização ambiental, conforme aplicável, está sujeita a coimas nos valores de 1 500 000 a 2 000 000 ECV (cerca de
EUR 13 600 a EUR 18 100), se praticadas por pessoas singulares, e de 10 000 000 a 50 000 000 ECV (cerca de EUR 90
600 a EUR 450 400), se praticadas por pessoas colectivas, para além de outras contra-ordenações por violação do
Regime Jurídico de AIA puníveis com coimas no mínimo de 100 000 ECV (cerca de EUR 900).

6.1.3 Licenciamento
A construção, ampliação, instalação e funcionamento de estabelecimentos e o exercício de actividades efectivamente poluidoras dependem do prévio licenciamento pelo serviço competente do Estado responsável pelo ambiente e
ordenamento do território, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. O pedido de licenciamento deve obedecer aos
termos gerais sobre EIA constantes da Lei de Bases da Política do Ambiente. É regulado no Regime Jurídico de AIA
sendo aplicável a projectos de Categorias A e B:
Após a emissão de DIA, o proponente pode dar início à concretização física do projecto, devendo notificar a autoridade de AIA quer quando se iniciar a construção do projecto quer quando a construção terminar devendo então
solicitar a Licença Ambiental de Exploração (LAE) através da qual a Autoridade de AIA autoriza a instalação, o
funcionamento ou a ampliação de empreendimentos e actividades utilizadoras de recursos naturais consideradas
efectiva ou potencialmente poluidoras, ou que, sob qualquer forma, possam causar degradação e/ou modificação
ambiental,.
A Autoridade de AIA procede à vistoria ao projecto de forma a verificar as condições em que a sua materialização
se efectuou, por comparação com as disposições relevantes da DIA, no prazo de 60 dias. Mediante comprovativo do
pagamento da correspondente taxa pelo proponente, a autoridade de AIA emite a LAE num prazo máximo de 10 dias
posteriores à vistoria e notifica o proponente e a entidade competente para o licenciamento ou autorização do projecto. Caso não sejam cumpridos estes prazos considera-se que há emissão tácita da LAE. A LAE tem uma validade
de 3 anos, devendo o proponente solicitar a renovação da LAE à Autoridade de AIA, com uma antecedência mínima
de 40 dias antes da respectiva caducidade.
Consultar no Legis-PALOP+TL o Modelo de Licença Ambiental de Exploração (LAE) no Regime Jurídico da AIA
de 2020.
Regime sancionatório:
A exploração de projectos sujeitos a AIA sem que tenha sido emitida a respectiva LAE ou caso esta tenha caducado
está sujeita a coimas nos valores de 1 500 000 a 2 000 000 ECV (cerca de EUR 13 600 a EUR 18 100), se praticadas
por pessoas singulares, e de 10 000 000 a 50 000 000 ECV (cerca de EUR 90 600 a EUR 450 400), se praticadas por
pessoas colectivas.
Obrigações do operador/promotor:
Listam-se a seguir as principais obrigações dos operadores e promotores no âmbito do Sistema Nacional de Protecção e Controlo da Qualidade do Ar definido em 2003:
Obrigações • Obter o licenciamento e a vistoria das obras e instalações previamente à autorização para
do operador funcionamento;
/promotor • Depositar uma caução, no valor do custo de recuperação, no acto do licenciamento, para garantir
que há recuperação obrigatória da paisagem, quando da exploração do subsolo resulta a alteração
quer da topografia preexistente, quer de sistemas naturais notáveis ou importantes, com vista
à integração harmoniosa da área sujeita à exploração na paisagem;
• Obter licenciamento das seguintes instalações:
- Construção e exploração de instalações que em virtude da sua constituição ou funcionamento podem
provocar efeitos ambientais nocivos, ou de algum modo pôr em perigo, prejudicar ou incomodar
consideravelmente a comunidade ou a vizinhança;
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- Instalações fixas de eliminação de resíduos;
- Instalações sem fins lucrativos que não integrem a empresa, sempre que possam, de forma
considerável, provocar efeitos ambientais nocivos mediante a emissão de substâncias poluentes.
• Explorar e construir instalações sujeitas a licenciamento de forma que:
- Não sejam provocados efeitos ambientais nocivos e outros riscos, prejuízos e incómodos
consideráveis para a comunidade e a vizinhança em particular;
- Sejam tomadas precauções contra efeitos ambientais nocivos, especialmente através de medidas
de limitação das emissões de acordo com o estado da técnica.
• Explorar e construir as instalações não sujeitas a licença de forma que:
- Tendo em conta o estado da técnica sejam afastados os efeitos ambientais nocivos evitáveis
e sejam reduzidos ao mínimo os inevitáveis;
- Os resíduos que resultem da actividade das instalações sejam eliminados de forma correcta.
Armazenamento de produtos do petróleo e postos de abastecimento de combustíveis:
De acordo com o regime de licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento de produtos petrolíferos e de abastecimento de combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo de 2010, as licenças de
exploração destas instalações têm a duração de 20 anos, salvo se prazo inferior for fundamentado e comunicado ao
promotor juntamente com a decisão de aprovação do projecto. A renovação da licença de exploração ou alvará deve
ser requerida até 90 dias antes de terminada a sua validade.
As obrigações do promotor de instalações de armazenamento de produtos do petróleo e de instalações de abastecimento de combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo (postos de abastecimento de combustíveis) são
listadas em seguida.
Obrigações • Obter licenciamento para a construção, exploração, alteração de capacidade, renovação de licença
do
e outras alterações que afectem as condições de segurança da instalação;
promotor
• Apresentar o pedido de licenciamento à entidade competente, contendo os elementos definidos
na Portaria de 2011 que define os procedimentos a seguir na instrução do processo de licenciamento,
os requisitos a satisfazer para a passagem das licenças de construção e de exploração de instalações
de armazenamento de produtos do petróleo, e de instalações de abastecimento de combustíveis
líquidos e gasosos derivados do petróleo;
• Pagar a taxa correspondente à apreciação dos pedidos de aprovação dos projectos de construção
e de alteração e às vistorias relativas ao processo de licenciamento;
• Cumprir as condições e prazos julgados convenientes para a construção e exploração das instalações
impostas pelas vistorias iniciais;
• Cumprir as condições da decisão da entidade licenciadora sobre aprovação do projecto, bem como
o prazo que tenha sido nela fixado para a execução da obra, sob pena de cancelamento do processo,
salvo autorização de prorrogação concedida pela entidade licenciadora a solicitação do interessado;
• Modificar o projecto no prazo que lhe for concedido, no caso de serem impostas alterações na decisão
da entidade licenciadora, e submetê-lo de novo a apreciação;
• Cumprir as normas técnicas regulamentares de segurança.
Os projectistas, empreiteiros e responsáveis pela execução destes projectos ficam sujeitos à obrigação de comprovar a existência de seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos da respectiva actividade, em montante a
definir pela entidade licenciadora.
As obrigações do titular da licença de exploração destes projectos incluem as listadas a seguir.
Obrigações
dos
titulares
da licença
de
exploração

• Comprovar, previamente à emissão da licença, mesmo no caso de ter sido concedido um prazo para
a exploração a título provisório, que dispõe de seguro de responsabilidade civil destinado a cobrir
os riscos associados à respectiva actividade, em montante a definir pela entidade licenciadora
• Designar o técnico responsável pela exploração, devendo este apresentar o termo de responsabilidade
e, no caso de o técnico responsável pela exploração cessar a responsabilidade que assumiu,
ou no seu impedimento ou morte, comunicar à entidade licenciadora, no prazo máximo de 15 dias,
o novo responsável pela exploração e entregar o respectivo termo de responsabilidade;
• Participar à Direcção Nacional de Indústria, Comércio e Energia (DNICE) e à Agência Reguladora
Multissectorial da Economia (ARME), bem como ao organismo responsável pela inspecção das
condições do trabalho todos os desastres e acidentes ocorridos nas suas instalações, no prazo máximo
de 3 dias a contar da data da ocorrência.
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Regime sancionatório:
As infracções ao regime de licenciamento das instalações de armazenamento de produtos do petróleo e de postos
de abastecimento de combustíveis são punidas com coimas de 25 000 ECV a 300 000 ECV (cerca de EUR 225 e EUR
2 700), no caso de pessoas singulares, e de 100 000 ECV a 2 000 000 ECV (cerca de EUR 900 a EUR 18 000), ou, havendo dolo, 4 000 000 ECV (cerca de EUR 36 000), no caso de pessoas colectivas, e as infracções às normas técnicas
regulamentares de segurança podem ser punidas com coimas de 150 000 ECV a 2 000 000 ECV (cerca de EUR 1 300
a EUR 18 000).
Actividade de produção de energia eléctrica com origem em fontes renováveis em regime geral:
O exercício desta actividade é objecto de uma única licença de produção operacional a atribuir pela DNICE, após
auscultação da ARME, nos termos do respectivo regime de 2011, actualizado em 2018.
A licença operacional é emitida pela DNICE com uma duração máxima de 30 anos, após uma vistoria que comprove
o cumprimento integral do projecto entregue com o requerimento para atribuição de licença de estabelecimento
e eventuais adendas. A licença operacional integra e substitui a licença de exploração, permitindo a entrada em
serviço de um centro electroprodutor, pela qual é devida uma taxa.
Procedimentos para atribuição da licença de estabelecimento: após a atribuição de capacidade de recepção, o promotor tem um prazo de 6 meses para apresentar à DNICE um requerimento para atribuição de licença de estabelecimento, que deve ser instruído com certos elementos.
Consultar no Legis-PALOP+TL os elementos que devem instruir o requerimento para atribuição de licença de
estabelecimento constante do Regime de Promoção, Incentivo, Acesso, Licenciamento e Exploração da Actividade
de Produção Independente e de Auto-produção de Energia Eléctrica com Base em Fontes de Energia Renováveis.
Adicionalmente a coimas até 50 000 000 ECV (cerca de EUR 450 900), as infracções ao regime da actividade de
produção de energia eléctrica com origem em fontes renováveis em regime geral podem ter as seguintes sanções
acessórias
• Perda a favor do Estado dos objectos utilizados na prática de qualquer infracção;
• Interdição do exercício da actividade, procedendo-se à cessação do contrato de concessão ou à revogação da
licença ou autorização;
• Privação do direito a subsídios ou benefícios outorgados por entidades ou serviços públicos.
Revelação e aproveitamento de recursos geológicos:
A exploração dos recursos que não se integram no domínio público do Estado depende da obtenção de prévia licença
de exploração ou de estabelecimento, nos termos do Regime Jurídico de Revelação e Aproveitamento de Recursos
Geológicos de 2014, ou seja dos recursos naturais existente no solo e subsolo, a qual apenas pode ser concedida ao
proprietário do prédio ou a terceiros, se tiver celebrado contrato de exploração com o proprietário.
As principais obrigações dos operadores incluem as seguintes obrigações do interessado para com o Estado, no
exercício das actividades de prospecção e pesquisa:
• Iniciar os trabalhos no prazo de 3 meses a contar da celebração do contrato, salvo se outro prazo for convencionado no mesmo;
• Executar os trabalhos de acordo com o programa aprovado;
• Indemnizar terceiros por todos os danos que lhes forem directamente causados em virtude das actividades de prospecção e pesquisa e executar as medidas de segurança prescritas, mesmo que aquelas tenham já cessado.
O período de vigência de cada contrato de prospecção e pesquisa, incluindo as suas eventuais prorrogações é de 5 anos
para os depósitos minerais, e 3 anos para os recursos hidrominerais ou geotérmicos.
Consultar no Legis-PALOP+TL os requisitos de atribuição de concessão de exploração de recursos geológicos.
Concessão de Serviço Público Aeroportuário:
As Bases da Concessão de Serviço Público Aeroportuário de Dezembro de 2019 estabelecem um conjunto de obrigações ambientais que impendem sobre a concessionária, das quais se destacam:
• Implementar as medidas identificadas nos diagnósticos ambientais dos Aeroportos ou Aeródromos e dar cumprimento às obrigações decorrentes de auditorias, de procedimentos de avaliação ambiental ou de análises de
impactos ou de incidências ambientais, incluindo as medidas e as obrigações constantes de anexo ao Contrato de
Concessão e as definidas no sistema de gestão ambiental integrado;
• Adoptar um Regulamento de Gestão Ambiental, o qual deve consagrar a política ambiental da Concessionária,
proceder à sua revisão, e enviá-lo à aprovação do Concedente (o Estado Cabo-Verdiano), no prazo de 6 meses, a
contar da data de entrada em vigor do Contrato de Concessão, devendo essa revisão conter os objectivos e os procedimentos necessários a uma eficaz gestão ambiental da actividade concessionada.
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6.1.4 Resíduos
O Regime Geral da Prevenção, Produção e Gestão de Resíduos de 2015 determina, ao abrigo do princípio do poluidor-pagador, que os custos de gestão de resíduos são da responsabilidade do produtor inicial dos resíduos ou os
seus detentores actuais, ou ainda, na totalidade ou em parte, o produtor do produto que deu origem aos resíduos,
com custos partilhados pelos distribuidores desse produto.
Os operadores estão obrigados a cumprir normas técnicas emanadas pela Autoridade Nacional dos Resíduos
(ANR) relativas a:
• Gestão de bio resíduos;
• Armazenagem e triagem de resíduos;
• Reutilização e reciclagem;
• Valorização e eliminação;
• Instalações de operações de gestão de resíduos;
• Centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos;
• Planos internos de prevenção e gestão de resíduos, obrigatórios para os produtores de resíduos registados no
Sistema de Informação sobre de Resíduos;
• Gestão de resíduos perigosos;
• Gestão de Resíduos Hospitalares; e
• Gestão e das Operações de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.
A ANR é a Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANAS) para efeitos de resíduos, nos temos do Plano Estratégico Nacional de Gestão dos Resíduos (PENGeR) 2015-2030.
Em matéria de prevenção e redução de resíduos os operadores de gestão de resíduos devem abster-se de utilizar
processos ou métodos susceptíveis de gerar efeitos adversos sobre o ambiente, nomeadamente através de pressões adversas na água, ar, solo, paisagem, fauna e flora, bem como perturbações sonoras, ou odoríficas ou de
outros danos em quaisquer locais de interesse e na paisagem.
No âmbito da responsabilidade alargada do produtor e do embalador, o produtor do produto deve seguir os princípios da concepção ecológica do produto, integrando os aspectos ambientais na sua criação e embalagem, no intuito
de melhorar o desempenho ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida e reduzir a quantidade e o impacto
ambiental dos resíduos produzidos pela sua utilização e aquando do seu fim de vida. Caso o embalador e o importador não estejam identificados na embalagem ou não tenham sede em Cabo Verde, a responsabilidade pela gestão
dos resíduos cabe ao responsável pela primeira colocação no mercado dos produtos embalados.
Mecanismo da permissão administrava, através de licenciamento ou autorização prévia:
Estão sujeitos a licenciamento as seguintes operações de gestão de resíduos:
• Tratamento de resíduos, incluindo o tratamento de resíduos hospitalares, que não fique sujeito ao regime de concessão nos termos do respectivo contrato;
• Operações de descontaminação dos solos;
• Licenciamento da operação de deposição de resíduos em aterro, que abrange as fases de concepção, construção,
exploração, encerramento e pós-encerramento do aterro.
O operador deve iniciar o procedimento de licenciamento de operações de gestão de resíduos mediante requerimento dos interessados dirigido à entidade licenciadora competente (a ANR), em suporte informático e por meios
electrónicos a disponibilizar no portal da ANAS179. O processo termina com a decisão final proferida pela entidade
licenciadora, que emite e envia ao requerente o alvará de licença de funcionamento para a operação de gestão de
resíduos, no prazo de 5 dias após o deferimento do pedido, condicionado à determinação em auto de vistoria favorável ao início da exploração da instalação e do equipamento. Esta decisão final determina ainda a obrigação para o
operador de prestar garantia financeira para licenciamento de aterros e de efectuar o seguro de responsabilidade
civil e extracontratual para licenciamento de aterros.
Consultar no Legis-PALOP+TL os requisitos a que devem obedecer os resíduos resultantes de instalações,
armazenamento e tratamento de petróleos brutos regulados em 2011.
A Regulamentação da Lei de Bases da Política do Ambiente permite que as empresas responsáveis por dar destino
adequado aos seus resíduos industriais, possam acordar a sua recolha, tratamento, armazenagem, transporte,
eliminação ou utilização com as câmaras municipais com jurisdição na área onde se verifica a produção desses
resíduos ou empresas a tal devidamente autorizadas. O destino a dar pelas empresas aos resíduos industriais deve
constar do processo de licenciamento, devendo ser indicada:
• A previsão da natureza dos resíduos produzidos;
• A previsão da quantidade dos resíduos produzidos,
• Outros elementos que venham a ser explicitados em posterior regulamentação.
As unidades de saúde são responsáveis por dar destino adequado aos resíduos hospitalares também nestes termos.
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https://www.anas.gov.cv/
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Regime sancionatório:
Além das infracções relativas a RSU, industriais e outros, estabelecidas na Regulamentação da Lei de Bases do Ambiente incluídas nas infracções ambientais acima elencadas, as infracções por violação da legislação sobre resíduos
são punidas com coimas de 100 000 ECV a 3 000 000 ECV (cerca de EUR 900 a EUR 27 200), designadamente quando
ocorra uma das seguintes violações:
• Não separação de resíduos;
• Realização de operações de gestão de resíduos em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis;
• Abandono ou descarga de resíduos não perigosos em instalações ou locais não licenciados para a realização de
operações de gestão de resíduos;
• Deposição ou admissão de resíduos em aterro em violação das respectivas regras;
• Abandono ou a descarga de resíduos em instalações ou locais não licenciados para a realização de operações de
gestão de resíduos perigosos;
• Não cumprimento das obrigações relativas à deposição em aterros para resíduos inertes e para resíduos perigosos;
• Início da execução do projecto sem a comunicação de aprovação do mesmo ou em violação das condições impostas
ao operador.

6.1.5 Alterações climáticas
Cabo Verde é parte desde 1994 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC)
e desde 2005 do Protocolo de Quioto180 e desde 2017 do Acordo de Paris sobre Mudanças/Alterações Climáticas.
Visando incluir mais ecossistemas coralinos nas Áreas Marinhas Protegidas (AMPs), o Plano Nacional de Gestão
e Conservação de Corais de 2015, integra acções das instituições, agentes socioeconómicos e a sociedade civil com
objectivo de combater, urgentemente, as mudanças climáticas globais.
Cabo Verde é parte desde Fevereiro de 2019 do Acordo de Cooperação que estabelece o Centro de Serviços Científicos
da África Ocidental para as Alterações Climáticas e o Uso Adaptado do Solo (sigla em inglês WASCAL) estando obrigado a facilitar a recolha, partilha e divulgação de informações visando contribuir para a avaliação das mudanças climáticas e o seu impacto na sociedade e no sistema socio-ecológico na área dos Estados Membros da África-Ocidental.
Reconhecendo Cabo Verde como um pequeno país insular de rendimento médio baixo, onde os efeitos e o impacto das
mudanças climáticas têm mais acuidade, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) 2017-2021181
posiciona-se como instrumento da resposta global às mudanças climáticas centrada, designadamente, na urgente
necessidade de reduzir as emissões de GEE.

6.1.6 Principais entidades competentes
A fiscalização das infracções contra o ambiente compete às autoridades policiais e demais entidades elencadas na
Regulamentação da Lei de Bases da Política do Ambiente.
Em matéria de águas as competências da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANAS) incluem designadamente: atribuir as concessões de serviço público e licenças em matéria de água e saneamento; elaborar minutas e aprovar
os respectivos cadernos de encargos, licenças e contratos de concessão; autorizar a cessão, alienação ou oneração
das concessões ou licenças e rescindir ou modificar os contratos de concessão ou licenças, bem como a eventual
rescisão, sequestro ou resgate dos mesmos.
Criado em 2013, o Conselho Nacional de Água e Saneamento (CNAS) tem competências de consulta ao Governo em
matéria da água e saneamento.
A Direcção Nacional de Indústria, Comércio e Energia (DNICE) é o serviço do Ministério da Indústria, Comércio e
Energia (MICE) responsável pela concepção, execução e avaliação da política energética, industrial e comercial, bem
como pela apresentação de propostas visando o crescimento, a melhoria e o aumento da produtividade e competitividade do sector.
Ao Ministério da Economia Marítima (MEM) compete conceber, propor, coordenar, executar e avaliar as políticas
públicas governamentais nos domínios da política marítima, da economia e indústria do mar, dos recursos marinhos,
das pescas, da aquacultura, dos portos e dos transportes marítimos.
A Direcção-Geral dos Recursos Marinhos (DGRM)182 do MEM é o serviço responsável pela execução das actividades
de apoio ao desenvolvimento das pescas e aquacultura, bem como pela articulação dos processos de investigação,
valorização e exploração sustentável dos recursos marinhos nacionais. Entende-se que lhe compete o seguinte no
âmbito do VMS183:
• Definir a modalidade técnica da operacionalidade do VMS;
• Providenciar os meios e infra-estruturas necessários à implementação do VMS;
• Zelar pelo bom funcionamento do centro de controlo de VMS;
• Supervisionar e avaliar a implementação do VMS.
Lista de partes https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states
Texto em Português https://www.ministeriopublico.pt/es/instrumento/protocolo-de-quioto-convencao-quadro-das-nacoes-unidas-sobre-alteracoes-climaticas-17
181
https://peds.gov.cv/sites/default/files/2018-10/PEDS%202017-2021%20-%20Vers%C3%A3o%20Final.pdf
182
https://www.dgrm.mm.gov.pt/cabo-verde
183
Entende-se que a DGRM, de acordo com a orgânica do MEM actualizada em Março de 2020, é a autoridade competente em substituição
da Direcção Geral das Pescas (DGP) prevista no diploma de 2012 que introduz o Sistema de Monitorização Contínua dos Navios por Satélite.
180

196

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) é uma autoridade administrativa independente, de base
institucional, dotada de funções reguladoras, adstrita ao Ministério da Economia e Emprego (MEE), para efeitos de
relacionamento com o Governo, sem prejuízo da sua independência, a quem cabe:
• Regulação técnica e económica dos sectores das comunicações, energia, água e transportes colectivos urbanos e
interurbanos de passageiros;
• Supervisão e sancionamento de infracções.
No que respeita à gestão da qualidade do ar, a competência é da Direcção Geral do Ambiente (DGA) e das Comissões
de Gestão do Ar.
No procedimento de AIA intervêm as seguintes entidades:
• Entidade licenciadora ou competente para a autorização;
• Autoridade de AIA, serviço responsável pela área do ambiente sob tutela do Ministério da Agricultura e Ambiente
(MAA);
• Comissões Municipais de Ambiente;
• Comissão de Avaliação.
O licenciamento de instalações de armazenamento de produtos do petróleo e de instalações de abastecimento de
combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo compete:
• Às câmaras municipais, se se tratar de instalações de abastecimento de combustíveis;
• À DNICE, tratando-se de:
- Instalações de tratamento industrial de petróleo bruto;
- Instalações de tratamento industrial de produtos do petróleo ou resíduos;
- Instalações de armazenamento de combustíveis;
- Instalações de abastecimento de combustíveis localizados nas rodovias nacionais; e
- Instalações de abastecimento localizadas ou ligadas a terminais portuários e aeroportuários.
A DGRM é a autoridade competente para coordenar, implementar e zelar pelo funcionamento do VMS.
A administração das áreas protegidas compete à Direcção Nacional do Ambiente (DNA) do Ministério da Agricultura
e Ambiente (MAA).
Compete à Autoridade Nacional dos Resíduos (ANR), que é a ANAS na área dos resíduos, assegurar e acompanhar a
implementação de uma estratégia para os resíduos, designadamente mediante o exercício de competências próprias
de planeamento, de licenciamento, da emissão de normas técnicas aplicáveis às operações de gestão de resíduos, do
desempenho das tarefas de acompanhamento das respectivas actividades, de uniformização dos procedimentos de
licenciamento e dos assuntos internacionais no domínio da gestão dos resíduos. Incumbe aos serviços desconcentrados do departamento do Governo com competência em matéria de ambiente, enquanto Autoridades Locais dos
Resíduos, assegurar o exercício das competências relativas à gestão de resíduos numa relação de proximidade com
os operadores.
A ANAS disponibiliza no seu Portal os formulários e documentos necessários para os procedimentos que devam ser
feitos pela internet no âmbito do Regime Geral da Prevenção, Produção e Gestão de Resíduos.
As entidades licenciadoras das operações de gestão de resíduos são:
• A ANR (que é a ANAS); e
• A entidade competente para o licenciamento industrial, no âmbito do regime de exercício da actividade industrial, no
caso de aterro tecnicamente associado a estabelecimento industrial sujeito a esse regime e que:
- Se encontre localizado dentro do perímetro do estabelecimento industrial em causa; e
- Se destine exclusivamente à deposição de resíduos produzidos nesse estabelecimento industrial e nos demais
estabelecimentos pertencentes ao mesmo produtor.
Ao Departamento Central de Interesses Difusos, entidade transversal prevista Lei Orgânica do Ministério Público de
2011, actualizada em 2017 compete, designadamente:
• A defesa do direito constitucionalmente reconhecido a um ambiente humano e ecologicamente equilibrado;
• A defesa dos consumidores, intervindo em acções tendentes à tutela dos interesses individuais homogéneos;
• A intervenção em processos destinados à defesa dos interesses públicos ou valores e bens constitucionalmente
protegidos, como a saúde pública, o ambiente, o urbanismo, o ordenamento do território, a qualidade de vida e o
património cultural.
O Comité Interministerial para as Mudanças Climáticas criado em 2009 é a Autoridade Nacional Designada (AND)
responsável pela articulação das acções de Governo decorrentes da CQNUAC, do Protocolo de Quioto e dos seus
instrumentos subsidiários de que Cabo Verde seja Parte, sendo formado por várias instituições, entre elas, a DNA do
MAA, sendo competente para definir critérios de elegibilidade adicionais àqueles considerados pelos Organismos do
Protocolo de Quioto, encarregados do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), previsto no Artigo 12º desse
Protocolo.
Criado em 2019 o Comité de Articulação Interministerial para os Fundos Climáticos Fundo Verde do Clima (GCF,
acrónimo em inglês de Green Climate Fund), o qual juntamente com o Fundo de Adaptação (AF, acrónimo em inglês de
Adaptation Fund) são parte do mecanismo financeiro estabelecido pelos países partes da CQNUAC, tem como ponto
focal a DNA e como competência, designadamente, assessorar as Autoridades Nacionais Designadas no processo de
Acreditação de entidades nacionais para junto dos fundos climáticos.
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Finalmente, a institucionalização do Campus do Mar de Cabo Verde, concretizada em Janeiro de 2020 como estrutura
integrada de instituições de formação técnico-profissional, de ensino superior e de investigação públicas ou privadas,
com sede na Universidade Técnica do Atlântico, em Mindelo, ilha de São Vicente, tem em vista que diversas instituições, cada uma coma sua valência especifica, ajam concertadamente, sob um modelo de gestão integrado, articulado
e racional, contribuindo para o desenvolvimento do sector marítimo, numa perspectiva de prestação de serviços de
alta qualidade e de internacionalização da investigação nos domínios do mar, das pescas, das tecnologias de transportes marítimos e das mudanças climáticas, em suma, da economia azul.

6.2 URBANISMO
6.2.1 Enquadramento legal
As Bases do Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico de 2006 foram actualizadas em 2010. O Regulamento Nacional do Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico (RNOTPU) de 2010, republicado em
2018, desenvolve aquelas bases em que assentam o ordenamento do território e o planeamento urbanístico e estabelece o Regime jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, os quais, de acordo com as funções diferenciadas
que desempenham, integram os seguintes:
Instrumentos
de Gestão
Territorial

• Política Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo (PNOTU) de 2020;
• Directiva Nacional de Ordenamento do Território;
• Planos Sectoriais de Ordenamento do Território;
• Planos Especiais de Ordenamento do Território:
		
- Planos de ordenamento de áreas protegidas ou outros espaços naturais de valor cultural,
		
histórico ou científico;
		
- Planos de ordenamento das zonas turísticas especiais ou zonas industriais;
		
- Planos de ordenamento da orla costeira;
		
- Planos de ordenamento das bacias hidrográficas e Planos de ordenamento florestal;
• Esquema Regional de Ordenamento do Território;
• Planos urbanísticos:
		
- Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território;
		
- Planos Municipais de Ordenamento do Território.
O RNOTPU pune com coimas entre 300 000 ECV e 25 000 000 ECV (cerca de EUR 2.700 e EUR 226 700) a realização de
obras e a utilização de edificações ou do solo em violação de disposições de plano urbanístico ou de plano especial
de ordenamento do território.
O Regime das Operações Urbanísticas de 2014, actualizado em 2018, inclui designadamente o loteamento, a urbanização, a edificação e a utilização e conservação de edifícios com um regime sancionatório, com coimas entre
50 000 ECV e 30 000 000 ECV (cerca de EUR 450 e EUR 270 000), por falta de alvará ou desconformidade com o
respectivo projecto ou com as condições do licenciamento ou autorização; na realização de operações urbanísticas,
ou por falta da prévia realização de obras de urbanização obrigatórias na realização de operações de loteamento.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Regime das Operações Urbanísticas.
As regras gerais e específicas a serem respeitadas no projecto, construção, uso e manutenção de edificações foram
disciplinadas em 2012 pelo Código Técnico da Edificação (CTE) sem prejuízo do disposto nos regulamentos municipais. Ficam sujeitas ao CTE a execução de: novas edificações, obras de intervenção em edificações existentes, e obras
que impliquem alteração da topografia local dentro do perímetro urbano e das zonas rurais de protecção fixadas para
as sedes de Concelho e para as demais localidades sujeitas por lei a planos urbanísticos.
As instalações e respectivos espaços circundantes da administração pública central e local, bem como os institutos
públicos e ainda outros edifícios, estabelecimentos e equipamentos de utilização pública e via pública estão, desde
2011, sujeitos às Normas técnicas relativas à acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade condicionada.
Os princípios gerais da política de reabilitação urbana foram estabelecidos pelo Regime da Reabilitação Urbana
de 2011, impondo-se o dever sobre os proprietários de edifícios ou fracções de assegurar a sua reabilitação, nomeadamente realizando todas as obras necessárias à manutenção ou reposição da sua segurança, salubridade e
arranjo estético.
A gestão e publicação de informação geográfica está a cargo desde 2012 da Infra-estrutura de Dados Espaciais de
Cabo Verde (IDE-CV) que é uma plataforma tecnológica que integra o Sistema de Informação Territorial de Cabo
Verde (SIT-CV).
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Dado ou Informação Geo espacial é aquele que associa a cada entidade ou fenómeno uma localização no espaço,
traduzido por um sistema geodésico de referência, em dado instante ou período de tempo, podendo ser derivado
de tecnologias de levantamento associadas a sistemas globais de posicionamento apoiados por satélites, bem
como de mapeamento ou de detecção remota.

6.2.2 Principais entidades competentes
O Presidente da Câmara Municipal é o órgão competente para o processo de contra-ordenação e aplicação do
respectivo regime sancionatório no caso de violação de plano urbanístico e, no caso de violação de plano especial
de ordenamento do território, são as entidades competentes em razão de matéria.
O Instituto Nacional de Gestão do Território (INGT) criado em 2014 tem por missão prosseguir, a nível nacional com
as políticas públicas nos domínios do ordenamento do território e planeamento urbanístico; do cadastro predial; da
cartografia e geodesia e da IDE-CV.

6.3 DIREITOS DO CONSUMIDOR
6.3.1 Enquadramento legal
O Regime Jurídico de Protecção e Defesa dos Consumidores de 1998 é aplicável aos bens, serviços e direitos
fornecidos, prestados e transmitidos por quaisquer entidades privadas e públicas, nomeadamente sociedades comerciais, associações, agrupamento de empresas, cooperativas, organismos da Administração Pública ou das Autarquias locais, pessoas colectivas públicas, empresas públicas, de capitais públicos ou detidos maioritariamente
pelo Estado ou autarquias locais e empresas concessionárias de serviços públicos.
As obrigações do fornecedor/produtor/fabricante/importador/distribuidor/embalador/armazenista, são sumarizadas no quadro seguinte sob pena de responderem pelos danos que causarem ao consumidor, sendo solidariamente
responsáveis os demais intervenientes na cadeia (da produção à distribuição) que hajam violado o dever de informação, informação essa que não pode ser denegada ou condicionada por invocação de segredo de fabrico não
tutelado na lei.
Estas obrigações são aplicáveis também a empresas que funcionam em regime de monopólio ou exclusivo.
Obrigações
perante os
consumidores

• Informar o consumidor sobre todos os bens, serviços e direitos oferecidos no mercado pelo
fornecedor para consumo ou aquisição, incluindo nas negociações/celebração de um contrato;
sobre características, composição e preço do bem ou serviço, período de vigência do contrato,
garantias, prazos de entrega e assistência pós-venda;
• Comunicar ao potencial consumidor os riscos para a saúde e segurança dos consumidores
que possam resultar da normal utilização de bens ou serviços perigosos;
• Redigir clara e precisamente, em caracteres facilmente legíveis, os contratos pré-elaborados
e as cláusulas contratuais gerais, incluindo as inseridas em contratos singulares, que não
devem originar significativo desequilíbrio em detrimento do consumidor

As normas gerais de higiene a que estão sujeitos os géneros alimentícios foram fixadas no respectivo Regulamento
de 2009.
Os critérios e as normas que definem os requisitos essenciais de qualidade da água destinada ao consumo humano
entraram em vigor em Fevereiro de 2018, abrangendo as seguintes categorias:
• Águas subterrâneas destinadas à produção de água destinada ao consumo humano;
• Águas do mar destinadas à produção de água destinada ao consumo humano, através de processos de dessalinização;
• Água destinada ao consumo humano.
Água destinada ao consumo humano é toda água:
• No seu estado original, ou após tratamento, destinada a ser bebida, a cozinhar, à preparação de alimentos, ou
a outros fins domésticos e de higiene pessoal, independentemente da sua origem e de ser, ou não, fornecida a
partir de uma rede de distribuição, de viaturas de transporte, autotanques e regularmente inspeccionadas para
o efeito, em garrafas ou outros recipientes, com ou sem fins comerciais;
• Utilizada na indústria alimentar para o fabrico, transformação, conservação ou comercialização de produtos ou
substâncias destinados ao consumo humano e à produção de gelo.
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O Código de Publicidade de 2007 actualizado em 2019 proíbe a seguinte publicidade:
• Publicidade que atente contra os direitos do consumidor;
• Publicidade que encoraje comportamentos prejudiciais à saúde e segurança do consumidor, nomeadamente por
deficiente informação acerca da perigosidade do produto ou da especial susceptibilidade da verificação de acidentes
em resultado da utilização que lhe é própria, com particular cautela no caso da publicidade especialmente dirigida
a crianças, adolescentes, idosos ou pessoas portadoras de deficiências;
• Patrocínio e a promoção de bebidas alcoólicas, incluindo actividades que envolvam conteúdo visual ou texto produzido pelos consumidores, ou conteúdo a ser partilhado pelos mesmos nas redes ou plataformas administradas
por operadores comerciais de bebidas alcoólicas.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Código de Publicidade.

6.3.2 Principais entidades competentes
O Conselho Nacional do Consumo (CNC) é o órgão integrado na Chefia do Governo, de consulta e acção pedagógica e preventiva, exercendo a sua acção em todas as matérias relacionadas com o interesse dos consumidores
e de coordenação de execução das medidas tendentes à protecção, informação e apoio aos consumidores e suas
organizações.
O Provedor do Cliente, previsto nos princípios de bom governo das empresas do sector empresarial do Estado, é
uma figura que as empresas públicas devem nomear, quando se justifique, de acesso livre e gratuito, junto do qual
pode ser exercido o direito de reclamação dos clientes e dos cidadãos em geral, bem como a apresentação de sugestões, funcionando como elo de ligação entre a empresa e o público em geral.
A Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE)184 é autoridade e órgão de polícia criminal, no domínio das
infracções antieconómicas e contra a saúde pública.
A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS)185,autoridade administrativa independente, de base institucional, tem como missão contribuir para a protecção da saúde pública e dos interesses do cidadão, assegurando
um elevado nível de segurança sanitária dos sectores objecto de regulação, tendo por finalidade a regulação técnica
e económica da actividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, dos sectores farmacêutico e
alimentar.
Cabo Verde é membro da Organização Internacional de Associações de Consumidores de Língua Portuguesa (CONSUMARE) através da Associação para a Defesa do Consumidor (ADECO) constituída em 1988186.

VII DEFESA COMERCIAL
7.1 REGIME ADUANEIRO
7.1.1 Enquadramento
O Código Aduaneiro de 2010, o Regulamento do Código Aduaneiro de 2014, actualizado em Setembro de 2019, e a
Pauta Aduaneira de 1987, actualizada pela última vez pelo Orçamento do Estado (OE) de 2019, estabelecem o sistema
aduaneiro em Cabo Verde.
O Código Aduaneiro define o procedimento de desembaraço aduaneiro de mercadorias, proibindo as mercadorias
cuja importação ou exportação não se faça acompanhar de documento idóneo específico, legalmente exigido para o
efeito, designadamente, autorização, licença, certificado ou outro título análogo.
Todas as mercadorias introduzidas no território aduaneiro nacional, qualquer que seja o meio de transporte utilizado, devem ser comunicadas aquando da sua chegada à estância aduaneira ou a qualquer outro local designado ou
aprovado pelas autoridades aduaneiras, devendo ser feita uma declaração sumária, que consiste numa relação ou
descrição por meio de transporte, de todas as mercadorias introduzidas no território aduaneiro nacional. Nas mercadorias chegadas ao território aduaneiro nacional por via aérea ou marítima, a declaração sumária é constituída
pelo manifesto de cargas e respectiva documentação de suporte prevista no Código Aduaneiro.
A entrada de mercadorias deve obedecer às formalidades da apresentação de meios de transporte e mercadorias
e ao procedimento administrativo especializado de desembaraço aduaneiro.
O desembaraço aduaneiro pode assumir a forma normal e a forma simplificada. No primeiro caso as fases do procedimento incluem: apresentação da declaração em detalhe; verificação da declaração em detalhe; liquidação da
dívida aduaneira e correlacionada; pagamento da dívida aduaneira e correlacionada; e levantamento da mercadoria
declarada.
184
185
186
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http://www.igae.cv/index.php
http://www.eris.cv/
http://consumare.org/membros/cabo-verde/

As situações a que se aplica o procedimento simplificado de desembaraço aduaneiro são reguladas designadamente por decretos-lei de desenvolvimento (Consultar Secção 7.1.2) e regulamentos de execução do Código Aduaneiro.
A concessão de benefícios fiscais relativamente aos direitos aduaneiros e a outros impostos exigíveis às mercadorias importadas não dispensa o cumprimento da obrigação de apresentação da declaração em detalhe que designa
o regime aduaneiro pretendido para mercadoria declarada.
Cabo Verde aderiu em 2011 à Convenção Internacional para a Simplificação e a Harmonização dos Regimes Aduaneiros (Convenção de Quioto Revista)187, com o objectivo de eliminar as disparidades entre os regimes e as práticas
aduaneiros.
De acordo com o Regulamento do Código Aduaneiro a declaração em detalhe é apresentada na estância aduaneira
para o processamento do regime aduaneiro em causa, através do Documento Administrativo Único (DAU).
As formalidades aduaneiras são cumpridas através do sistema informático SYDONIA que permite acompanhar toda
a tramitação do processo até à extinção ou cancelamento dos benefícios fiscais aduaneiros, incluindo o controlo do
cumprimento por parte dos beneficiários das obrigações a que a concessão dos benefícios está sujeita.
SYDONIA é a aplicação informática inter-operativa, multifuncional, de natureza evolutiva, que permite a desmaterialização de processos e procedimentos aduaneiros, a transmissão electrónica de dados e a ligação em rede
de serviços e operadores nacionais entre si e da Direcção Geral das Alfândegas (DGA), que é a administração
aduaneira nacional, com instituições aduaneiras congéneres internacionais com as quais coopera, para o intercâmbio electrónico de dados, de interesse para o exercício das suas funções.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada no Regulamento do Código Aduaneiro sobre: os
casos de dispensa de DAU, os formulários específicos e respectivo preenchimento, o desembaraço aduaneiro
simplificado (actualizado em Setembro de 2019), a declaração em detalhe, a origem das mercadorias, o valor
aduaneiro, a tramitação do desembaraço aduaneiro e o Sistema SYDONIA.
Regimes aduaneiros especiais:
• Regimes aduaneiros económicos: entreposto aduaneiro; aperfeiçoamento activo; transformação sob controlo
aduaneiro; importação temporária; aperfeiçoamento passivo; exportação temporária;
• Regimes aduaneiros suspensivos, tratando-se de mercadorias estrangeiras: trânsito; entreposto aduaneiro; aperfeiçoamento activo sob a forma de sistema suspensivo; importação temporária.
Nos termos do Código Aduaneiro, a autorização para o uso de um regime aduaneiro especial só é dada a pessoas
estabelecidas no território aduaneiro cabo-verdiano que reúnam todas as condições necessárias para a correcta
condução das operações que o regime em causa envolva e desde que, para a fiscalização e acompanhamento da
sua aplicação, as autoridades aduaneiras não tenham de criar um dispositivo administrativo desproporcionado em
relação às necessidades económicas que se pretende salvaguardar.
Desde 2011 o valor aduaneiro das mercadorias deve ser estabelecido ao abrigo do Acordo sobre a aplicação do
artigo VII do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT)188, anexo ao Protocolo de adesão à Organização Mundial do
Comércio (OMC). De acordo com a assunção de tal compromisso por Cabo Verde através da Lista CLXI anexa a tal
Protocolo, as taxas de direitos aduaneiros foram reduzidas em 2014. Cabo Verde é membro da OMC desde 23 de
Julho de 2008189.
A Pauta Aduaneira de 1987 foi actualizada em 2012, alterando-se a nomenclatura, e sucessivamente pelos OE de
2017, 2018 e 2019, esta última vez actualizando-se as taxas do Imposto sobre os Consumos Especiais (ICE) (analisado na Secção 3.6 do Capítulo III).
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• Versão consolidada actualizada da Pauta Aduaneira de Cabo Verde;
• Tabela de taxas do ICE e respectivas regras sobre taxas específicas dos maços de cigarros, importação e produção nacional de refrigerantes e aguardente de cana-de-açúcar, actualizadas pelo OE de 2019.
Regime sancionatório:
Além dos crimes fiscais aduaneiros, o Código Aduaneiro prevê ainda contra-ordenações fiscais aduaneiras com
coimas de 25 000 ECV a 15 000 000 ECV (cerca de EUR 225 e EUR 136 000) para infracções que incluem o descaminho
ou circulação irregular de mercadorias, oposição a verificação ou exames ou aquisição negligente.

Texto da Convenção em Português http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec79-1981.pdf . Lista de
Partes http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/instruments.aspx
GATT é a sigla correspondente a General Agreement on Tariffs and Trade.
189
Lista de Membros https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm .
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7.1.2 Incentivos aduaneiros
Em execução do Código Aduaneiro, nos termos dos Procedimentos no Desembaraço Alfandegário no Centro Internacional de Negócios de Cabo Verde (CIN-CV) de 2019, a caução ou garantia bancária anual ou semestral, exigível
pelo Código Aduaneiro, destina-se a acautelar o pagamento dos direitos e demais imposições incidentes e é fixada
de acordo com o valor das mercadorias importadas.
Em caso de importações complementares, a caução ou garantia pode ser substituída por termo de responsabilidade, que pode ser acumulado com outros de igual natureza que se revelarem necessários, sendo cada um deles
válido no máximo durante 3 meses, sob pena de suspensão da autorização de substituição de caução por termo
de responsabilidade durante 2 anos. O mesmo operador não pode acumular mais de 2 processos de importação
representados por termos de responsabilidade.
Consultar no Legis-PALOP+TL o modelo do termo de responsabilidade para importações complementares por
operadores económicos no âmbito do CIN-CV.
A concessão de incentivos de natureza fiscal e financeira, condicionados e temporários, a projectos de investimento,
com vista à internacionalização da Economia é regulada pelo Código dos Incentivos Fiscais de 2011 (analisado na
Secção 3.9 do Capítulo III).
Para além dos benefícios fiscais ao CIN-CV (analisados na Secção 3.8.3) previstos no Código de Benefícios Fiscais
actualizado em 2020, os investimentos levados a cabo no âmbito da Lei de Investimento (analisada no Capítulo I)
beneficiam de uma taxa de 5% de direitos aduaneiros sempre que se traduzam na importação dos seguintes bens
e estes se encontrem ligados ao objecto principal do projecto de investimento, conforme se esquematiza no quadro
seguinte:
ISENÇÃO
DE DIREITOS
ADUANEIROS

• Materiais e equipamentos incorporáveis directamente na instalação, expansão ou
remodelação dos empreendimentos não destinados à venda, designadamente estruturas
metálicas, materiais de construção civil, equipamentos sanitários, equipamentos eléctricos
e electrónicos, bem como seus acessórios e peças separadas, quando os acompanham;
• Equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos e utensílios, bem como os respectivos
acessórios e peças separadas;
• Veículos de transporte colectivo novos, destinados ao transporte urbano de passageiros,
devidamente equipados, e veículos pesados destinados ao transporte de mercadorias,
importados por empresas do sector devidamente licenciadas;
• Materiais, mobiliários e equipamento científico, didáctico e de laboratório, incluindo software
e meios que lhes sirvam de suporte, destinados à educação, ensino ou investigação técnico-científica;
• Antenas, postes e torres de transmissão;
• Estúdio móvel para emissões fora de estúdio da TV;
• Viatura para serviços de reportagem e carros de exteriores;
• Veículos de transporte de mercadorias com lotação até 3 lugares na cabine, incluindo
condutor ou colectivo de passageiros destinados ao transporte de trabalhadores, para utilização
exclusiva de estabelecimentos industriais;
• Veículos de transporte especializado designadamente ambulâncias destinadas ao sector de saúde;
E ainda os seguintes concedidos durante a fase de instalação e durante o período de remodelação:
• Mobiliário, equipamentos e utensílios destinados à instalação, expansão ou remodelação
dos empreendimentos com Estatuto de Utilidade Turística, igualmente concedido ao longo
do primeiro ano de funcionamento;
• Veículos de transporte colectivo e misto, destinados ao transporte exclusivo de turistas
e bagagens, quando importados pelas empresas licenciadas pelo sector;
• Barcos de recreio, motociclos, triciclos e quadriciclos, jet skis, pranchas e acessórios,
quando importados pelas empresas autorizadas e certificadas pelo departamento
responsável pela área do turismo;

De acordo com a respectiva Regulamentação de 2017, actualizada em 2019 (analisada na Secção 1.4.2 do Capítulo I)
as empresas que operem no âmbito do CIN–CV, estão sujeitas ao regime aduaneiro previsto no Código Aduaneiro
que se resume a seguir.
As zonas francas e os entrepostos francos são espaços ou instalações delimitadas do território nacional onde:
• As mercadorias estrangeiras são consideradas, para efeitos de direitos de importação e de medidas de política
comercial de importação, como não integrando o território aduaneiro nacional, desde que não sejam introduzidas
em livre prática ou sujeitas a outro destino ou regime aduaneiro, usadas ou consumidas em condições diferentes das
previstas na regulamentação aduaneira; e
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• As mercadorias nacionais sujeitas a medidas específicas previstas em lei podem beneficiar, pelo facto de aí se
encontrarem, de medidas habitualmente associadas à exportação de mercadorias.
Nas zonas francas, podem ser colocadas mercadorias cabo-verdianas e estrangeiras. Não carecem de apresentação às autoridades, nem de declaração aduaneira, com excepção das mercadorias que: tenham sido sujeitas a um
procedimento aduaneiro que foi apurado no momento da sua colocação em zona franca; tenham sido colocadas
em zona franca nos termos de uma decisão de concessão de reembolso ou dispensa de pagamento dos direitos
de importação; beneficiem de autorização de draubaque, e sejam introduzidas numa zona franca directamente do
exterior do território aduaneiro cabo-verdiano.
Zonas Francas Comerciais (ZFC):
Segundo o Código Aduaneiro, são áreas de livre importação e reexportação de mercadorias, delimitadas, onde as
mercadorias introduzidas são consideradas como não estando no território aduaneiro nacional. Podem ser admitidas nas ZFC todas as mercadorias provenientes do estrangeiro e das empresas francas.
Segundo a Lei das Zonas Francas Comerciais de 1998 são isentas de direitos, emolumentos gerais aduaneiros,
Imposto de Consumo e outras imposições aduaneiras actuais e futuras, aplicáveis às importações as seguintes
mercadorias, quando destinadas ao funcionamento da ZFC: materiais de construção incluindo estruturas metálicas
para instalação, ampliação ou renovação; máquinas, aparelhos, instrumentos, móveis e utensílios, bem como os
respectivos acessórios e peças separadas; material de carga e transporte de mercadorias para a utilização exclusiva do concessionário ou do operador, que seja necessário ao desenvolvimento das suas actividades.
As mercadorias estrangeiras importadas para serem consumidas no interior das ZFC em manipulações usuais
beneficiam de franquia aduaneira. Sempre que forem utilizadas mercadorias nacionalizadas para o mesmo fim, o
operador poderá beneficiar de reembolso dos direitos, emolumentos gerais e Imposto de Consumo efectivamente
pagos, desde que requerido no prazo de 120 dias, a contar da data da compra.
Entrepostos aduaneiros:
Em função da sua natureza, os entrepostos aduaneiros classificam-se em:
Entrepostos aduaneiros industriais que se destinam ao uso exclusivo de empresas industriais para armazenagem
de mercadorias provenientes do estrangeiro, usadas na incorporação, transformação e acondicionamento de produtos por elas fabricados, competindo a concessão de autorização ao Director-Geral das Alfândegas.
Entrepostos para armazenagem de mercadorias nos quais é permitida a realização de operações de simples lavagem e limpeza, de movimentação para boa conservação ou apresentação comercial das mercadorias e de reparação
de avarias causadas no decurso do seu transporte.
Nos entrepostos aduaneiros de armazenagem é proibido substituir embalagens ou contentores de mercadorias,
excepto quando:
• Haja necessidade de extrair, para reexportação ou transferência, parte das mercadorias contidas num pacote;
• Haja risco de danos ou derrames ou seja impossível embrulhar melhor as mercadorias destinadas a trânsito ou
reexportação;
• Haja permissão legal para o efeito.
A Regulamentação do CIN-CV (analisada na Secção 1.4.2 do Capítulo I) determina que às Zonas de Desenvolvimento
Industrial e Logístico se aplica o regime dos Entrepostos aduaneiros de armazenagem privados constante do Código Aduaneiro, o qual se resume nos parágrafos seguintes.
O entreposto aduaneiro privado de armazenagem destina-se ao uso exclusivo de um depositário tendo em vista as
necessidades da sua actividade, sendo instalado em edifícios ou zonas propostas pelos depositários e submetidas a
aprovação do Director da Alfândega ou do chefe da delegação aduaneira competente.
Depositário é o operador autorizado de um entreposto aduaneiro.
A concessão de autorização para a criação de um entreposto aduaneiro privado incumbe ao Director da Alfândega
com jurisdição sobre a área de sua localização e está sujeita à constituição de uma garantia destinada a acautelar o
cumprimento das seguintes obrigações do depositário.
Obrigações
do depositário

• Assegurar que as mercadorias não são subtraídas à fiscalização aduaneira enquanto se
encontrarem no entreposto;
• Cumprir as obrigações resultantes da armazenagem das mercadorias sujeitas ao regime de
entreposto aduaneiro, designadamente, a de entregar, com a periodicidade prevista na lei,
na estância aduaneira onde foi concedida a autorização para o funcionamento do entreposto
um mapa contendo as mercadorias entradas e saídas e o saldo apurado no período a que se refere.
• Observar as condições particulares fixadas na autorização de exploração do entreposto;
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• Pagar, enquanto garante e responsável principal por tais dívidas, os direitos e demais
imposições e encargos aduaneiros incidentes sobre as mercadorias sob sua guarda, bem como
quaisquer multas ou coimas aplicáveis nos termos do Código Aduaneiro, em caso de retirada
de tais mercadorias do entreposto sem o processamento das declarações aduaneiras relevantes
ou sem o pagamento da dívida aduaneira ou a constituição de garantia para acautelar esse
pagamento;
• Pagar os direitos e demais imposições e encargos incidentes sobre as mercadorias furtadas
do entreposto;
• Manter, em moldes aceites pelas autoridades aduaneiras, uma contabilidade de existências
em sistema de inventário permanente de todas as mercadorias entradas no entreposto,
com indicação da respectiva proveniência e destino e demais elementos relevantes quer para
o cálculo dos direitos sobre elas eventualmente incidentes, quer para a correcta aplicação
e controlo do regime a que se encontram sujeitas;
• Entregar à estância aduaneira de controlo, nos prazos fixados por esta, um relatório sobre
a exactidão das suas existências.
As mercadorias podem permanecer em entrepostos aduaneiros privados durante um período de 2 anos, prorrogável, a pedido do interessado e em casos devidamente fundamentados, por 2 períodos adicionais sucessivos de 6
meses cada um, mediante decisão da autoridade aduaneira competente.
Acordo de Facilitação de Comércio e Zona de Comércio Livre Continental Africana:
Cabo Verde é parte dos seguintes Acordos, ambos desde Fevereiro de 2020:
Acordo de Facilitação de Comércio (AFC), adoptado na IX Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), realizada em Bali (Indonésia), a 7 de Dezembro de 2013190.
Acordo que cria a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), assinado no dia 21 de Março de 2018, na
Cimeira Extraordinária dos Chefes de Estados e de Governos da União Africana, em Kigali (Ruanda)191, abrangendo o
comércio de mercadorias, o comércio de serviços, o investimento, os direitos de propriedade intelectual e a política
de concorrência.

7.1.3 Principais entidades competentes
A Direcção Geral das Alfândegas (DGA) é o serviço central encarregado de propor a política relativa à administração, liquidação, cobrança e arrecadação dos tributos aduaneiros e de outras receitas, cometidas por lei ao sistema
aduaneiro, e de assegurar a direcção e o controlo técnico e administrativos dos serviços e organismos da administração aduaneira e o exercício da autoridade aduaneira, sob a coordenação e o controlo central da Direcção Nacional
de Receitas do Estado (DNRE) do Ministério das Finanças (MF).
Integradas na DGA estão as Alfândegas que são os Serviços de Base Territorial que executam os actos e as operações de gestão, controlo e fiscalização aduaneiros relativos à desalfandegação de mercadorias e meios de transporte, à movimentação de pessoas e bens na entrada, permanência, trânsito e saída do território nacional, assim como
à prevenção, detecção e repressão das infracções fiscais aduaneiras.
As Alfândegas podem, conforme as necessidades do serviço, ter postos avançados de fiscalização e atendimento
(Delegações Aduaneiras e Postos Aduaneiros), os quais se denominam de acordo com as respectivas incumbências,
das quais se destacam as seguintes:
• Proceder, com as formalidades legais devidas, a buscas, quer pessoais, quer em estabelecimentos comerciais,
depósitos, casas de habitação, embarcações e outros meios de transporte ou quaisquer outros locais;
• Superintender e fiscalizar dentro dos portos e dos aeroportos, o movimento de carga, descarga, transbordo, circulação, trânsito, baldeação e reexportação de mercadorias, utilizando métodos de melhores práticas e promovendo
a celeridade no desembaraço aduaneiro;
• Superintender em todo o serviço de despacho de mercadorias, procedendo à liquidação e cobrança dos direitos e
mais imposições que forem devidos e organizando a respectiva contabilidade e os elementos estatísticos;
• Dar armazenagem, em depósitos sob a sua directa administração ou em quaisquer outros armazéns sob regime
aduaneiro, às mercadorias que possam gozar desse benefício.
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Lista de Membros: http://www.tfafacility.org/ratifications . Acordo: https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/wto_tradefacilitation_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-cfta_consolidated_text_-_portuguese.pdf .

7.2 SUBVENÇÕES À PRODUÇÃO NACIONAL
O Regulamento do ICE de 2004, actualizado pela última vez em 2012, determina a isenção deste imposto aos produtos importados ou de produção nacional que beneficiem da aplicação de um regime suspensivo de direitos aduaneiros ou que devam ser inutilizados sob fiscalização aduaneira, nos termos e condições estabelecidos na legislação
aduaneira respectiva.
As regras aplicáveis às medidas anti-dumping do Regulamento do Código Aduaneiro incluem as medidas de política
comercial visando salvaguardar o País e os seus agentes económicos de práticas comerciais desleais, em conformidade com o Acordo sobre o artigo VI do GATT de 1994 (Uruguay Round). Os direitos anti-dumping são utilizados para
neutralizar o efeito do prejuízo ou ameaça de prejuízo causado pelas práticas de dumping, de modo a nivelar o preço
dos produtos segundo um valor de mercado considerado normal.
Subvenções são subsídios ou ajudas concedidas por parte de um Estado ou outra entidade pública a certas empresas, sem que isso implique necessariamente uma contrapartida.
Os direitos de compensação destinam-se a neutralizar qualquer subvenção concedida, directa ou indirectamente,
ao fabrico, produção, exportação ou transporte de produtos, quando a introdução em livre prática de tais produtos
no território aduaneiro de Cabo Verde cause prejuízo importante.
Em 2015 foi lançado o mecanismo de promoção dos produtos e serviços nacionais através da marca “I AM Cabo
Verde”, abrangendo o direito do uso da marca, bem como o figurino institucional de gestão e estabelecendo-se as
regras do registo da marca, o processo de acesso à utilização da marca “I AM Cabo Verde”, incluindo os requisitos
gerais e específicos e a instrução do pedido, o direito ao uso da marca e o respectivo regime sancionatório, tendo
sido criado o Conselho Nacional para a Promoção dos Produtos Nacionais.
No âmbito dos serviços prestados pela Transportadora Aérea Nacional em Cabo Verde (TACV) foi estabelecida em
2016 uma subsidiação financeira do Estado, aplicável aos serviços aéreos domésticos regulares entre as ilhas de
fraca densidade de tráfego, visando-se compensar a TACV pela prestação do serviço público nas rotas consideradas
vitais para o desenvolvimento económico de uma ou mais ilhas e fundamentais para garantir a coesão territorial.
O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Comércio (PEDC) 2015-2020192 tem como objectivos gerais aumentar
o peso do sector do comércio para 15% do Produto Interno Bruto (PIB) e aumentar a taxa de cobertura, calculada
sobre o somatório das exportações e reexportações, para 65%. Desses objectivos gerais resultaram os seguintes
objectivos específicos:
• Promover o desenvolvimento da produção e da competitividade de bens e serviços nacionais, especialmente de
produtos agro pecuários das fileiras do pescado, do café, da cana sacarina e das frutas locais, da indústria transformadora da matéria-prima de origem comunitária (CEDEAO) e de serviços direccionados para o turismo;
• Promover a melhoria da distribuição interna e o aumento da aquisição de frutas e vegetais frescos, carne e peixe
de produção local pelos resorts e hotéis de média e grande dimensão;
• Estimular as actividades de trading, leasing, entreposto e bankering e o aumento da exportação e reexportação
de bens;
• Incentivar a descoberta de novos mercados fornecedores, reduzir a intermediação, promover economia de escala,
melhorar a gestão das importações e estimular compras conjuntas;
• Promover e incentivar a internacionalização de actividades de empresas nacionais dos sectores de serviços e
indústria onde Cabo Verde pode ser competitivo, nomeadamente das TIC (consultar na Secção 1.5 do Capítulo I
informação sobre o cluster das TIC), do comércio internacional, das telecomunicações, da indústria farmacêutica e
da construção civil e obras públicas.
Destacam-se ainda as Medidas OE de 2021 para dinamização da economia local: O Governo, no uso das prerrogativas previstas no Código da Contratação Pública de 2015, actualizado pelo OE de 2021, adequa os valores para a
escolha dos procedimentos de contratação pública, para a implementação de programas específicos que visam desenvolver a economia local e a promoção das micro e pequenas empresas e empregos locais. Para esse efeito, são
aplicáveis procedimentos de obras públicas e aquisição de bens e serviços promovidos pelas entidades adjudicantes
preferencialmente destinados aos empreiteiros ou construtores domiciliados no concelho onde a obra é executada
e às empresas domiciliadas no concelho onde o serviço é prestado e o produto é utilizado.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• Versão consolidada do Código da Contratação Pública;
• Regime Jurídico da Actividade das Microfinanças de 2015 actualizado em 2017, nomeadamente autorização
especial para a constituição de instituições de microfinanças da categoria A.
Microfinanças é a actividade exercida pelas entidades autorizadas e que consiste na prestação de serviços financeiros adequados e sustentáveis a favor das populações de baixo rendimento, normalmente excluídas do sistema
financeiro tradicional.
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Até à data da presente Edição não foi aprovado novo Plano para o período daí em diante.
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O OE de 2021 mantém ainda a bonificação de 50% dos juros dos créditos contratualizados pelas famílias e micro e
pequenas empresas, legalmente constituídas, junto das instituições financeiras para aquisição de equipamentos e
serviços de instalação, destinados à microprodução de energia renovável, aplicável aos consumidores finais enquadrados na categoria de baixa tensão normal.
Os princípios gerais relativos às infracções contra a economia e a saúde pública estabelecidos em 2009 previnem
e reprimem as actividades anti económicas e contra a saúde pública e consagram os crimes de especulação e de
açambarcamento.
O crime de especulação consiste em vender bens ou prestar serviços por preços superiores aos permitidos pelos
regimes legais a que os mesmos sejam submetidos; alterar, sob qualquer pretexto ou por qualquer meio e com
intenção de obter lucro ilegítimo, os preços que do regular exercício da actividade resultariam para os bens ou
serviços ou, independentemente daquela intenção, os que resultariam da regulamentação legal em vigor; vender
bens ou prestar serviços por preço superior ao que conste de etiquetas, rótulos, letreiros ou listas elaboradas
pela própria entidade vendedora ou prestadora de serviço; vender bens que, por unidade, devem ter certo peso ou
medida, quando os mesmos sejam inferiores a esse peso ou medida, ou contidos em embalagens ou recipientes
cujas quantidades forem inferiores às nestas mencionadas. É punido com pena de 6 meses a 3 anos.
O crime de açambarcamento consiste em actos que, em situação de notória escassez ou com prejuízo do regular abastecimento do mercado de bens essenciais ou de primeira necessidade ou ainda de matérias-primas
utilizáveis na produção destes, com o objectivo de alterar os preços ou prejudicar os consumidores, se traduzam
em: ocultar existências ou as armazenar em locais não indicados às autoridades de fiscalização, quando essa
indicação seja exigida; recusar a sua venda segundo os usos normais da respectiva actividade ou condicionar
a sua venda à aquisição de outros, do próprio ou de terceiros; recusar ou retardar a sua entrega quando encomendados ou aceite o respectivo fornecimento; encerrar o estabelecimento ou o local de exercício da actividade
com o fim de impedir a sua venda; ou não levantar bens essenciais ou matérias-primas que lhe tenham sido
consignados e derem entrada em locais de desembarque, descarga, armazenagem ou arrecadação, no prazo de
10 dias, tratando-se de bens sujeitos a racionamento ou condicionamento de distribuição, ou no prazo que tiver
sido legalmente determinado pela entidade competente, tratando-se de quaisquer outros. É punido com pena de
prisão de 6 meses a 3 anos.
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VIII SISTEMA JUDICIAL
E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS
8.1 ORGANIGRAMA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL
ORGANIGRAMA DOS TRIBUNAIS
SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
2ª INSTÂNCIA
TRIBUNAL
DA RELAÇÃO
Sotavento

TRIBUNAL
DA RELAÇÃO
Barlavento
1ª INSTÂNCIA

Tribunal da Comarca
da Praia

Tribunal da Comarca
de S. Vicente

(Comarca de Acesso Final)

Tribunal da Comarca
de S. Catarina
(Comarca
de 1º Acesso)

Tribunal
da Comarca
do Tarrafal
(Comarca
de Ingresso)

(Comarca de Acesso Final)

Tribunal da Comarca
de Sta. Cruz
(Comarca
de 1º Acesso)

Tribunal
da Comarca
de S. Domingos
(Comarca
de Ingresso)

Tribunal
da Comarca
do Maio
(Comarca
de Ingresso)

Tribunal da Comarca
de S. Filipe
(Comarca
de 1º Acesso)

Tribunal
da Comarca
dos Mosteiros
(Comarca
de Ingresso)

Tribunal
da Comarca
da Brava
(Comarca
de Ingresso)

Tribunal da Comarca
de Rª. Grande
(Comarca
de 1º Acesso)

Tribunal
da Comarca
de Porto Novo
(Comarca
de Ingresso)

Tribunal
da Comarca
de Paul
(Comarca
de Ingresso)

Tribunal da Comarca
do Sal
(Comarca
de 1º Acesso)

Tribunal
da Comarca
de S. Nicolau
(Comarca
de Ingresso)

Tribunal
da Comarca
da Boa Vista
(Comarca
de Ingresso)

Fonte: Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária

A organização judiciária em Cabo Verde está estruturada na seguinte hierarquia, de acordo com a Lei que define a
Organização, a Competência e o Funcionamento dos Tribunais Judiciais de 2011 actualizada em 2019:
• Supremo Tribunal da Justiça;
• Tribunais de 2.ª Instância;
• Tribunais Judiciais de 1.ª Instância.
Supremo Tribunal
da Justiça

Órgão superior da hierarquia dos Tribunais Judiciais com jurisdição em sede de recurso
sobre todos os demais tribunais de 1.ª Instância (com excepção do Tribunal Constitucional
e do Tribunal de Contas).
O Supremo Tribunal de Justiça organiza-se em Plenário, sob a direcção do seu Presidente,
ou por Secções:
• Primeira secção: abrange matéria cível;
• Segunda secção: abrange matéria de natureza criminal;
• Terceira secção: abrange as outras matérias não previstas nos antecedentes.
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O Tribunal Constitucional foi institucionalizado em 2015, tendo até então o Supremo Tribunal de Justiça exercido
as funções de Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é composto por um número ímpar de juízes, não
inferior a 3 e até um máximo de 7, eleitos pela Assembleia Nacional193.
Consultar no Legis-PALOP+TL o Regime Jurídico de Uso de Meios Electrónicos na tramitação de processos
judiciais de 2013.

8.2 EXECUÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA
As regras aplicáveis à execução de sentenças estrangeiras em Cabo Verde estão previstas, no âmbito de sentenças
civis, no Código do Processo Civil de 2010, actualizado em 2015, e no âmbito de sentenças penais, nos Princípios
Gerais da Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal de 2011 e no Código de Execução das Sanções
Penais Condenatórias de 2018. A força executiva das sentenças estrangeiras depende de prévia revisão e confirmação por tribunal nacional.
O Código Civil de 1966, actualizado pela última vez em 2016 prevê que, sem prejuízo do disposto em tratados ou
convenções internacionais de que Cabo Verde seja parte, as sentenças dos tribunais estrangeiros, revistas e confirmadas em Cabo Verde, podem titular o registo da hipoteca judicial, na medida em que a lei do País onde foram
proferidas lhes reconheça igual valor.
O mesmo princípio existe no caso de execução de sentença estrangeira que determine a falência ou liquidação de
uma instituição financeira com sede no exterior.
O Tribunal da Relação é competente para julgar os processos de revisão e confirmação de sentença estrangeira.
Entrou em vigor em 2004, o Acordo de Cooperação Jurídica e Judiciária, em matéria civil e penal, entre Portugal e
Cabo Verde, aplicando-se as regras gerais descritas acima.
Em Cabo Verde são também aplicáveis as regras sobre revisão, confirmação execução de sentenças previstas no
Acordo de Cooperação Judiciária entre a República Popular de Angola, a República de Cabo-Verde, a República da
Guiné-Bissau, a República Popular de Moçambique e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, assinado a
10 de Dezembro de 1987, em Bissau.

8.3 REGIME DA ARBITRAGEM
A Lei da Arbitragem de 2005 como meio de resolução não jurisdicional de conflitos aplica-se às arbitragens nacionais e internacionais.
A Regulamentação da Criação dos Centros de Arbitragem de 2005 determinou que as entidades que, nos termos da
Lei da Arbitragem, pretendam promover, com carácter institucionalizado, a realização de arbitragens voluntárias,
devem requerer ao Ministério da Justiça e Trabalho (MJT) autorização para a criação dos respectivos centros.194
O Regime de Arbitragem como Meio Alternativo de Resolução Jurisdicional de Conflitos em Matéria Tributária de
2016 prevê o funcionamento de Tribunais Arbitrais junto do Centro de Arbitragem Tributária, com competência para
a apreciação das pretensões que se prendem com a declaração de ilegalidade de actos de liquidação de impostos,
taxas e contribuições, desde que a utilidade económica do pedido seja inferior a 10 000 000 ECV até Janeiro de 2021
e a 20 000 000 ECV após essa data.
Em 2017 foram encerradas as Casas do Direito, que eram estruturas não judiciais vocacionadas para promover o
acesso à justiça e ao direito em Cabo Verde, garantindo, nomeadamente, a informação e consulta jurídica, estimulando
o desenvolvimento da cidadania e a participação cívica dos cidadãos e divulgando os meios judiciais e extrajudiciais
existentes para a resolução de conflitos.
Cabo Verde é parte desde 2017 da Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras195, assim viabilizandoo reconhecimento imediato das mesmas em Cabo Verde, desde que proferidas em território
de Estados vinculados à Convenção e reconhecidos pelo Estado Cabo-verdiano.
Para mais informações sobre Resolução de conflitos no âmbito do investimento estrangeiro ver a respectiva secção
no Capítulo I.

https://www.tribunalconstitucional.cv/index.php/organizacao/
Constitui contra-ordenação a realização de arbitragens voluntárias institucionalizadas por entidades não autorizadas. As entidades que
realizem arbitragens voluntárias institucionalizadas sem que para tal tenham obtido prévia autorização são punidas com coima de 500 000 a
1 300 000 ECV.
195
Texto da Convenção em Português disponível em www.gddc.pt/siii/docs/rar37-1994.pdf. Partes na Convenção disponível em: http://www.uncitral.
org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html.
193
194
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IX REGIME JURÍDICO DOS ESTRANGEIROS
9.1 TIPOS DE VISTOS
Segundo informação oficial do Portal Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades (MNEC)196,
conjugada com O Regime Jurídico de Entrada, Permanência, Saída e Expulsão de Estrangeiros de 2014, actualizado
pela última vez em 2017, os estrangeiros podem entrar em território nacional sempre que possuam documento de
viagem, visto, meios económicos considerados suficientes e não estejam sujeitos a proibições expressas de entrada.
No Portal Consular estão disponíveis ainda informações oficiais sobre os casos em que se pode entrar em Cabo Verde
sem visto, os documentos necessários, os requisitos de Pré-registo e pagamento da Taxa de Segurança Aeroportuária
(TSA) e o preço dos Vistos de trânsito, temporário e de turismo.
Os tipos de vistos são os que se listam de seguida.
TIPO

REQUISITOS/CONDIÇÕES

Visto de trânsito

• Concedido ao estrangeiro que, para chegar ao país de destino, tenha de desembarcar
em Cabo Verde;
• Duração de 4 dias e prorrogável uma única vez.
• Destina-se a permitir a entrada de cidadão estrangeiro em Cabo Verde para os seguintes
fins: viagem cultural; missão de negócios; exercício de uma actividade profissional,
subordinada ou independente, cuja duração não ultrapasse 1 ano, em especial como artista
ou desportista, técnico, professor ou actividade qualificada de outra categoria, sob regime
de contrato ao serviço do Estado de Cabo Verde ou de outras entidades públicas ou privadas;
exercício de uma actividade sazonal; tratamento médico; visita familiar; permanecer em
território nacional por períodos superiores a 3 meses e inferiores a 1 ano, por outras razões
consideradas atendíveis pelas autoridades competentes;
• Pode ser ordinário ou de múltiplas entradas;
• O ordinário é válido para 180 dias, o de múltiplas entradas permite o total de permanência
no País até 90 dias, durante 1 ano.
• Concedido a cidadão estrangeiro que pretenda fixar residência habitual em Cabo Verde,
para os seguintes fins: exercício de actividade profissional, subordinada ou independente,
devidamente certificada por contrato de trabalho ou de prestação de serviços; realização
de uma actividade de investimento; frequência de um ciclo de estudos de duração superior
a 1 ano, como estudante do ensino superior; para efeitos de reagrupamento familiar com
estrangeiro residente (cônjuge ou filhos menores, adoptados menores ou dependentes);
• Válido por 6 meses prorrogáveis até à decisão final sobre o pedido de autorização de residência.
• Concedido ao estrangeiro que venha a Cabo Verde em viagem de carácter recreativo ou de
visita, incluindo cruzeiros.
• Deve ser utilizado num prazo de 180 dias187 após a sua concessão e permite ao seu titular
uma estada de 90 dias, prorrogáveis, no máximo, por igual período;
• Documentação a ser apresentada: título de transporte que o habilite a entrar e a sair de
Cabo Verde; meios de subsistência adequados e suficientes para o período previsto de
permanência, fixados em Portaria do Ministério da Administração Interna de 2015;
documento de viagem com validade superior à duração da estadia autorizada.
• Concedidos desde que a entrada seja justificada pela sua qualidade, natureza da viagem,
missão a Cabo Verde ou contrato legalizado pelas autoridades cabo-verdianas;
• Permitem a permanência no País até 30 dias, podendo ser válidos para várias entradas.

Visto temporário

Visto de residência

Visto de turismo

Visto oficial
Visto diplomático
Visto de cortesia

São isentos de vistos, os estrangeiros nas seguintes condições:
• Habilitados com título de residência válido;
• Beneficiem de isenção ou dispensa de visto previstos na lei ou em acordos internacionais de supressão de vistos ou
livre circulação e estabelecimento em que Cabo Verde é parte.
• Titulares do “laissez-passer” emitido pelos estados ou organizações internacionais reconhecidas por Cabo Verde ou
de identificação de funcionário ou agente de missão estrangeira ou organização internacional, emitido pelo departamento governamental responsável pela área das relações exteriores.
• Naturais de Cabo Verde que tenham adquirido a nacionalidade estrangeira e os respectivos cônjuges e descendentes, mediante exibição de passaporte, certidão de nascimento, certidão de casamento ou outro documento onde conste
a circunstância de ter nascido, ser casado ou filho de pai ou mãe nascido em Cabo Verde.
https://portalconsular.mnec.gov.cv/vistos
Entende-se que não se aplica o prazo de 60 dias indicado no Portal Consular, mas sim o prazo de 180 dias que consta expressamente da redacção do
Artigo 32.º da Lei 66/VIII/2014 que define o regime jurídico de entrada, permanência, saída e expulsão de estrangeiros do território cabo-verdiano, que
se manteve em vigor nas suas sucessivas actualizações (republicações) de 2015 e 2017.
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O Consulado Geral de Cabo Verde disponibiliza no seu sítio um documento com informação sobre os requisitos e tipos
de vistos necessários para entrar em Cabo Verde198.
Nas seguintes situações poderá ser concedido passaporte temporário: aos indivíduos residentes no território nacional que sejam apátridas ou nacionais de países sem representação diplomática ou consular em Cabo Verde e que
demonstrem não poder obter outro passaporte; aos refugiados abrangidos pelo disposto no parágrafo 11.º do Anexo
a Convenção relativa ao Estatuto dos refugiados, adoptada em Genebra em 28 de Julho de 1951; aos indivíduos não
residentes em território nacional, quando razões excepcionais aconselham a concessão; aos nacionais de países com
os quais Cabo Verde tenha acordo nesse sentido.
O passaporte temporário é válido por um período de 6 meses e pode ser utilizado num número ilimitado de viagens,
desde que se faça a menção desse direito no documento.

9.2 AUTORIZAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE VISTOS
Para a entrada no território cabo-verdiano os cidadãos estrangeiros têm de ser portadores de um dos seguintes documentos de viagem com validade superior à duração da estadia: passaporte ou documento equivalente; laissez-passer,
emitido pelos Estados ou por organizações internacionais reconhecidas por Cabo Verde; bilhete de identidade do funcionário ou agente da missão estrangeira ou de organização internacional, emitido pelo MNEC; títulos de viagem para
refugiados; outros documentos determinados pelas autoridades cabo-verdianas competentes.
São competentes para concessão de vistos as Embaixadas e postos consulares, no estrangeiro, e a Direcção de Estrangeiros e Fronteiras (DEF), no território nacional. Excepcionalmente, nos postos de fronteira aérea e marítima, os vistos
oficiais, diplomático ou de cortesia podem ser concedidos mediante autorização expressa do MNEC.
Para obtenção de visto temporário o estrangeiro deverá apresentar a seguinte informação:
• Título de transporte que o habilite a entrar e a sair de Cabo Verde;
• Meios de subsistência adequados e suficientes para o período previsto de permanência, fixados em Portaria de 2015,
ou estar em condições de legalmente os poder adquirir;
• Documento de viagem com validade superior à duração da estadia autorizada;
• Atestado de saúde ou equivalente;
• Certificado internacional de vacinação;
• Documento que fundamente o objectivo da viagem ou missão ou cópia do contrato a executar visado pelas autoridades
cabo-verdianas;
• Não ter sido condenado por crime que em Cabo Verde seja punível com pena privativa da liberdade de duração superior a 1 ano;
• Se solicitado, certificado de registo criminal ou documento equivalente emitido pela autoridade competente do seu
País de nacionalidade ou residência habitual, com validade de pelo menos 6 meses e tradução para língua portuguesa
legalizada pelos serviços consulares de Cabo Verde.
Em alguns casos, as Embaixadas e os Postos Consulares exigem a prestação de uma garantia de repatriamento sob a
forma de um depósito bancário de valor igual ao do bilhete de regresso ao País da nacionalidade ou residência habitual,
acrescido de 10%.
Consultar nos Legis-PALOP+TL mais detalhes sobre concessão de vistos na Regulamentação do Regime Jurídico
de Entrada, Permanência, Saída e Expulsão de Estrangeiros de 2014, actualizada pela última vez em 2018.
Pedido de autorização de residência:
O pedido de autorização de residência deve ser apresentado na DEF ou em qualquer unidade ou serviço da Polícia
Nacional sediados nos concelhos, até 15 dias antes de expirar o visto de residência, o visto temporário ou o período
autorizado de estadia.
Na apreciação do pedido de autorização de residência a DEF atende, nomeadamente, aos seguintes critérios:
• Cumprimento, por parte do interessado, das leis cabo-verdianas;
• Meios de subsistência adequados e suficientes do interessado, fixados em Portaria de 2015;
• Saúde pública;
• Finalidades pretendidas com a estadia no País;
• Laços familiares existentes com residentes no País, nacionais ou estrangeiros;
• Conhecimento da língua nacional e/ou oficial;
• Inexistência de ameaça à segurança e ordem públicas.
Consultar no Legis-PALOP+TL o Modelo de pedido de autorização de residência ou da sua renovação de 2015.
Regime sancionatório:
Os estrangeiros que permaneçam no País além do período autorizado, incorrem em coima de 10 000 ECV a 50 000 ECV
(cerca de EUR 90 e EUR 450). Outras infracções poderão ser punidas com coimas cujos valores aumentaram em 2014
para 2 000 ECV a 4 500 000 ECV (cerca de EUR 18 a EUR 40 800).
Consultar no Legis-PALOP+TL outras contra-ordenações previstas na Regulamentação do Regime Jurídico de
Entrada, Permanência, Saída e Expulsão de Estrangeiros do território cabo-verdiano.
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http://conscvboston.org/servicos-consulares-consular-services/cat_view/64-documentosdocumentos/58-vistosvi- sas/59-portuguese

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E DOS DIREITOS HUMANOS

GUIA PARA INVESTIR
NOS PALOP E TIMOR-LESTE

GUINÉ-BISSAU

I FORMAS DE INVESTIMENTO
ESTRANGEIRO
1.1 REGIME LEGAL
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O Código de Investimento de 2011, apenas actualizado pelo Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2015, aplica-se
independentemente do sector de actividades, nacionalidade do investidor e forma jurídica da empresa, ou de qualquer distinção de outra natureza, salvo as nele expressamente previstas.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Código de Investimento.
Os investimentos nas áreas de exploração mineira, petrolífera e florestal regem-se nos termos da legislação própria ou de contratos de investimento.
Cabe à Agência da Promoção de Investimentos da Guiné-Bissau (Guiné-Bissau Investimentos - GBI) criada em
2012 o papel de Interlocutor Único do Investidor, representando todas as entidades administrativas envolvidas. A
GBI funciona como serviço centralizado e articulado com os departamentos sectoriais no apoio ao investidor, no
seguimento e avaliação da implementação dos projectos de investimento aprovados e outras actividades afins200.
A GBI tem, entre outras, as seguintes atribuições:
• Participar no capital de empresas, mediante autorização prévia do Governo;
• Promover ou participar em outras formas de associações que tenham por objecto o fortalecimento, modernização
e aumento da sua competitividade;
• Promover a Guiné-Bissau como destino de investimentos.

1.2 GARANTIAS DOS INVESTIDORES, TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR
E INCENTIVOS
O Estado garante a igualdade de tratamento aos investidores estrangeiros e nacionais e que nenhuma medida de
nacionalização, expropriação ou requisição será adoptada, salvo em razão de interesse ou utilidade públicas cabendo, nesse caso, ao Estado o pagamento de uma justa indemnização pecuniária.
TRANSFERÊNCIAS GARANTIDAS
PARA O EXTERIOR (ATRAVÉS
DO SISTEMA BANCÁRIO)

Dividendos e lucros, depois de deduzidas as amortizações e liquidados
os impostos devidos.
Repatriamento de capital, tendo em conta as participações correspondentes
ao investimento estrangeiro no capital próprio da respectiva empresa.

Por via do OGE de 2018, os investidores que pretendam beneficiar do repatriamento de capital devem cumprir a exigência fiscal relativa ao Imposto de Capital, entregando ao Banco Central dos Estados da África Ocidental (BCEAO)
e aos demais bancos comerciais, no âmbito do seu dever público de colaboração com a Administração Fiscal, os
seguintes elementos, sob pena de aplicação de multa equivalente ao dobro do imposto de capital que se deixar de
pagar (consultar a Secção 3.7 do Capítulo III).
• Comprovativos de pagamento;
• Certidão de quitação fiscal.
O BCEAO é um estabelecimento público internacional constituído entre os Estados Membros da União Económica
e Monetária da África Ocidental (UEMOA).
As operações de cessão, venda ou liquidação de investimentos entre residentes e investidores estrangeiros são livres, sendo garantida a exportação do produto da cessão, venda ou liquidação de investimentos estrangeiros, depois
de pagos os respectivos impostos e obrigações.
Todo o pessoal estrangeiro ao serviço de uma empresa e que se encontre legalmente autorizado a residir e a trabalhar
na Guiné-Bissau tem o direito de transferir para o exterior a totalidade ou parte da remuneração obtida nessa empresa, sem prejuízo do cumprimento das respectivas obrigações fiscais, nos termos da legislação bancária em vigor.
Na Guiné-Bissau a moeda nacional Peso Guineense (PG) foi substituída em 2 de Maio de 1997 pelo FCFA, em virtude da entrada na União
Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA), sendo convertida a uma taxa de 65 pesos por Franco CFA, Nos termos da Lei de 1997
sobre a Unidade Monetária da República da Guiné-Bissau.
200
As atribuições e funcionamento do respectivo serviço são objecto de regulamento próprio aprovado pelo Conselho de Administração e
homologado pela entidade de Tutela o qual não foi aprovado até à data da presente Edição.
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INCENTIVOS AO
INVESTIMENTO

Incentivos ao investimento, concedidos na fase de realização dos investimentos201
Incentivos à consolidação da empresa e ao emprego, concedidos nos anos iniciais
de operação de novas empresas
Incentivo à formação profissional dos trabalhadores
Incentivo em infra-estrutura económica ou social de uso público

Para requerer os incentivos acima é necessário que o montante do investimento previsto seja igual ou superior a USD
34 000 e que vise a criação de uma nova empresa ou actividade, a expansão, a modernização ou a diversificação de
actividades existentes ou a renovação de equipamentos.
São considerados projectos de investimento de grande interesse para o País os de montante igual ou superior a USD
80 000 000, que poderão beneficiar de outros incentivos atribuídos pelo Conselho de Ministros, através do Contrato de
Investimento, mediante proposta dos membros do Governo competentes, de entre os quais o responsável pelo pelouro
da economia. Estes incentivos incidem sobre:
• A contribuição industrial;
• A contribuição predial;
• Quaisquer outros impostos sobre o rendimento, assim como sobre a taxa fundiária e outras devidas no âmbito da
concessão de terras.
O requerimento de incentivos fiscais deve ser apresentado ao membro do Governo responsável pelo sector da economia, o qual incluirá o projecto de investimento e as demais informações requeridas em procedimentos a regulamentar202 (mais informação sobre isenções tributárias no Capítulo III).

1.3 FORMA LEGAL EXIGIDA PARA A CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES
1.3.1 Forma e documentação exigida
A constituição de sociedades deve obedecer aos requisitos do Acto Uniforme Relativo ao Direito das Sociedades
Comerciais e ao Agrupamento de Interesse Económico da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), aprovado em 2005 e que se mantém inalterado, que obriga, designadamente, ao seguinte:
• Formalização de estatutos por escritura pública ou acto que no Estado da sede social tenha força probatória
semelhante; e
• Reconhecimento de letra e assinatura de todas as partes, segundo formulário notarial, só podendo ser modificado
pela mesma forma.
Por sua vez os actos de constituição, dissolução e liquidação de sociedades comerciais, bem como os de alteração
do pacto social, podem constar de documento particular, desde que autenticado por notário conforme estipula o
Regime de Constituição, Modificação, Dissolução e Liquidação de Sociedades Comerciais de 2010 e o Código do
Notariado de 1968, actualizado pela última vez também em 2010.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Código do Notariado.

1.3.2 Capital social
Sociedade anónima: capital mínimo 10 000 000 FCFA203 (cerca de EUR 15 240).
Sociedade de responsabilidade limitada: capital mínimo 1 000 000 FCFA (cerca de EUR 1 520).

1.4 REQUISITOS DE REGISTO E LICENCIAMENTO
As seguintes actividades estão sujeitas a licenciamento prévio não estando sujeitas ao Regime das Actividades
Económicas nos Sectores da Indústria, Comércio e Turismo de 2011.

O Código de Investimento não especifica que tipos de incentivos são concedidos na fase de realização dos investimentos.
Pelo OGE para 2018 ficou o Governo autorizado a legislar sobre o Código Fiscal do Investimento, o qual não foi aprovado até à data da
presente Edição.
203
Desde 2 de Maio de 1997, a unidade monetária da República da Guiné-Bissau é o Franco da Comunidade Financeira Africana (FCFA) com curso legal e poder liberatório, em substituição do Peso Guineense (PG). Em 2020 previu-se a alteração da designação do FCFA para “Eco”https://
www.originalreporter.com/economia/eco-a-nova-moeda-unica-da-cedeao; https://www.dn.pt/lusa/comunidade-economica-da-africa-ocidental-quer-moeda-unica-em-2020-11018957.html ; https://www.radiojovem.info/a-franca-e-oito-paises-africanos-anunciaram-hoje-um-acordo-para-por-fim-ao-franco-cfa-moeda-do-tempo-colonial/ . No entanto, até à data da presente Edição tal alteração não foi implementada.
201
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ACTIVIDADES SUJEITAS A LICENCIAMENTO PRÉVIO
PESQUEIRA
FLORESTAL
FARMACÊUTICA
MINEIRA
					
CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS
VIAGENS E
TURISMO
		
		
COMERCIALIZAÇÃO
DE PESTICIDAS
E PRODUTOS
TÓXICOS

CASTANHA
DE CAJU

AGUARDENTE

RESTAURAÇÃO

HOSPEDAGEM

INDÚSTRIAS
INSALUBRES
TÓXICAS OU
RUIDOSAS

PRODUÇÃO E
VENDA DE
PRODUTOS
ALIMENTARES

INDÚSTRIA DE
COMÉRCIO
PRODUÇÃO ANIMAL
DE ARMAS
E VENDA DE
E MUNIÇÕES
CARNES		

IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

TRANSPORTE
COMÉRCIO DE
TERRESTRES,
COMBUSTÍVEIS
AÉREOS E		
MARÍTIMOS		
COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS
INFLAMÁVIES E
QUÍMICOS

BANCÁRIA
E FINANCEIRA

Desde 2011 as operações de importação e exportação são objecto de simples declaração escrita pelos operadores, a
prestar em impresso próprio a elaborar pelos serviços competentes do Ministério do Comércio, Indústria e Turismo
e entregue junto do Serviços Alfandegários, que posteriormente a remeterão àqueles204.

1.5 REGIMES ESPECIAIS DE INVESTIMENTO
Destacam-se os seguintes regimes especiais de investimento:
• Actividades financeiras;
• Actividade industrial e de turismo;
• Obras ou empreendimentos de carácter público/privado;
• Comercialização e exportação da castanha de caju in natura e processada;
• Actividade de aviação civil;
• Actividades mineiras e petrolíferas

1.5.1 Actividades financeiras
A constituição dos bancos, o capital social, reservas especiais e operações bancárias deve obedecer à Lei de Regulamentação Bancária de 1997 que se mantém em vigor sem actualizações.
Bancos são as empresas cuja função habitual é receber fundos através de cheques ou de transferências, fundos
esses que utilizam para fins próprios ou em nome de outrem, em operações de crédito ou de investimento.
Estabelecimentos financeiros são as pessoas singulares ou colectivas, exceptuando os Bancos, cuja função habitual é efectuar em seu próprio nome operações de crédito, de venda a crédito ou de câmbio, ou que recebem
habitualmente fundos que utilizam em seu nome em operações de investimento de capitais, ou que servem
habitualmente de intermediários como comissionistas, correctores ou outros, na totalidade ou em parte destas
operações.
Operações de crédito são as operações de empréstimos, desconto, pensão, aquisição de créditos, de garantia de
financiamento de vendas a crédito e de locação financeira.
Consideram-se operações de investimento a aquisição de participações em empresas existentes ou em formação e todas as aquisições de valores mobiliários efectuadas por pessoas públicas ou privadas.
Estão excluídos do âmbito da Regulamentação Bancária:
• O Banco Central dos Estados da África Ocidental (Banco Central);
• AS Instituições Financeiras internacionais e Instituições Públicas estrangeiras de Ajuda ou Cooperação, cuja actividade na Guiné-Bissau está autorizada por tratados, acordos ou convenções de que a Guiné-Bissau faz parte;
• A Administração dos Correios e Telecomunicações.

Até à data da presente Edição não foi aprovada legislação referente a tal impresso. Em 2011 foram abolidas as condições e autorizações administrativas prévias seguintes: Boletim de Registo Prévio de Importação (BRPI) e Boletim de Registo Prévio de Exportação (BRPE); a condição
de adoptar a natureza de uma sociedade comercial para ser titular de uma licença de agência de viagens e turismo; e a publicação do alvará
industrial no Boletim Oficial, nos termos do Regulamento das Indústrias anterior a 1975.
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Estão dependentes de prévia autorização pelo Ministério das Finanças205 as seguintes operações:
• Exercício de actividade enquanto Banco;
• Modificação da forma jurídica da denominação, do objecto social, ou do nome comercial;
• Transferência da sede social para o estrangeiro;
• Operação de fusão por absorção ou criação de uma nova sociedade, ou de cisão;
• Dissolução antecipada;
• Aquisição ou cessão de participação;
• Cessão por um Banco ou estabelecimento financeiro de mais de 20% do seu activo, correspondente às suas operações na Guiné-Bissau;
• Exploração por gestor ou cessação do conjunto da suas actividades na Guiné-Bissau.
Consultar no Legis-PALOP+TL o regime sancionatório por violação da Lei de Regulamentação Bancária fixado
em 1997.
As instituições financeiras devem obedecer às obrigações estabelecidas na Lei do Combate ao Branqueamento
de Capital e Financiamento do Terrorismo de 2018 que se resumem no quadro seguinte, devendo nomeadamente
garantir a formação e informação regular do seu pessoal com vista ao respeito das seguintes obrigações:
Para efeitos deste regime são consideradas Instituições financeiras:
• Estabelecimentos de crédito;
• Serviços financeiros dos Correios, assim como as caixas de depósito e consignações ou os organismos dos
Estados membros da UEMOA que se dedicam a actividades similares;
• Companhias de seguro e resseguro, os correctores de seguro e resseguro e os agentes de seguro;
• Sistemas financeiros descentralizados;
• Estruturas centrais do Mercado Financeiro Regional (BRVM), Central de Depósito/Banco de Pagamentos) assim como as sociedades de gestão e intermediação, as sociedades de gestão de património e quaisquer outros
intervenientes comerciais com estatuto de instituição financeira, no sentido dos textos que regem o mercado
financeiro regional;
• Organismos de investimento colectivo em valores mobiliários;
• Sociedades de investimento de capital fixo;
• Casas de câmbio manual autorizadas;
• Estabelecimentos de moeda electrónica.
Instituições financeiras estrangeiras são as instituições financeiras instaladas num Estado terceiro.
OBRIGAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO ÂMBITO DO COMBATE
AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAL E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
Formação
e informação
do pessoal

Garantir a formação e informação regular do seu pessoal com vista ao respeito das obrigações
de regulamentação das relações financeiras com o exterior e de vigilância relativamente
ao cliente

Programas de
prevenção de
branqueamento
de capitais e
financiamento
do terrorismo

Elaborar e implementar programas harmonizados de prevenção do branqueamento de capitais
e financiamento do terrorismo que devem incluir:
• Centralização da informação sobre a identidade dos clientes, dos ordenantes, dos beneficiários efectivos, dos beneficiários e dos procuradores, dos mandatários e sobre as transacções
suspeitas;
• Designação do responsável pela conformidade, ao nível da Direcção, da aplicação
do dispositivo de luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
• Formação contínua do pessoal destinada a detectar as operações e as condutas que podem
estar ligadas ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
• Sistema de controlo interno para verificar a conformidade, o cumprimento e a eficácia das
medidas adoptadas para a execução da Lei do Obrigações das Instituições Financeiras
no âmbito do Combate ao Branqueamento de Capital e Financiamento do Terrorismo;
• Processamento de transacções suspeitas.

Procedimentos
e controlo
interno

• Controlo de riscos;
• Implementação de medidas de vigilância relativas à clientela;
• Conservação de documentos;
• Detecção de transacções inabituais ou suspeitas;
• Declaração de transacções suspeitas à Célula Nacional de Tratamento de Informações
Financeiras (CENTIF).

205

Nos termos da Estrutura Orgânica do Governo de Março de 2020.
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Identificação
dos clientes

• Proceder à identificação dos seus clientes e, se necessário, a identidade e os poderes das
pessoas que actuam em nome deles, por meio de documentos, fontes, dados ou informação
independente e fiável;
• Em caso de várias transacções em numerário, tanto em moeda nacional como em moeda
estrangeira, quando excedem a quantidade total autorizada e sejam realizadas por e em nome
da mesma pessoa no espaço de um dia, ou numa frequência inabitual.
• No caso de pessoa singular, obtenção do nome e apelidos completos, a data e o local
de nascimento e o endereço de seu domicílio principal;
• No caso de pessoa singular comercial, obtenção adicional do comprovativo de inscrição
no registo do comércio e do crédito mobiliário;
• No caso de pessoa colectiva, sucursal ou escritório de representação, obtenção e verificação
de informações sobre a denominação social e o endereço da sede social, a identidade
e os poderes dos associados e dirigentes sociais mencionados no acto uniforme concernente
ou dos seus equivalentes em direito estrangeiro, o original ou a cópia autenticada de qualquer
acto ou extracto do registo de comércio e do crédito mobiliário com data inferior a 3 meses,
atestando a sua constituição e forma jurídica.

Cliente ocasional
e beneficiário
efectivo

• Sempre que o montante da transacção ou transacções relacionadas ultrapassa:
- 10 000 000 FCFA (cerca de EUR 15 240) para as pessoas, excepto as autorizadas a realizar
operações de câmbio manual ou os representantes legais e directores responsáveis dos
operadores de jogo;
- 5 000 000 FCFA (cerca de EUR 7 620) para as pessoas autorizadas a realizar operações
de câmbio manual;
- 1 000 000 FCFA (cerca de EUR 1 520) para os representantes legais e directores responsáveis
dos operadores de jogo.
• No caso de repetição de diferentes transacções de montantes inferiores a 5 000 000 ou 1 000 000
FCFA (cerca de EUR 7 600 ou EUR 1 520) ou quando a proveniência lícita do capital é duvidosa.

Vigilância
particular de
certas operações

• Pagamento em numerário ou através de títulos ao portador de uma quantia em dinheiro,
realizado em condições normais, cujo montante unitário ou total é igual ou superior
a 50 000 000 FCFA (cerca de EUR 76 220);
• Operação envolvendo um montante igual ou superior a 10 000 000 FCFA (cerca de
EUR 15 240), feita em condições inabituais de complexidade ou injustificadas ou parecendo
não ter qualquer justificação económica ou objecto lícito.

A CENTIF criada em 2018 é uma autoridade administrativa tutelada pelo Ministro das Finanças tendo por missão
o tratamento e a difusão de informações com vista à luta contra o branqueamento de capitais e financiamento
do terrorismo.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre:
• Obrigações adicionais das instituições financeiras relativas a verificação de transferências electrónicas, informações à CENTIF, disposições a tomar em casos de informações incompletas sobre o ordenante, conservação e comunicação dos registos e documentos, gestão dos riscos associados às novas tecnologias, relações de
correspondências bancárias transfronteiriças, obrigações das companhias de seguros, medidas de vigilância
complementares;
• Obrigações dos organismos sem fins lucrativos;
• Empresas e profissões não financeiras designadas;
• Obrigações simplificadas de vigilância no que respeita ao cliente;
• Vigilância reforçada no quadro de uma relação de correspondência bancária transfronteiriça;
• Organização e funcionamento da CENTIF;
• Transmissão de informações da CENTIF às Célula de Informações Financeiras (CRF) estrangeiras;
• Declarações de operação suspeita;
• Medidas cautelares, designadamente congelamento de bens e de outros recursos financeiros;
• Sanções penais.
A Lei dos Sistemas Financeiros Descentralizados de 2008, actualizada em 2019, abrange as operações permitidas
às instituições, estruturas ou organizações exercendo a sua actividade no território da Guiné-Bissau, seja qual for o
seu estatuto jurídico, o lugar da sua sede social ou do seu estabelecimento principal, a nacionalidade dos titulares
do capital social, caso haja, ou dos seus dirigentes, dependendo o exercício da sua actividade de autorização prévia
a conceder, caso a caso, pelo Ministro encarregue das Finanças.
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Sistema financeiro descentralizado significa a instituição cujo objecto social principal é oferecer serviços financeiros a pessoas que geralmente não têm acesso às operações efectuadas pelos bancos e pelos estabelecimentos financeiros, tal como definidos pela lei relativa à regulamentação bancária, e habilitada a fornecer essas
prestações.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada da Lei dos Sistema Financeiras Descentralizados e o respectivo regime sancionatório que se mantém inalterado desde 2008.
Os sistemas financeiros descentralizados são classificados em duas categorias, segundo a natureza das operações
que são autorizadas a efectuar conforme resumido no quadro seguinte. O exercício de actividades da outra categoria
carece de autorização do Ministro da Economia e Finanças.
SISTEMAS FINANCEIROS DESCENTRALIZADOS
Categorias das
Instituições financeiras

• Instituições que recebem depósitos e concedem créditos aos seus membros ou a terceiros;
• Instituições que concedem créditos, sem exercer actividades de recepção de depósitos.

Operações permitidas
Recepção de
depósitos

Fundos reembolsáveis, à excepção das cotizações e contribuições obrigatórias, captados
pelo sistema financeiro descentralizado junto dos seus membros ou da sua clientela
com o direito de deles dispor no âmbito da sua actividade e de os restituir segundo
os termos estabelecidos.

Operações de
empréstimos

• Acto pelo qual um sistema financeiro descentralizado coloca, a título oneroso, fundos
à disposição de um membro ou de um cliente constituindo-se este na obrigação de
os reembolsar na data estabelecida.
• O montante máximo dos empréstimos a conceder sob uma única assinatura é fixado,
caso necessário, por instrução do Banco Central.

Operações de
crédito por
assinatura

Acto pelo qual um sistema financeiro descentralizado presta, no interesse de um membro
ou de um cliente, um aval, uma fiança ou qualquer outra garantia.

Desde Abril de 2019 permite-se que os sistemas financeiros descentralizados possam exercer as actividades de
acordo com os princípios das finanças islâmicas, devendo as instruções do Banco Central definir as modalidades
de exercício de actividades pelos sistemas financeiros descentralizados, de acordo com os princípios das finanças
islâmicas.
A actividade de locação financeira deve obedecer ao Regulamento de Locação Financeira (leasing) que entrou em
vigor em 2018, o qual rege também os contratos de financiamento Ijarah, sem prejuízo da aplicação dos princípios
das finanças islâmicas.
Contrato de locação financeira é o contrato pelo qual o locador financeiro cede por um prazo determinado, em
contrapartida das rendas pagas pelo locatário, bens para uso profissional, móveis ou imóveis, adquiridos ou construídos pelo locador financeiro a pedido do actual locatário ou de um anterior locatário.
Locação financeira islâmica ou financiamento Ijarah é o contrato de locação financeira em conformidade com os
princípios da finança islâmica. Exercido o direito de opção de compra, a transmissão da propriedade ocorre através
de acto jurídico autónomo, pelo preço estipulado pelas partes.
O contrato de locação financeira deve estipular o direito de o locatário adquirir, no termo do contrato e pelo preço
convencionado, a totalidade ou parte dos bens locados, tendo em consideração, pelo menos parcialmente, o montante das rendas pagas, podendo ser celebrado pelas seguintes formas:
FORMAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA
Locação financeira mobiliária
Locação financeira imobiliária

• Documento particular autenticado; ou
• Escritura pública
Escritura pública
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Estão excluídos do objecto dos contratos de locação financeira:
• Produtos consumíveis ou perecíveis;
• Acções, obrigações e moeda;
• Instrumentos financeiros;
• Valores mobiliários negociáveis na Bolsa de Valores;
• Títulos de Tesouro;
• Todos os recursos naturais ou todos os bens considerados estratégicos pelo Estado;
• Direitos de autor e outros direitos referentes à propriedade intelectual;
• Demais categorias de bens móveis e imóveis sujeitos a limitações legais quanto à sua livre transferência.
Consultar no Legis-PALOP+TL informações mais detalhadas sobre:
• Conteúdo obrigatório dos contratos de locação financeira, sob pena de nulidade;
• Obrigações de registo nas Conservatórias do Registo Predial, Comercial ou Automóvel;
• Direitos e obrigações do locador e locatário, garantias e privilégios do locador financeiro.
Destaca-se o seguinte comentário cuja fonte é o Ministério da Justiça da Guiné-Bissau:
Estabelecimentos financeiros de natureza bancária:
O sector financeiro reveste-se de importância vital em qualquer economia moderna. A forma como se organiza e
desenvolve as suas actividades, como é regulado e supervisionado é essencial para o bom ou mau funcionamento
da economia. Com efeito, exerce uma influência e um peso determinante sobre as perspectivas do crescimento
económico sustentável e na melhoria das condições de vida dos cidadãos.
Nos dias de hoje, os países de economias fracas como a da Guiné-Bissau são os que têm vindo a apresentar menor
atenção à organização desse sector e as matrizes da sua actividade.
O facto pressupõe a criação de instituições de crédito, instituições financeiras, empresas de investimentos, empresas de seguros e resseguros com respectivas legislações.
Diz o relatório do corpo técnico do Fundo Monetário Internacional de Junho de 2013 e de 2015, que o sistema financeiro nacional está basicamente limitado ao sector bancário composto por 5 bancos comerciais, detendo cerca de
94% dos activos do sistema e apenas 4 Instituições de micro finanças ou Sistema financeiro descentralizado prestando serviços financeiros limitados e a maior parte da sua actividade encontra-se centrada em Bissau.
Apesar do crescente progresso dos mercados financeiros, este ainda permanece abaixo da média dos países da
União.
O regime jurídico que rege os estabelecimentos de crédito pode ser autorizado a funcionar como um banco, assim como, estabelecimento financeiro de natureza bancária. Este último pode ser habilitado a praticar as operações bancárias para as quais estejam previamente autorizadas mediante o parecer prévio do Banco Central
dos Estados membros da União Monetária Oeste Africano (UEMOA) e da Comissão Bancária206. Elas devem ser
constituídas sob forma de sociedade anónima ou sociedade de responsabilidade ilimitada à luz das disposições
concernentes do Acto Uniforme da Sociedade Comercial e Agrupamento de Interesse Económico (AUSCAIE)207.
Mas também importa sublinhar que actividades preconizadas pelo estabelecimento financeiro de natureza bancaria
devem enquadrar na norma do n.º 2, da Lei n.º 4/2008, ou seja, considera-se de operações bancarias “… a recepção
de fundos públicos, as operações de crédito, assim como a gestão de meios de pagamentos a sua colocação a
disposição da clientela“.
Portanto, a prática de actividades de natureza bancária referenciadas no n.º 2, do artigo 2.º do citado diploma legal
carecem de autorização prévia do Ministro das Finanças. O exercício de actividades enquanto estabelecimento de
crédito como banco ou estabelecimento financeiro de natureza bancaria carece de inscrição na lista de bancos ou
estabelecimentos financeiros de natureza bancário.
Os pedidos de autorização para prática de operações de crédito devem ser dirigidos ao Ministro das Finanças e
devem ser instruídos junto ao Banco Central, a fim de este verificar se as entidades solicitantes de autorização
observaram as exigências legais, sobretudo, a forma jurídica a que se deve observar os estabelecimentos de
crédito.
A propósito desta questão, é importante esclarecer que estabelecimento financeiro de natureza bancária deve ser
constituído sob forma de sociedade anónima ou sociedade de responsabilidade limitada ou sociedade cooperativas. O seu capital social deve ser fixo e observando o limite mínimo do capital social fixado pelo Conselho de
Ministros da UEMOA.
Porém, o estabelecimento financeiro não pode revestir a forma de sociedade unipessoal208.

Vide artigos 4.º e 5.º, da Lei n.º 4/2008, de 21 de Março (Relativa a regulamentação Bancária).
A constituição de sociedades deve obedecer aos requisitos do Acto Uniforme Relativo ao Direito das Sociedades Comerciais e ao Agrupamento de Interesse Económico da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA) que obriga, designadamente,
a que: os estatutos sejam formalizados por escritura pública ou acto que no Estado da sede social tenha força probatória semelhante, com
reconhecimento de letra e assinatura de todas as partes, segundo formulário notarial, só podendo ser modificados pela mesma forma.
208
Cfr. N.º 2, do artigo 32.º da Lei n.º 4/2008.
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Alias, por força da adesão do estado guineense, a Organização para a Harmonização dos Direitos de Negócio em
Africa, fez integrar no ordenamento jurídico nacional um conjunto diversificado de actos Uniformes. Dos quais
gostaria de realçar aqui os Ato Uniforme das Sociedade Comercias e Agrupamento Complementar de interesse
Económico209.
Perfil dos dirigentes, os administradores dos estabelecimentos financeiros de natureza bancária:
A luz do disposto nos arts. 25.º, 26.º, e 27.º da Lei n.º 4/2008, que estabelece o perfil dos dirigentes de estabelecimentos de crédito, prescreve que só podem exercer o posto de administrador ou ocupar posto de direcção de
um estabelecimento de crédito um cidadão guineense ou tiver a nacionalidade de um estado Membro da UEMOA,
detentor de um diploma universitário e dispor no mínimo de cinco (5) anos de experiencia profissional e ainda, em
caso de reciprocidade entre os estados, e não cometer nenhuma das infracções penais pela prática de crimes de
falsificação de documentos, burla, abuso de confiança, falência fraudulenta, peculato.
O capital social do estabelecimento financeiro de natureza bancaria com a sede social na Guiné-Bissau não pode
ser inferior ao valor mínimo fixado pelo Conselho de Ministros da UEMOA. O montante de capital social mínimo
exigido deve ser integralmente realizado no dia em for notificado da decisão de concessão da autorização.
As vicissitudes como alteração da forma jurídica, da denominação social ou da firma comercial, bem como a transferência da sede social, fusão e cisão relativas a estabelecimento de crédito na ordem jurídica nacional far-se-á
através de autorização prévia do Ministro das Finanças. (art.39º).
Como se pode constatar por força do disposto no art. 47.º do diploma em análise as operações de estabelecimentos
financeiros são regidas por instruções do BECEAO e tendo em consideração a natureza das suas actividades para
as quais fora concedida autorização.
Locação financeira:
Recentemente o Governo guineense adoptou o regime de locação financeira, instrumento que visa facilitar a obtenção do financiamento de pequenas e médias empresas, sobretudo aquelas que se encontram em dificuldades de
apesentar garantias para obtenção de créditos junto dos estabelecimentos de crédito.
A forma de financiamento “leasing” apresenta grandes vantagens, das quais a mais importante concernente à
efectivação rápida do financiamento, ausência de capital inicial ou de garantia junto do cliente, bem como, o nível
reduzido do custo de transacção do montante do financiamento a disponibilizar, permite, ainda, preservar a capacidade de endividamento das empresas.
O leasing pode representar para países em desenvolvimento como a Guiné-Bissau inúmeras vantagens, nomeadamente:
• Aprofundamento do sector financeiro local através, do acesso alargado ao financiamento bancário por parte de
micro, pequenas e médias empresas;
• Migração de micro, pequenas e médias empresas para categorias superiores;
• Formalização de uma franja importante de empresas do sector informal;
• Melhoria de mecanização da produção e subsequente aumento de financiamento a favor do sector agrícola.

1.5.2 Actividade Industrial e de turismo
Sempre que o exercício de uma actividade industrial esteja sujeito ao regime de prévio licenciamento, nos termos
dos princípios gerais aplicáveis a todas as actividades económicas nos sectores da indústria, comércio e turismo,
aprovados em 2011 que se mantêm inalterados, é obrigatório instruir o pedido de alvará com a devida documentação.

1.5.2 Obras ou empreendimentos de carácter público/privado
Mantêm-se inalteradas as regras de 2006 que sujeitam as obras, cujo investimento total seja igual ou superior a 10
000 000 FCFA (cerca de EUR 15 240), ou cuja importância socioeconómica e/ou grau de complexidade ou inovação
técnica o justificar, à obrigação de acompanhamento e fiscalização pelo Laboratório de Engenharia Civil da Guiné-Bissau (LEGUI), durante as fases de concepção, projecção e execução. Para o efeito, os responsáveis por obras ou
empreendimentos dessa magnitude ou tipo deverão solicitar atempadamente ao LEGUI a correspondente proposta
de contrato de prestação de serviços, de modo a obter o devido cabimento orçamental.

1.5.3 Comercialização e exportação da castanha de caju
Desde Abril de 2018 as licenças de exportação da castanha de caju são atribuídas pelo Ministério do Comércio
e Indústria, mediante o pagamento de taxa no montante de 1 500 000 FCFA (cerca de EUR 2 280), estando a sua
concessão dependente do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos ou apresentação dos seguintes documentos:
209

Cfr. Acto Uniforme das Sociedade Comercias e Agrupamento Complementar de Interesse Económico.
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• Alvará ordinário de exercício de actividade comercial;
• Registo de propriedade ou contrato de arrendamento;
• Ser sociedade comercial ou comerciante em nome individual;
• Dispor de instalações administrativas para funcionamento de escritório;
• Número de identificação fiscal (NIF);
• Certidão de Registo Comercial;
• Certificado fitossanitário e de fumigação;
• Declaração emitida pela Direcção-Geral das Contribuições e Impostos (DGCI) que confirma que o requerente
dispõe de contabilidade organizada;
• Certidão de quitação emitida pela DGCI;
• Certidão de quitação emitida pela Direcção-Geral das Alfândegas (DGA);
• Certidão de quitação emitida pela Agência Nacional de Caju da Guiné-Bissau (ANCA-GB), referente ao pagamento
da taxa de sobrevalorização;
• Documentos comprovativos de repatriamento de divisas, devidamente quantificadas e certificadas por um dos
bancos comerciais da praça;
• Documentos comprovativos do pagamento das contribuições e entrega das quotizações dos trabalhadores ao
Instituto Nacional da Segurança Social nos 2 últimos anos;
• Documentos comprovativos dos investimentos realizados directamente pelo requerente no país;
• Autorização especial para a livre circulação de viaturas no escoamento da castanha durante a campanha, emitida
pela Direcção-Geral de Viação e Transportes Terrestres, no valor de 7 500 FCFA (cerca de EUR 11);
• Declaração de capacidade financeira emitida por qualquer dos bancos comerciais sediados no país, que confirma
a capacidade do requerente para exportar uma quantidade de castanha não inferior a 500 toneladas;
• Certificação de armazéns pela ANCA-GB e pelos Ministérios do Comércio e Indústria e Agricultura e Florestas;
• Apresentação de uma declaração de compromisso em respeitar as leis e regulamentos da respectiva campanha
de caju e do preço mínimo ao produtor estipulado pelo governo durante a mesma;
• Apresentação de contrato de compra e venda que comporta, como modalidade de pagamento, a transferência
bancária ou carta de crédito irrevogável (abertura de crédito documentado);
• Apresentação do comprovativo de pagamento de Antecipação de Contribuição Industrial (ACI).
A ANCA-GB criada em 2012 exerce a sua acção sob tutela do Chefe do Governo em todo o território da Guiné-Bissau, com sede em Bissau, tendo por finalidade: regular, supervisionar e assegurar a promoção do desenvolvimento do sector de caju na Guiné-Bissau, através do fomento da produção, transformação e comercialização
do caju; estimular e coordenar as iniciativas e actividades que com ele se relacionam ou concorram para a sua
valorização económica; e coordenar a representação e o planeamento do sector de caju, bem como a gestão dos
aspectos da sua produção, transformação e comercialização.
Também desde Abril de 2018 a autorização de registo prévio de exportação depende do preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos:
• Declaração passada pela ANCA-GB, que comprove a conformidade dos sacos de juta onde se encontram embaladas as castanhas, com as devidas condições e especificações técnicas;
• Realização de teste de determinação de humidade e ‘‘Out Turn’’ pela ANCA-GB, donde o nível máximo de humidade não ultrapasse os 10% ;
• Publicação, pelo Ministério do Comércio e Indústria, das licenças concedidas em, pelo menos, 2 jornais de maior
circulação nacional;
• Os armazéns com certificado de conformidade e identificados com placas que comprovem a intervenção das
entidades competentes, designadamente os Ministérios do Comércio e Indústria e da da Agricultura e Florestas e
a ANCA-GB.
Consultar no Legis-PALOP+TL os documentos a apresentar para autorização especial para a livre circulação de
viaturas no escoamento da castanha de caju.

1.5.4 Actividade de aviação civil
A actividade de aviação civil no espaço aéreo sob jurisdição da Guiné-Bissau e nas suas águas territoriais é regulada
desde Abril de 2019 pelo Código Aéreo, que sujeita a utilização do espaço aéreo nacional por qualquer aeronave à
autorização prévia da Autoridade da Aviação Civil da Guiné-Bissau (AACGB), cujo regime se resume no quadro
seguinte.
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A AACGB tem por finalidade a supervisão, regulamentação e inspecção do sector da aviação civil, competindo-lhe
licenciar, certificar, autorizar e homologar as actividades e os procedimentos, as entidades, o pessoal, as aeronaves, as infra-estruturas, os equipamentos, os sistemas e demais meios afectos à aviação civil e cujo exercício,
qualificações e utilização estejam condicionados, nos termos da lei, regulamentos e normas aplicáveis, à prática
de tais actos.
LICENCIAMENTOS, CERTIFICAÇÕES, AUTORIZAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DA ACTIVIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL
Licenciamento

• Actividades de transporte aéreo, de trabalho aéreo, de exploração e de assistência aeroportuária
e quaisquer outras que envolvam a exploração de meios aéreos ou conexos;
• Actividades do pessoal aeronáutico constantes do Anexo 1 à Convenção sobre Aviação Civil
Internacional.

Certificação

• Entidades envolvidas na exploração, construção, reparação, assistência e manutenção de
aeronaves;
• Entidades formadoras de pessoal da aviação civil;
• Entidades especializadas em medicina aeronáutica que emitem certificados médicos de aptidão
de pessoal aeronáutico civil;
• Pessoal aeronáutico quanto às suas qualificações, proficiência e aptidão física e mental;
• Navegabilidade e as condições de manutenção das aeronaves matriculadas na Guiné-Bissau
e das suas partes e componentes;
• Aeronaves, relativamente ao grau das suas emissões susceptíveis de afectar o meio ambiente;
Infra-estruturas aeronáuticas e sistemas e equipamentos de apoio à navegação aérea, prestação
de serviço da meteorologia aeronáutica, bem como os procedimentos operacionais associados
a essas infra-estruturas e sistemas.

Autorização ou • Acesso ao espaço aéreo e aos aeródromos nacionais por parte de aeronaves civis, incluindo
homologação
a atribuição de faixas horárias de utilização de aeródromos;
• Exercício do direito de tráfego por operadores de transporte aéreo, bem como dos direitos
de exploração de outras actividades no âmbito da aviação civil;
• Bases de custos subjacentes ao estabelecimento de taxas aeroportuárias e de navegação aérea,
o tarifário e as condições de serviços das entidades que explorem actividades no âmbito da
aviação civil;
• Condições de segurança associadas ao exercício das actividades de voo e de controlo de tráfego
aéreo pelo respectivo pessoal à prática de desportos aeronáuticos e de transporte aéreo de
mercadorias perigosas;
• Procedimentos operacionais de voo e outros requisitos técnicos associados à condução
de aeronaves, de navegação e de controlo de tráfego aéreos, de comunicações aeronáuticas
e de segurança do transporte aéreo.
Consultar no Legis-PALOP+TL a tabela geral de preços a aplicar pela prestação de serviço de assistência em
escala no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, em Bissau, determinada pelo Conselho de Administração da
AACGB, aprovada em Julho de 2018.

A Guiné-Bissau é parte da Convenção sobre Aviação Civil Internacional (Convenção de Chicago)210.
Estão previstas multas aplicáveis aos crimes pela violação do Código Aéreo que podem ascender a 10 000 000 FCFA
(cerca de EUR 15 240).
Foi aprovado em Maio de 2019 o Regime das Contra-ordenações Aeronáuticas Civis, que prevê coimas que podem
ascender a 30 000 000 FCFA (cerca de 45 700 EUR) com o seguinte âmbito de aplicação:
• Exercício das actividades e funções de natureza civil, com exclusão das aeronaves do Estado nomeadamente
aeronaves utilizadas nos serviços militares, aduaneiros e policiais,
• Aos factos praticados:
- Em território nacional, independentemente da nacionalidade do agente;
- A bordo de aeronave registada no país; e
- A bordo de aeronave com matrícula estrangeira, alugada, com ou sem tripulação, a um operador que tenha a sua
sede em território nacional.

Convenção da Aviação Civil Internacional, adoptada em Chicago (EUA) no dia 7 de Dezembro de 1944 de que a Guiné-Bissau é parte desde
1947.
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1.5.5 Actividades mineiras e petrolíferas
Sendo a prospecção, pesquisa, exploração e transporte dos hidrocarbonetos regida pela Lei do Petróleo de 2014, as
empresas que exerçam actividades no sector de combustíveis derivados do petróleo e gás natural podem usufruir
das vantagens e dos incentivos fiscais previstos no Código de Investimento e estão sujeitas ao Regime Jurídico do
Exercício de Actividades no Sector dos Combustíveis Derivados do Petróleo e Gás Natural de 2014, o qual é aplicável
às actividades de importação, exportação, trânsito, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de
combustíveis derivados do petróleo e o gás natural, abrangendo os seguintes produtos.
COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DO GÁS NATURAL
Produtos derivados
de petróleo
e do gás natural

Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP)

Gasolina
		

Aplicado para aquecer, cozinhar, fabricar plástico.

• Combustível de motores;
• Mistura de alcanos e cicloalcanos (de 5 a 12 átomos de carbono).

Querosene (Jet A1,
• Combustível para motores de jactos, material inicial para
AVGAS, petróleo de
a fabricação de outros produtos;
iluminação e outros)
• Mistura de alcanos (de 10 a 18 carbonos) e aromáticos.
			
Gasóleo ou diesel
• Usado como diesel e óleo combustível, além de ser um
		
intermediário para outros produtos;
		
• Alcanos (12 ou mais átomos de carbono).
Óleo lubrificante
• Usado para óleo de motor, graxa e outros lubrificantes;
		
• Alcanos, cicloalcanos e aromáticos de cadeia longa
		
(20 a 50 átomos de carbono).
Petróleo pesado
ou óleo combustível
(fuel oil e outros)
		

• Usado como combustível industrial, também serve como
intermediário na fabricação de outros produtos;
• Alcanos, cicloalcanos e aromáticos de cadeia longa
(de 20 a 70 átomos de carbono).

Resíduos (betume,
asfalto e outros)
		

• Coque, asfalto, alcatrão, breu, ceras, material inicial para
fabricação de outros produtos;
• Compostos com vários anéis com 70 átomos de carbono ou mais.

O quadro seguinte resume as regras e obrigações aplicáveis aos operadores que pretendam obter uma licença para
exercer na Guiné-Bissau tais actividades.
ACTIVIDADES NO SECTOR DOS COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DO GÁS NATURAL
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Princípio de livre acesso

• Todas as instalações e meios do sector de combustíveis derivados do petróleo
necessários ao desenvolvimento de um mercado concorrencial, nomeadamente,
as infra-estruturas de aprovisionamento e reservas de produtos derivados do petróleo,
são submetidos a um regime de livre acesso por qualquer explorador do sector;
• O livre acesso é dado ao explorador pelo proprietário dessas instalações ou meios
em condições jurídicas e financeiras transparentes e não discriminatórias, a fim de
evitar qualquer distorção do mercado do sector.

Condições de exercício
de actividades

• As empresas devem ser constituídas sob a forma de sociedade comercial,
designadamente em conformidade com os actos uniformes da OHADA (consultar
o Capítulo IV);
• Tais sociedades deverão obter uma licença prévia para o exercício das suas actividades.

Licença de exploração

• A licença de exploração das actividades é atribuída mediante requerimento
do interessado, dirigido à Autoridade Reguladora do Sector dos Combustíveis
Derivados do Petróleo e do Gás Natural (ARSECO);
• Para cada actividade deverá ser concedida a licença respectiva.

Critérios de atribuições
de licenças

• Para o exercício das actividades de importação e exportação, o requerente deverá
possuir um capital social não inferior a 100 000 000 FCFA (cerca de EUR 152 400);
• Para a actividade de transporte e distribuição, é aplicável o respectivo regime jurídico,
em conformidade com o tipo de sociedade.

• As empresas que desejem exercer uma ou várias actividades, devem acompanhar
o seu pedido de licença com uma memória justificativa;
• Se faltar um ou vários dos elementos constitutivos do pedido de licença a ARSECO
notificará, por escrito, o requerente dessa falta o qual deverá remeter os documentos
em falta, no prazo de 30 dias sob pena de o pedido de licença ser recusado;
• A decisão de recusa é judicialmente recorrível;
• A ARSECO deverá, no prazo de 1 mês, a contar da data de entrega de toda a documentação
exigida, decidir da atribuição ou não da licença findo o qual se considera tacitamente
recusada a licença.
Manutenção das
instalações das
empresas exploradoras

As empresas que tenham obtido uma licença de exploração devem manter,
permanentemente, operacionais as suas instalações em conformidade com as normas
de exploração em vigor.

Duração e renovação
da licença

3 anos, com possibilidade de renovação, por igual período, a requerimento do interessado.

Vistoria

A ARSECO emite certidão comprovativa de vistorias realizadas pelos serviços
competentes do Ministério responsável pela área do urbanismo, dos Bombeiros
Humanitários, da Câmara Municipal de Bissau, e no caso das regiões das autoridades
administrativas locais.

Taxas

Após a realização da vistoria, os operadores devem pagar taxas, a cobrar pela ARSECO,
cujo montante será fixado por cada actividade211.

Foi criada em Agosto de 2018 a Comissão Instaladora da Autoridade Reguladora do Sector dos Combustíveis
Derivados do Petróleo e do Gás Natural (CI-ARSECO), que funciona na dependência do ministro da Energia,
Indústria e Recursos Naturais, prevendo-se um período de instalação com a duração de 1 ano, prorrogável automaticamente por mais 1 ano caso não sejam atingidos os objectivos que nortearam a criação desta comissão.
A ARSECO é competente, desde2014, para:
• Emitir licenças para o exercício das actividades reguladas pelo Regime Jurídico do Exercício de Actividades no
Setor dos Combustíveis Derivados do Petróleo e Gás Natural;
• Assegurar as acções de controlo e de acompanhamento e de fiscalização das empresas operadoras do sector;
• Apresentar proposta ao Ministério dos Recursos Naturais e Energia sobre as prescrições específicas em matéria de protecção do meio ambiente aplicáveis às empresas que exercem as actividades de importação, exportação, trânsito, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de combustíveis derivados do petróleo
e o gás natural;
• Zelar pelo cumprimento efectivo do princípio do livre acesso e, consequentemente, garantir, por todos os meios
legais, que nenhuma empresa seja descriminada no acesso ao mercado, às instalações e meios necessários às
suas explorações.
Ao Ministério dos Recursos Naturais e Energia compete tomar a iniciativa de concepção da política geral e das
normas aplicáveis à gestão e actividades do sector.
Consultar no Legis-PALOP+TL as seguintes informações sobre o sector dos combustíveis e gás natural:
• Documentos que devem instruir o requerimento para efeitos de atribuição de licença de exploração;
• Pontos a incluir na memória justificativa para exercício das actividades de importação e exportação e de transporte e distribuição;
• Conteúdo mínimo dos elementos que a licença de exploração deve conter;
• Condições de modificação, extinção, renúncia, revogação e suspensão da licença;
• Requisitos de:
- Operações de importações, exportações e trânsito dos produtos derivados do petróleo;
- Armazenamento de produtos derivados do petróleo e do gás natural;
- Transporte dos produtos derivados do petróleo e do gás natural;
- Distribuição e comercialização de produtos derivados do petróleo e do gás natural;
• Preço dos produtos derivados do petróleo e do gás natural.
• Constituição de stocks de segurança dos produtos derivados do petróleo e do gás natural;
• Regras a observar no transporte de matérias perigosas;
• Regras de segurança dos postos de abastecimento dos combustíveis derivados do petróleo e do gás natural;
• Regras de segurança nas instalações de armazenamento dos combustíveis derivados do petróleo.
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Não foram aprovados tais valores até à data da presente Edição.
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As actividades de prospecção, pesquisa, exploração e comercialização de substâncias minerais no solo, no subsolo
e nas águas sob jurisdição da Guiné-Bissau, com excepção dos hidrocarbonetos líquidos ou gasosos, é regida pelo
Código de Minas e Pedreiras de 2014, estando dependente de obtenção dos seguintes Títulos Mineiros, que são
acompanhados de uma Convenção Mineira, podendo qualquer pessoa individual ou colectiva, nacional ou estrangeira requerer um direito mineiro.
TÍTULOS MINEIROS
• Autorização de prospecção;
• Licença de pesquisa;
• Licença de pequena mineração;
• Licença de grande mineração;
• Autorização de pesquisa de inertes;
• Licença de pedreira industrial;
• Licença de compra/venda/transformação
de minerais.

Para cada tipo de título, o titular deve pagar taxa
administrativa de requerimento não reembolsável
que compreende:
• Requerimento inicial;
• Renovação do título;
• Alteração do título;
• Transmissão do título;
• Taxa anual de superfície;
• Impostos sobre a produção (Royalties);
• Impostos sobre o rendimento e sobre o capital212.

Convenção Mineira é o contrato entre o titular de um direito mineiro e as autoridades nacionais ou regionais213, que
define as relações entre as partes envolvidas, desde a fase de pesquisa e até a produção dos produtos finitos214.
Os titulares de Licenças de Pesquisa e Exploração são autorizados a abrir e manter contas em moedas estrangeiras
nos Bancos comerciais que operam no território nacional.
Consultar no Legis-PALOP+TL mais informações sobre os requisitos e condições para obtenção de Título mineiro.
A prospecção, pesquisa, exploração e transporte dos hidrocarbonetos e a sua fiscalização é regulada por Lei de
2014. Os jazigos de hidrocarbonetos líquidos ou gasosos que se encontram no território nacional da Guiné-Bissau,
subdividido em blocos marítimos e continentais, são da propriedade exclusiva do Estado da Guiné-Bissau. É necessário requerer e obter uma licença ou uma concessão do Governo para prospectar, pesquisar ou explorar hidrocarbonetos. A licença de pesquisa ou a concessão de exploração só pode ser atribuída à Empresa Nacional de Pesquisa
e Exploração Petrolíferas, E.P. (PETROGUIN) ou a esta associada com uma ou mais empresas.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre as regras de licenciamento e concessão, os
contratos de associação, os procedimentos de abertura de concurso público para licenciamento de blocos livres
constantes da Lei que regula a prospecção, pesquisa, exploração e transporte dos hidrocarbonetos e a sua
fiscalização de 2014.

1.6 REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÕES CAMBIAIS
São consideradas operações cambiais desde 1991, não se conhecendo legislação posterior sobre a matéria:
• A compra e venda de moeda estrangeira e qualquer outra operação que envolva a aquisição ou alienação de meios
de pagamento sobre o estrangeiro;
• As operações sobre ouro amoedado ou em barra ou outras formas não trabalhadas;
• A liquidação de transacções de mercadorias, invisíveis correntes e de capitais celebradas entre residentes e não
residentes;
• A abertura e movimentação, por não residentes, de contas de depósitos em moeda estrangeiras, em instituições
bancárias da Guiné-Bissau;
• A abertura e movimentação residentes, de contas de depósito em moeda estrangeira no País e no estrangeiro.
As entidades que podem operar no mercado cambial e que integram a cada momento o sistema cambial são definidas
e autorizadas pelo Banco Central, autoridade cambial do País. Consideram-se autorizadas a exercer a sua actividade
no mercado cambial por forma plena as instituições do sistema cambial, podendo ser autorizadas as casas de câmbio
regularmente constituídas.
As entidades autorizadas a exercer o comércio de câmbios não podem celebrar entre si, com instituições financeiras
estrangeiras ou com outras entidades acordos ou contratos de que possa resultar uma situação de domínio sobre
o mercado cambial ou alterações das condições normais no funcionamento deste. Só os residentes detentores de
moeda estrangeira podem ceder livremente a entidades autorizadas a exercer o comércio de câmbios, sem ter de
justificar a sua proveniência.
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O valor destes impostos e taxas são definidos pelo regulamento de aplicação do Código de Minas e Pedreiras ou pela Convenção Mineira.
Autoridade regional é o Governo Regional.
O conceito de produto finito não é definido na legislação.

Quanto aos não residentes, devem declarar às autoridades alfandegárias, à sua chegada ao território da Guiné-Bissau, o montante da moeda estrangeira de que são portadores.
As infracções cambiais são punidas com multas entre 1 000 000 e 100 000 000 Pesos Guineenses (PG)215 (ou seja,
entre cerca de 15 354 FCFA e 15 384 61 FCFA ou cerca de EUR 23 e EUR 2 300 300), nomeadamente a entrada de
moeda estrangeira proveniente da exportação de bens ou serviços ou de operações de capitais no País sem ser por
intermédio de uma instituição bancária.

1.7 RESTRIÇÕES AO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO
No Código de Investimento de 2011, actualizado em 2015, não está vedado o acesso de qualquer actividade aos incentivos ao investimento (analisados na Secção 3.9 do Capítulo III), sendo garantido a todos os investidores o direito à
liberdade de iniciativa e de exercício de actividade económica.
Sem prejuízo do combate a práticas impeditivas da livre concorrência e que limitem o acesso às matérias-primas ou
bens semi-processados necessários às operações das empresas em condições normais de mercado, as operações de
investimento devem subordinar-se ao seguinte:
• Ordenamento jurídico nacional e normas decorrentes dos tratados internacionais a que a Guiné-Bissau esteja vinculada,
• Em especial às normas relativas à protecção da saúde e salubridade públicas, à protecção ao consumidor, à concorrência, à defesa do ambiente, ao combate à desertificação, à normalização e qualidade dos produtos, ao pagamento
dos tributos e à adopção e manutenção de contabilidade correcta e completamente organizada em conformidade com
o Sistema Contabilístico da África Ocidental (SYSCOA) e/ou o Sistema Contabilístico da Organização para a Harmonização do Direito de Negócios em África (SYSCOHADA).
O SYSCOA é o referencial contabilístico comum no seio da UEMOA que determina que estão obrigadas a organizar
contabilidade as entidades produtoras de bens e serviços, comercializáveis ou não, na medida em que exercem,
com fim lucrativo ou não, actividades económicas a título principal ou acessório, com carácter de continuidade, à
excepção das que se regem pelas normas da contabilidade pública, incluindo:
• Empresas submetidas às regras do Direito Comercial;
• Empresas públicas;
• Empresas para públicas;
• Empresas de economia mista; e
• Cooperativas.
O Guiché Único de Depósito de Balanços (GUDEB) é a estrutura instituída em 2013 de acompanhamento do dispositivo nacional do SYSCOA a funcionar sob a tutela do Ministério das Finanças, na DGCI, que tem por missão fazer
a recolha anual de balanços e dos respectivos Mapas Financeiros anuais de Empresas e Instituições Financeiras e
não Financeiras que exercem actividade no território nacional.
As empresas que exerçam actividade de exploração mineira ao abrigo do Código de Minas e Pedreiras, devem, nos
termos e condições a definir na Convenção Mineira assegurar o fornecimento do mercado nacional com parte do
mineral objecto da exploração.

1.8 OFFSHORES E ZONAS FRANCAS
O Código de Investimento de 2011 actualizado em 2015 não é aplicável aos investimentos realizados em zonas francas e lojas francas, que se regem nos termos da legislação própria ou de contratos de investimento.
Não se conhecem offshores ou zonas francas criadas até ao momento na Guiné-Bissau, mas desde 1991 o Governo
foi autorizado a criar zonas francas em qualquer parte do território nacional, tendo ficado previsto o seguinte:
• As zonas francas terão natureza industrial, comercial e de serviços;
• Será criado, no Ministério da Economia, Plano e Integração Regional, o Gabinete de Zonas Francas.
Em 1988 foi determinada a isenção da taxa de emolumentos gerais aduaneiros, a reexportação de mercadorias que
tenham sido laboradas em depósitos francos ou zonas francas.
Consultar no Legis-PALOP+TL os Acordo para a Associação em Participação referentes a offshore considerados
conforme ao interesse público, designadamente de 2005 a 2013.
Têm sido reconhecidas as potencialidades petrolíferas no offshore nomeadamente a nível de Análise da Situação e
Estado do Desenvolvimento para efeitos de cooperação216.
Valores previsto no Artigo 15.º do Decreto n.º 20/91, o qual não sofreu alteração ou revogação até à data da presente Edição, e tendo o PG sido
substituído em 1997 pelo FCFA, em virtude da entrada na UEMOA, sendo convertida a uma taxa de 65 PG por cada 1 FCFA.
https://www.instituto-camoes.pt/images/cooperacao/pic_guine_08_11.pdf
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1.9 CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA COM CAPITAL ESTRANGEIRO
Através dos Princípios Gerais Aplicáveis a Actividades Económicas nos Sectores da Indústria, Comércio e Turismo
de 2011 permite-se o livre acesso a actividades económicas nos sectores da indústria, comércio e turismo de pessoas
singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, desde que salvaguardada a responsabilidade civil dos agentes nos
termos legais, mediante a prestação de caução e realização de apólices de seguros. De igual forma suprimem-se as
autorizações prévias para a constituição de sociedades com este objecto social e para a alteração dos seus estatutos.
Consultar no Legis-PALOP+TL os valores de publicação de anúncios legais no Boletim do Centro de Formalização
de Empresas (CFE) relativos à constituição, transformação, alterações estatutárias e dissolução de sociedades
comerciais e demais pessoas colectivas com fins lucrativos.
Para informação específica consultar o sítio oficial da Direcção Geral da Promoção do Investimento Privado (DGPIP).217
Destaca-se a seguinte informação sobre constituição de empresa com capital Estrangeiro cuja fonte é o Ministério da Justiça e Direitos Humanos da Guiné-Bissau:
O cidadão estrangeiro residente na Guiné-Bissau pode ser socio em sociedade anónima, sociedade por quota ou socio comanditário na sociedade em comandita simples desde que seja portador de um título de residência segundo
o Acto Uniforme sobre sociedade comercial e agrupamento de interesses económico.

1.10 PRINCIPAIS ENTIDADES COMPETENTES
Sob a alçada do Ministério da Economia, Plano e Integração Regional estão as seguintes entidades:
• A Direcção da Promoção do Investimento Privado (DGPIP) é o organismo responsável pela gestão e aplicação do
Código do Investimento, designadamente no que respeita a:
- Promover, apoiar, acompanhar e supervisionar o investimento privado, nacional e estrangeiro;
- Conceder as autorizações necessárias para que os investimentos nacionais e estrangeiros e as transferências
de tecnologias no âmbito dos regimes previstos na lei possam beneficiar de incentivos;
- Verificar e zelar pela conformidade entre a execução dos projectos de investimentos e as condições subjacentes à atribuição de incentivos.
• A Agência da Promoção de Investimentos da Guiné-Bissau (Guiné-Bissau lnvestimentos - GBI) criada em 2012
tem por objecto:
- Promoção activa de condições propícias à realização de projectos de investimento, de origem nacional e
estrangeira;
- A Guiné-Bissau como destino de investimento directo estrangeiro (IDE);
- Funcionar como Interlocutor Único do Investidor.
• O Centro de Formalização de Empresas (CFE) criado em 2010 tem como objectivo de permitir ao empreendedor
aceder aos serviços através de um único interlocutor, evitando-lhe o contacto com diversos departamentos públicos
e o dispêndio de recursos que poderá empregar no seu negócio.218 (consultar a Secção 4.2 do Capítulo IV)
O Banco Central dos Estados da África Ocidental (BCEAO)219, instituição da União Monetária Oeste Africana (UEMOA), a par do Banco Oeste Africano de Desenvolvimento (BOAD), tem os seguintes objectivos definidos nos seus
Estatutos aprovados em 2008:
• Definir e executar a política monetária no seio da UEMOA;
• Zelar pela estabilidade do sistema bancário e financeiro da UEMOA;
• Promover o bom funcionamento e assegurar a supervisão e a segurança dos sistemas de pagamento na UEMOA,
• Executar a política cambial da UEMOA, nas condições definidas pelo Conselho de Ministros;
• Gerir as reservas cambiais oficiais dos Estados-Membros da UEMOA.
Para fazer face ao aumento da despesa pública decorrente das obrigações do Estado, foram adoptadas medidas,
em Julho de 2018 pelo Ministro da Economia e Finanças para a efectiva cobrança fiscal de operações até à data
desoneradas da carga fiscal efectiva, estando as operações de fiscalização e cobrança de todos os impostos a cargo
da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos (DGCI), na qualidade de órgão do Ministério das Finanças responsável pela implementação da política e legislação tributária, cujo Estatuto foi aprovado em 2014.
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http://dgpip-bissau.blogspot.com/ ehttp://www.didinho.org/
Nos termos previstos no Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 8/2011, de 10 de Maio.
www.bceao.int

MEDIDAS PARA A EFECTIVA APLICAÇÃO DAS NORMAS DE INCIDÊNCIA FISCAL
Operações
Aquisição de passagens aéreas - Imposto de Selo

Implementação das medidas
Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC-GB)

Actos societários - Imposto de Selo

CFE

Serviços de portagens - Imposto Geral sobre Vendas
e Serviços (IGVS);

Fundo de Conservação Rodoviária (FCR)

Serviços aeroportuários - IGVS

Serviços de Assistência Aeroportuária (SAA)

Licenciamento da actividade pesqueira (incluindo
armadores da União Europeia) - Imposto de Selo

Ministério das Pescas

Fornecimento de electricidade e água - IGVS

Energia e Água da Guiné-Bissau (EAGB)

Remunerações pagas pelas Finanças (soldos, subsídios
de representação, subvenções vitalícias, honorários,
percentagens, senhas de presença e pensões de
reforma e aposentação superior a 200 000 FCFA
ou cerca de EUR 300) - Imposto Profissional

Ministério da Economia, Finanças e Projectos

Realizações de empreitadas - Imposto de Selo

Ministério das Finanças e FCR

Licenciamento de obras - Imposto de Selo;

Câmara Municipal de Bissau

Pagamento de rendas - Contribuição Predial Urbana

Ministério das Finanças e demais entidades públicas

Prestações de serviços externos - Contribuição Industrial
O Fundo de Promoção à Industrialização dos Produtos Agrícolas (FUNPI), cujos Estatutos foram aprovados em
2014, é uma instituição público-privada de utilidade pública criada em 2005 que exerce as suas actividades independentemente do Governo, da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços (CCIAS) e de qualquer situação
política, social e religiosa e tendo controlo financeiro por órgãos próprios. O FUNPI assegura a gestão dos fundos
oriundos das contribuições pagas pela exportação da castanha de caju, assim como os restantes produtos a título
de contribuição do sector e do sector público e ainda de contribuições financeiras ou de outra natureza de entidades
nacionais e estrangeiras.

1.11 RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Na resolução de conflitos e litígios emergentes de operações de investimento será privilegiada a conciliação, ou,
caso esta não seja possível, a arbitragem.
Os Investidores e as Empresas poderão, à sua escolha, submeter a resolução dos conflitos com o Estado às regras
de conciliação, mediação e arbitragem resultantes:
• De pactos ou acordos de mediação e arbitragem concluídos entre as partes, conforme regras arbitrais aplicáveis
eleitas por estas;
• De acordos ou tratados relativos à protecção de investimentos celebrados entre a Guiné-Bissau e o Estado de que
o investidor é nacional;
• Da Convenção de Washington, de 15 de Março de 1965, sobre a Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos
entre Estados Nacionais e outros Estados220, bem como do respectivo Centro Internacional de Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos (CIRCI) entre Estados Nacionais e outros Estados, estabelecida sob a égide do Banco
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), caso o Investidor reúna as condições estabelecidas
pelo artigo 25.º da referida Convenção;
• Das disposições regulamentares do mecanismo suplementar aprovado a 27 de Setembro de 1978 pelo Conselho
de Administração do CIRCI, caso o investidor não reúna as condições estabelecidas no artigo 25.º da referida Convenção.
Na falta da aplicação das regras supra mencionadas, podem as partes recorrer aos Tribunais Judiciais da República
da Guiné-Bissau para a resolução de conflitos no âmbito de operações de investimento.

Sítio oficial da Convenção de Washington (ICSID Convention) https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp; lista de Estados contratantes
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/Database-of-Member-States.bak.aspx
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1.12 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS AO ESTADO
São aplicáveis as regras do Código dos Contratos Públicos de 2012, que se mantêm inalteradas, aos contratos públicos cujo valor estimado sem taxas seja igual ou superior aos seguintes limites:
• 5 000 000 FCFA (cerca de EUR 7 600), para fornecimentos e serviços;
• 10 000 000 FCFA (cerca de EUR 15 240) para obras.
Os seguintes contratos celebrados por pessoas colectivas de direito privado são abrangidos por estas regras.
Contratos celebrados
entre o Estado e
empresas privadas

• Contratos e delegações de serviço público celebrados por pessoas colectivas de
direito privado que agem por conta do Estado, duma colectividade territorial,
duma pessoa colectiva de direito público, duma sociedade de Estado, duma sociedade
com participação financeira pública maioritária, ou duma associação formada por uma
ou várias dessas pessoas colectivas de direito público;
• Contratos e delegações de serviço público celebrados por pessoas colectivas
de direito privado, ou por sociedades de economia mista, quando esses contratos
beneficiarem do concurso financeiro ou da garantia do Estado

O Plano Estratégico Guiné-Bissau 2015-2025 “Terra Ranka”221 tem como visão “Uma Guiné-Bissau positiva, politicamente estabilizada pelo desenvolvimento inclusivo, boa governação e preservação da biodiversidade”, servindo
como ponto de partida para a rota a percorrer por “cada tabanca222”.
Na Guiné-Bissau não foram aprovados outros Programas, Planos ou Estratégias directamente referentes a investimento, economia, comércio ou indústria.

1.13 CLASSIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Na Guiné-Bissau não foi aprovada até à momento a classificação das actividades económicas.

1.14 PRINCIPAIS TAXAS DE IMPOSTOS
Sem prejuízo de análise mais detalhada no Capítulo III, o quadro seguinte sumariza as principais taxas de impostos
na Guiné-Bissau:
IMPOSTO

TAXAS

Contribuição industrial

25%

Imposto Geral sobre Vendas
e Serviços (IGVS)

Taxa Geral: 19% ad valorem
Importações, Transmissões de Bens e Prestações
de Serviços Sujeitos a Taxa Reduzida: 10%
Taxa de Importação e Fornecimento de Electricidade e Água: 15%

Imposto Profissional

Trabalhadores por conta de outrem
(rendimentos mensais):
1.º escalão Até 41 667 FCFA (cerca de EUR 63): 1%
Escalão máximo Mais de 300 001 FCFA (cerca de EUR 457): 12%
Trabalhadores por conta própria e a direitos de autor (rendimentos mensais):
1.º escalão Até 183 333 FCFA (cerca de EUR 279): 10%
Escalão máximo Mais de 833 333 FCFA (cerca de EUR 1 270): 25%

1.15 FONTES ADICIONAIS DE INFORMAÇÃO
Consultar informação sobre os incentivos às empresas registadas na DGPIP, no sítio “como investir na Guiné-Bissau” com o selo daquela entidade, incluindo a documentação que deve acompanhar o pedido de isenção e os procedimentos e documentos necessários para as actividades de Agricultura, Pescas, Comércio, Construção, Educação,
Indústria, Saúde, Transportes, Turismo, Portos, Empresas de electricidade e águas e Minas223.
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http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/gbs176530.pdf
Bairro, vila na Guiné-Bissau.
Disponível em: www.didinho.org/comoinvestirnaguinebissau.htm

Lista de Informação pela AICEP224:
• Direcção Geral de Promoção do Investimento Privado (DGPIP)225;
• Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços (CCIAS) da Guiné-Bissau226;
• Câmara de Comércio da Guiné-Bissau227.
Mais informações disponíveis nas seguintes entidades:
• CGD228;
• Camões229;
• Banco Mundial230;
• Associação Nacional das Empresas (ANEME)231;
• Centro de Estudos sobre África, Ásia e do Desenvolvimento (CESA)232;
• European External Action Service (EEAS)233;
• IMF234.

II SISTEMA LABORAL
2.1 REGIME LEGAL
A Lei Geral do Trabalho (LGT) regula, desde 1986, as relações laborais estabelecidas entre empregadores e trabalhadores que exercem a sua actividade no território da República da Guiné-Bissau ficando as relações de trabalho
emergentes do contrato de trabalho a bordo e do contrato de serviço doméstico sujeitas a legislação especial.

2.2 TIPOS E FORMAS DE CONTRATAÇÃO
2.2.1 Forma
Os contratos de trabalho estão sujeitos a forma escrita, salvo os que se concluam para a execução de tarefas específicas de duração não superior a 30 dias. O quadro seguinte enumera as menções obrigatórias do contrato de
trabalho.
MENÇÕES
OBRIGATÓRIAS
DO CONTRATO
DE TRABALHO

• Identificação do empregador e do trabalhador, com indicação da categoria profissional deste;
• Local da prestação do trabalho;
• Montante da remuneração de base e o de quaisquer outras prestações regulares e periódicas
que acresçam àquela;
• Duração diária e semanal do trabalho;
• Duração das férias anuais;
• Prestações em espécie que tenham sido acordadas e o valor que lhes é fixado, bem como
as normas ajustadas na atribuição do alojamento ao trabalhador e as obrigações por este
assumidas para a sua devolução em caso de cessação do contrato de trabalho;
• Quaisquer outras condições específicas acordadas entre as partes;
• Lugar e data da celebração do contrato;
• Assinaturas do empregador, ou seu representante devidamente credenciado, e do trabalhador
ou, não sendo possível a assinatura, o consentimento de qualquer das partes pela aposição
de impressão digital, prestado junto de autoridade competente.

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/GuineBissauICU.pdf
http://dgpip-bissau.blogspot.pt/
http://ccias-guinebissau.com/
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https://web.facebook.com/Câmara-do-Comércio-da-Guiné-Bissau
228
https://www.cgd.pt/Empresas/Plataforma-Internacional/Estudos/Documents/1-GUINE-NIGERIA-CEDEAO-CPLP.pdf
229
https://www.instituto-camoes.pt/images/cooperacao/pic_guine_08_11.pdf
230
http://documents.worldbank.org/curated/pt/314531468034873380/pdf/595620ESW0PORT1Main0Report01PUBLIC1.pdf
231
https://www.aneme.pt/site/wp-content/uploads/2018/07/ESTUDO_guineBissau-1.pdf
232
https://cesa.rc.iseg.ulisboa.pt/RePEc/cav/cavwpp/wp155.pdf
233
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/soccivilestadogb_net.pdf
234
https://www.imf.org/pt/Publications/CR/Issues/2018/06/06/Guinea-Bissau-Fifth-Review-Under-the-Extended-Credit-Facility-Arrangement-Request-for-45942 ; https://www.imf.org/pt/Publications/CR/Issues/2017/12/18/Guinea-Bissau-2017-Article-IV-Consultation-and-Fourth-Review-Under-the-Extended-Credit-45485
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O período experimental é de 1 mês, podendo ser elevado, por acordo escrito entre as partes, até 6 meses quando se
trate de cargos ou postos de trabalho de alta complexidade técnica ou elevado grau de responsabilidade.
É proibido o emprego de menores de 14 anos e de menores que não tenham frequentado o sistema de escolaridade
obrigatória, excepto se tal frequência não for possível ao menor, por inexistência de estabelecimentos de ensino ou
razões semelhantes comprovadas. É igualmente proibido o emprego de menores de 18 anos de idade em trabalhos
pesados, trabalhos efectuados em condições insalubres ou perigosas, assim como em trabalhos subterrâneos.
A Guiné-Bissau é parte, desde 2008, da Convenção n.º 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativa
à Interdição das Piores Formas de Trabalho das Crianças e à Acção Imediata com Vista à sua Eliminação215.
Sempre que o exercício de determinada actividade seja legalmente condicionado à posse de carteira profissional,
a falta desta importa nulidade do contrato.
Trabalho portuário
Trabalho agrícola

Aplicação da LGT e de despachos de regulamentação emitidos
pela Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Estado (SEPCE)

2.2.2 Duração
O contrato de trabalho pode ser celebrado por tempo indeterminado ou a prazo (certo ou incerto). Na falta de estipulação escrita sobre a duração do contrato de trabalho, este considera-se como celebrado por tempo indeterminado,
excepto quando seja celebrado para a execução de actividades de carácter sazonal. No contrato de trabalho a prazo
incerto, a sua duração total, incluindo renovações, não pode exceder 1 ano.
As situações em que é permitido celebrar contrato de trabalho a prazo estão resumidas no quadro seguinte.
SITUAÇÕES EM QUE É PERMITIDO CELEBRAR
CONTRATO DE TRABALHO A PRAZO

PRAZO

RENOVAÇÃO

Substituição de um trabalhador temporariamente Prazo incerto: os contratos O contrato de trabalho a prazo
impedido ou com contrato suspenso
têm o seu termo com
renova-se sucessivamente,
o fim da ausência do
até ao seu termo, se o
trabalhador substituído
empregador não comunicar
Acréscimo excepcional e temporário da
Prazo certo com a duração ao trabalhador (por escrito e até
actividade da empresa
máxima de 1 ano
8 dias antes de o prazo expirar),
(incluindo renovações)
a vontade de o não renovar.
Execução de serviços ou obras precisamente
Prazo incerto: os contratos		O contrato passará a considerar-se
definidas e temporárias
têm o seu termo com a
sem prazo quando o trabalhador
execução dos serviços ou
continuar ao serviço do
obras determinadas
empregador para além do prazo
Execução de actividades de carácter sazonal
Prazo incerto: os contratos a que o mesmo esteja sujeito.
têm o seu termo com a
realização das actividades
sazonais
Reestruturação ou início de actividade de uma
Prazo certo com a duração
empresa geradora de volume de emprego
máxima de 1 ano
significativo
(incluindo renovações)

2.3 SALÁRIO MÍNIMO
O regime do salário mínimo na Guiné-Bissau é de 1988, não se conhecendo actualizações.
Segundo informações de 2020, o Salário mínimo nacional na Guiné-Bissau é de 50 000 FCFA (cerca de EUR 76)236.

Texto da Convenção em Português disponível em http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_182_oit_interdicao_formas_trabalho_criancas.pdf e Lista de Partes https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312327
236
Informação veiculada pela comunicação social, na sequência de afirmação da ministra da Administração Pública de que este valor “
é o terceiro maior da União Económica e Monetária da África Ocidental” https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/governo-da-guine-bissau-apela-a-funcionarios-_5fa86e2529609345d7189191 . Não obstante, em meados de 2019, segundo informação cuja fonte é o Ministério da
Justiça e Direitos Humanos da Guiné-Bissau, o salário mínimo nacional havia sido actualizado após sucessivas reivindicações dos sindicatos
para 150 000 FCFA (EUR 228,674).
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2.4 HORAS DE TRABALHO
2.4.1 Limites máximos do período normal de trabalho
O limite máximo do Período Normal de Trabalho (PNT) é de 8 horas por dia e 45 horas por semana.
TRABALHO
EXTRAORDINÁRIO

Trabalho prestado fora do horário de trabalho

Condições

• Acréscimos eventuais de trabalho que não justifiquem a contratação de trabalhadores
a prazo ou por tempo indeterminado;
• Máximo 2 horas por dia e 120 horas por ano;
• Em casos de força maior ou quando se torne indispensável para prevenir ou reparar
prejuízos graves das empresas;
• Número de horas estritamente indispensável à normalização das situações.

Remuneração

• 50% da retribuição normal, na primeira hora;
• 75% da retribuição normal, nas horas ou fracções de horas subsequentes.

Não se considera
trabalho
extraordinário

• Prestado por trabalhadores isentos de horário de trabalho em dia normal de trabalho;
• Prestado para compensar suspensões de actividade de duração não superior a 48 horas
seguidas ou interpoladas por 1 dia de descanso ou feriado, quando essas suspensões
tenham sido acordadas entre empregador e trabalhadores.

MODALIDADES DE
REPARTIÇÃO DO
PNT SEMANAL

Trabalho durante 6 dias úteis, com descanso semanal ao domingo
Trabalho durante 5,5 dias úteis, com descanso complementar
demeio dia e descanso semanal ao domingo
Trabalho durante 5 dias úteis, com 1 dia de descanso complementar
e descanso semanal ao domingo
		
		
ALARGAMENTO DO Em relação a pessoas cujo trabalho seja acentuadamente
PNT POR DESPACHO intermitente ou de simples presença
DA SEPCE OU
Em relação a actividades estreitamente ligadas à prestação
POR CONVENÇÃO
de serviços essenciais à comunidade
COLECTIVA DE
Em relação ao trabalho agrícola
TRABALHO		
		
		
		
		
		

N/A
O limite do PNT por
dia não pode exceder
9 horas, observando-se
sempre o limite de
45 horas por semana
N/A
O PNT será fixado de
modo a não ultrapassar
a média de 45 horas
por semana, ao fim do
número de semanas
estabelecidas no
despacho da SEPCE
ou em convenção
colectiva de trabalho

Mantém-se a obrigatoriedade de observância de um repouso diário de 10 horas consecutivas, entre 2 períodos diários
de trabalho.

2.4.2 Férias e faltas
O período de férias é de 30 dias úteis. Os trabalhadores contratados a prazo inferior a 1 ano têm direito a um período
de férias equivalente a 2 dias e meio por cada mês de trabalho prestado.
As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.
Faltas
justificadas

• Licença de casamento do trabalhador (até 7 dias úteis consecutivos);
• Nascimento dos filhos (até 1 dia);
• Falecimento de cônjuge ou de parente do primeiro grau da linha recta (até 7 dias consecutivos),
ou de qualquer outro parente ou afim da linha recta, ou 2.º grau da colateral (até 3 dias);
• Exercício de funções sindicais;
• Exercício de funções em organizações de massas;
• Nos dias de prestações de provas em estabelecimentos de ensino;
• Impossibilidade de prestar trabalho devido a facto que não seja imputável ao trabalhador,
nomeadamente, doença, acidente ou cumprimento de obrigações legais;
• Prisão preventiva ou pena de prisão até 1 mês;
• As que tenham sido prévia ou posteriormente autorizadas pelo empregador;
• As que como tal forem consideradas noutras leis.
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As faltas injustificadas determinam sempre a perda de retribuição correspondente ao período de ausência, o qual
será também descontado na antiguidade do trabalhador.

2.5 LICENÇAS
A legislação laboral da Guiné-Bissau prevê as seguintes licenças, que serão reduzidas a escrito e assinadas pelo
empregador e serão feitas em duplicado, ficando cada uma das partes com um exemplar:
• Licença sem retribuição;
• Dispensa de curta duração;
• Licença de gravidez e de maternidade;
• Licença em caso de aborto.

2.5.1 Licença sem retribuição
O período de licença sem retribuição conta-se para efeito de antiguidade, salvo se as partes acordarem de outro
modo. O empregador não poderá recusar a concessão de licença requerida pelo trabalhador com fundamento em
necessidade imperiosa de deslocação ao estrangeiro para tratamento médico pessoal, do cônjuge ou de filhos, ou
para participação em reuniões de carácter social, quando aquela não exceda 60 dias.

2.5.2 Dispensa de curta duração
O empregador facilitará ao trabalhador a dispensa de serviço para participação local em reuniões, congressos e
cursos de curta duração de natureza oficial ou com carácter profissional, sem prejuízo da retribuição se o trabalhador não auferir qualquer subsídio ou compensação pecuniária para o efeito.

2.5.3 Licença de gravidez e de maternidade
LICENÇA DE GRAVIDEZ
E DE MATERNIDADE

60 dias, sem perda de
retribuição, em toda a
situação clínica de parto

• 30 dias gozados obrigatória e imediatamente após o parto;
• Restantes 30 dias gozados, total ou parcialmente,
antes ou depois do parto.

Em caso de hospitalização do filho a seguir ao parto, a licença de maternidade pode ser interrompida até à data em
que cesse o internamento, e retomada, imediatamente após esta data, até final do correspondente período.
A retribuição a que tem direito a trabalhadora durante a licença de maternidade não será devida se, nesse período,
exercer qualquer outra actividade profissional remunerada. Quando a trabalhadora estiver abrangida por regime de
Segurança Social que lhe atribua subsídio pecuniário pelo período de licença de maternidade, a retribuição devida
pela entidade empregadora será diminuída no correspondente ao quantitativo daquele subsídio.

2.5.4 Licença em caso de aborto
Em caso de aborto, compete ao médico estabelecer o período de interrupção de trabalho em função das condições
de saúde da mulher.

2.6 PROTECÇÃO DA MATERNIDADE
A LGT estabelece ainda um Regime de Protecção da Maternidade da Mulher Trabalhadora.
Direitos durante
a gravidez e
após o parto

A trabalhadora deve informar o empregador do seu estado com vista ao exercício dos direitos que lhe assistem, bem como apresentar os
comprovativos médicos necessários quando lhe sejam solicitados.
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• Não desempenhar tarefas clinicamente desaconselháveis ao seu estado, sem perda
de retribuição;
• Não efectuar trabalho extraordinário durante a gravidez e, após o parto, no período
clinicamente prescrito;
• Interromper o trabalho diário para aleitamento do filho durante 1 hora, ou em 2 períodos
de meia hora, sem perda de retribuição, até ao limite de 1 ano após o parto;
• Ausentar-se do serviço, sem perda de retribuição, para prestar assistência inadiável ao filho
ou para o acompanhar na obtenção de assistência médica, sempre que esta não puder ser
prestada fora do horário de trabalho;
• Beneficiar da licença de maternidade;
• Rescindir o seu contrato de trabalho, com observância de metade do prazo de aviso prévi
que seria devido237.

• É proibido o trabalho nocturno de mulheres excepto nos seguintes casos:
- Cargos de direcção ou responsabilidade técnica;
- Se ocuparem de serviços de higiene e de serviços de saúde ou bem-estar social;
- Quando, em situação imprevisível ou de força maior, seja indispensável para obstar
a que produtos ou matérias-primas se venham a deteriorar;
- Pela sua própria natureza só possa, concretamente, ser prestado à noite.

2.7 PAGAMENTO DE SEGURANÇA SOCIAL
Segundo o Regime Geral de Previdência Social dos Trabalhadores de 1986, é obrigatória a inscrição na Previdência Social de todos os trabalhadores nacionais por conta de outrem. A inscrição implica contribuição mensal dos
trabalhadores (8%) e empregadores (14%).
A entidade empregadora é responsável pelo pagamento do conjunto das contribuições devidas à entidade gestora
da protecção social obrigatória, incluindo a parcela a cargo do trabalhador, que será descontada na remuneração
respectiva, não podendo o trabalhador opor-se aos descontos a que está sujeito.
A protecção social obrigatória destina-se aos trabalhadores por conta de outrem ou por conta própria e suas famílias e tenderá a protegê-los nas situações de doença, maternidade, acidentes de trabalho e doenças profissionais,
invalidez, velhice e morte, bem como nos encargos familiares.
Destaca-se o seguinte comentário cuja fonte é o Ministério da Justiça e Direitos Humanos da Guiné-Bissau:
Regime de protecção social:
O regime de protecção social em vigor até meados de 2011 não tinha previsão relativo o pagamento voluntário
das contribuições para a protecção social, por parte das pessoas que trabalham por conta própria (Lei de Enquadramento da Protecção Social de 2007)238. Em virtude do novo regime contributiva de 2012, prevê as contribuições
voluntarias das pessoas que trabalham por conta própria. Portanto, o Regulamento do Pagamento Voluntário de
Contribuições trata-se de um regime contributivo que garante o direito à segurança social das pessoas não abrangidas pelos regimes de protecção social obrigatória. Daí que pode se destacar as pessoas abrangidas:
• Os cidadãos nacionais, estrangeiros ou apátridas, maiores, que não estejam abrangidos por regimes de protecção
social obrigatória;
• Os cidadãos nacionais que exerçam actividade profissional em território estrangeiro e que não estejam abrangidos por instrumento internacional a que a Guiné-Bissau se encontre vinculado.

2.8 REGIME SANCIONATÓRIO
No quadro seguinte apresentam-se as infracções por violação da legislação laboral. Entende-se que não têm
aplicação na actualidade os valores das multas previstas na LGT e por esse motivo não se apresentam tais valores
no quadro seguinte, pois ainda não foram actualizados para a moeda FCFA, pois estão ainda definidos em Pesos
Guineenses, moeda que já não tem curso legal (ver acima Capítulo I).
CONTRAVENÇÕES À LGT
• Violação da forma do contrato de trabalho;
• Celebração de contrato a prazo fora das condições admitidas;
• Infracções relativas a sanções e processos disciplinares;
• Violação de disposições relativas ao tempo de trabalho;
• Não pagar a retribuição no final de cada mês de calendário;
• Não entregar o documento ao trabalhador no acto do pagamento da retribuição;
• Efectuar compensações e descontos ilegais na retribuição;
• Violar a retribuição mínima horária;
• Incumprir a remuneração mínima mensal dos menores;
• Despedimento decidido com alegação de justa causa que venha a mostrar-se infundada, quando se prove dolo
do empregador;
• Não fazer as comunicações obrigatórias em caso de despedimento por motivos económicos;
• Efectuar despedimentos por motivo económico antes de receber da SEPCE a respectiva autorização;
• Admitir menores com menos de 14 anos de idade;
• Violar os princípios gerais de trabalho de mulheres;
• Não organizar ou não fazer executar o trabalho em condições de higiene, segurança e protecção à saúde dos
trabalhadores.
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Decreto n.º 6/2012, de 17 de Outubro (Regulamento da Lei de enquadramento da protecção social).
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2.9 CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
		

COMPENSAÇÕES
E INDEMNIZAÇÕES

Acordo das partes		

Sem direito a indemnização

Caducidade

Com o termo do prazo para que foi estabelecido, quando
não seja renovado ou transformado em contrato por tempo
indeterminado

Impossibilidade superveniente, Morte ou de invalidez
absoluta e definitiva, de
o trabalhador prestar o
Encerramento definitivo
trabalho por causa de:
da empresa, ou parte dela,
		
devido a caso fortuito ou
		
de força maior
			
			
			
			
Com a reforma do trabalhador

Indemnização de acordo com
a antiguidade do trabalhador,
correspondente a 1 mês de
retribuição por cada ano
ou fracção, não podendo ser
inferior a 3 meses, excepto se
o empregador provar manifesta
falta de recursos
Sem direito a indemnização

Pela ocorrência de quaisquer outros factos extintivos,
não dependentes da vontade das partes, previstos na lei
Despedimento
com justa causa

Sem direito a indemnização

Inexistência de justa causa, inadequação da sanção a
comportamento verificado e a nulidade ou inexistência
do processo disciplinar
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Retribuições que o trabalhador
teria auferido desde a data do
despedimento até à data da
sentença e reintegração na
empresa, no respectivo cargo
ou posto de trabalho e com
a antiguidade que lhe pertencia
ou indemnização por antiguidade,
correspondente a 1 mês de
retribuição por cada ano ou
fracção, não podendo ser
inferior a 3 meses239

Despedimento por motivo económico
		
		
		
		

Indemnização por antiguidade,
correspondente a 1 mês de
retribuição por cada ano
ou fracção, não podendo ser
inferior a 3 meses

Rescisão pelo trabalhador

Sem direito a indemnização

Para trabalhadores com mais de 50 anos de idade, a indemnização prevista no número anterior será elevada para o dobro do seu montante,
metade da qual será paga em prestações mensais de quantitativo igual.
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Há justa causa quando o trabalhador tem, culposamente,
um comportamento violador dos seus deveres, que,
pela sua gravidade e consequências, torne praticamente
impossível a subsistência da relação de trabalho

Situações
em que o
empregador
pode invocar
justa causa de
despedimento

• O incumprimento do horário de trabalho, ou a ausência não autorizada do local de trabalho,
dentro do respectivo horário, ocorrida mais de 6 vezes por mês, ou mais de 36 vezes em cada ano;
• A desobediência ilícita a ordens ou instruções do empregador ou dos superiores hierárquicos;
• A danificação de instrumentos de trabalho ou de bens da empresa, nomeadamente se ocasionar
interrupção na execução do trabalho, ou outros prejuízos à empresa;
• As falsas declarações relativas à justificação das faltas ou licenças;
• A prática, no âmbito da empresa, de violências físicas, de injúrias ou outras ofensas punidas
por lei, sobre os trabalhadores da empresa, empregador, seus delegados ou representantes;
• A inobservância reiterada das normas de SST;
• A prática, no âmbito da empresa, de furto, roubo, burla ou outras fraudes que lesem
seriamente os interesses patrimoniais da empresa ou o seu prestígio;
• A prática de actos de suborno ou corrupção que provoquem perda de confiança, lesem
os interesses patrimoniais ou prejudiquem gravemente o prestígio da empresa;
• O exercício repetidamente negligente das funções ajustadas, em particular, quando tenha
havido advertência para a sua correcção.

Situações
em que o
trabalhador
pode rescindir
o contrato sem
aviso prévio

• Necessidade de cumprir obrigações legais incompatíveis com a continuação de serviço;
• Falta de pagamento pontual da retribuição, na forma devida;
• Violação culposa das garantias legais e convencionais do trabalhador;
• Falta culposa de condições de higiene e segurança no trabalho;
• Lesão culposa de interesses patrimoniais do trabalhador ou ofensa à sua honra ou dignidade.

2.10 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (SST)
A base legal é a LGT, uma vez que na Guiné-Bissau ainda não foi aprovada a legislação complementar relativa às
condições de higiene, segurança e protecção à saúde dos trabalhadores, a qual deverá ter em conta os condicionalismos e as características específicas dos diversos sectores de actividade económica e definirá funções, e as
responsabilidades respectivas, dos poderes públicos, dos empregadores e dos trabalhadores, em harmonia com o
carácter complementar daquelas responsabilidades.
Obrigações
gerais
do empregador

Organizar e fazer executar o trabalho em condições de higiene, segurança e protecção à saúde
dos trabalhadores;
Declarar os acidentes de trabalho e as doenças profissionais à autoridade competente,
bem como proceder ao seu registo;
Em caso de acidente de trabalho no local de trabalho a prestar ao trabalhador os primeiros
socorros e proporcionar-lhe transporte adequado até ao centro hospitalar mais próximo
onde possa ser tratado.

2.11 CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS
A LGT não se aplica às relações laborais, estabelecidas em Países estrangeiros, entre empregadores e trabalhadores não residentes na República da Guiné-Bissau, que exerçam temporariamente a sua actividade no território
desta.
O Estatuto do Cooperante datado de 1985 estabelece os requisitos indispensáveis para a contratação de quadros
estrangeiros cooperantes,isto é,cidadão estrangeiro com qualificação técnica ou científica comprovada, contratado
em País estrangeiro para exercer a sua actividade profissional na República da Guiné-Bissau.
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III TRIBUTAÇÃO
3.1 SISTEMA FISCAL
A relação entre os contribuintes e a administração fiscal da Guiné-Bissau é regulada por vários Códigos e Regulamentos que definem o regime jurídico aplicável a cada imposto sem que haja um instrumento geral de enquadramento.
A Guiné-Bissau não celebrou, até ao momento, qualquer acordo para eliminar ou evitar a dupla tributação internacional.

3.2 TIPOS DE IMPOSTOS
Os principais impostos estão esquematizados no quadro seguinte.
TIPOS DE IMPOSTO

INCIDÊNCIA

Contribuição industrial
Imposto Geral sobre Vendas e Serviços
Imposto Profissional

Pessoas singulares e colectivas
Pessoas singulares

Os Orçamentos Gerais do Estado (OGE) para 2013, 2015 e 2018 procederam a uma profunda reforma em vários tipos
de impostos, cuja análise se faz nas secções seguintes.

3.3 CONTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL SOBRE PESSOAS SINGULARES
E PESSOAS COLECTIVAS
A taxa única da contribuição industrial mantém-se fixada em 25%, após a mais recente alteração pelo OGE de 2018
ao Código de Contribuição Industrial de 1983, mantendo-se igualmente em 1% do volume anual de negócios a percentagem do montante do imposto a pagar.
O quadro seguinte esquematiza as incidências da contribuição industrial, tendo em conta as alterações resultantes
do OGE 2018:
APLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL
Incidência subjectiva

Incidência objectiva

Pessoas singulares ou colectivas titulares de rendimentos provenientes das actividades
objecto de tributação por este imposto, que tenham no País a sua sede social ou alguma
forma de representação permanente, e as que, residindo no estrangeiro, aufiram
rendimentos disponibilizados por empresa residente no País
Rendimentos atribuíveis ao exercício de actividades comerciais, industriais, agrícolas,
piscatórias, pecuárias ou de prestação de serviços, com carácter permanente ou
acidental, isto é, realização de operações económicas de carácter empresarial,
incluindo as prestações de serviço que não estejam sujeitas a Imposto Profissional.
Os rendimentos provenientes da actividade de pesquisa, desenvolvimento e exploração
de hidrocarbonetos líquidos ou gasosos são passíveis de contribuição industrial de
harmonia com o disposto no respectivo Regulamento (analisado na Secção 3.7).

O acesso ao mercado público é exclusivamente reservado aos contribuintes não isentos da Contribuição Industrial
e que tenham a situação fiscal regularizada, não podendo as empresas fornecedoras de bens e serviços e adjudicatárias de obras públicas gozar das seguintes isenções fiscais.
Isenções de
contribuição
industrial
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• O Estado e qualquer dos seus organismos, estabelecimentos ou serviços, assim como
os Comités de Estado de Região e de Sector, salvo, em relação a estes, se exercerem
alguma actividade lucrativa;
• As organizações patronais ou profissionais relativamente às actividades previstas
nos respectivos estatutos;
• As organizações religiosas relativamente aos rendimentos das actividades directamente
relacionadas com a prossecução dos seus objectivos religiosos;

• As associações de beneficência, desportivas de cultura e recreio e congéneres,
pelos rendimentos derivados de operações realizadas com os seus associados;
• Os lucros realizados por sujeitos passivos de navegação marítima e aérea não residentes,
provenientes da exploração de navios ou aeronaves, desde que isenção recíproca e
equivalente seja concedida às empresas guineenses da mesma natureza e essa reciprocidade
seja reconhecida pelo Ministro das Finanças, em despacho publicado no Boletim Oficial.
Não são reconhecidos pela Administração Fiscal as isenções estabelecidas em acordos confirmados por outras
entidades nacionais, sem observância dos pressupostos de atribuições e competências previstos no Código da Contribuição Industrial.
Os montantes das multas por infracção ao regime da contribuição industrial vão de 250 000 FCFA a 20 000 000 FCFA
(cerca de EUR 380 a EUR 30 490).
Consultar no Legis-PALOP+TL o modelo 2 de declaração periódica de rendimento (M2) da Contribuição Industrial e respectivas instruções de preenchimento em vigor desde Agosto de 2018.

3.4 TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS SINGULARES
Além da contribuição industrial, analisada na secção anterior, as pessoas singulares estão sujeitas a Imposto Profissional, cujo Código de 1983 tem a última redacção dada pelo OGE 2018.
Os quadros seguintes esquematizam as incidências do Imposto Industrial e enumeram as respectivas isenções:
APLICAÇÃO DO IMPOSTO PROFISSIONAL
Incidência subjectiva

Todos os indivíduos que aufiram rendimentos de trabalho no território da Guiné-Bissau,
ainda que nele não tenham a sua residência permanente, por trabalho aí prestado ou pelo
exercício, ainda que acidental, no mesmo território, de qualquer profissão liberal
Rendimentos do trabalho, em dinheiro ou espécie, quer resultem de relações de trabalho
subordinado, de contrato de prestação de serviços ou do exercício de uma profissão
liberal por conta própria

Incidência objectiva

Consultar no Legis-PALOP+TL a tabela de profissões anexa ao Código de Imposto Profissional.
Isenções do Imposto
Profissional

• Os estrangeiros ao serviço das missões diplomáticas ou consulares acreditadas
na Guiné-Bissau, desde que haja reciprocidade de tratamento;
• O pessoal estrangeiro ao serviço de Organizações Internacionais consideradas pessoas
de Direito Público Internacional.

As taxas aplicáveis aos trabalhadores por conta de outrem são apresentadas na tabela seguinte, tendo em conta as
alterações por via do OGE 2018.
RENDIMENTOS ANUAIS (EM FCFA e equivalente em Euros)		

TAXA

Mensal		

Anual

De

Até

De

Até

%

0
41 668 (EUR 63,5225)
83 334 (EUR 127,042)
208 334 (EUR 317,603)
Superior a 300 001
(EUR 457,349)

41 667 (EUR 63,5209)
83 333 (EUR 127,040)
208 333 EUR 317,602)
300 000 (EUR 457,347)
NA
(EUR 5 488,183)

0
500 016 (EUR 762,269)
1 000 008 (EUR 1 524,502)
2 500 008 (EUR 3 811,238)
Superior a 3 600 012

500 004 (EUR 762,251)
999 996 (EUR 1 524,48)
2 499 996 (EUR 3 811,219)
3 600 000 (EUR 5 488,165)
NA

1
6
8
10
12
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As taxas aplicáveis aos trabalhadores por conta própria e a direitos de autor são apresentadas no quadro seguinte.
RENDIMENTOS ANUAIS (EM FCFA e equivalente em Euros)		

TAXA

Mensal		

Anual

De

De

Até

0
2 199 997 (EUR 3 353,874)
Superior a 9 999 996
(cerca de EUR 15 244)

2 199 996 (EUR 3.353,872)
10
9 999 996 (cerca de EUR 15 244) 20
NA
25

Até

0
183 333 (EUR 279,489)
183 334 (EUR 279,491) 833 333 (EUR 1270,41)
Superior a 833 334
NA
(EUR 1 270,41)		

%

Consultar no Legis-PALOP+TL as parcelas dos valores a abater ao resultado obtido da aplicação da taxa sobre
o valor do Rendimento auferido constantes das novas tabelas do Código do Imposto Profissional por via do OGE
de 2018
A taxa aplicável aos rendimentos ocasionais de contribuintes residentes passa mantém-se em 10%, nos termos do
OGE 2018.
As infracções ao regime do Imposto Profissional são punidas com multas variáveis entre 50 000 a 300 000 FCFA240
(cerca de EUR 76 a EUR 457).

3.5 TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS COLECTIVAS

As pessoas colectivas são tributadas apenas no âmbito da contribuição industrial, nos termos descritos acima, dado
que desde as alterações ao Código de Imposto Complementar em 1995, este imposto passou a incidir apenas sobre
os rendimentos das pessoas singulares (consultar Secção 3.7).

3.6 IMPOSTO GERAL SOBRE VENDAS E SERVIÇOS E RESPECTIVAS TAXAS
O Imposto Geral sobre Vendas e Serviços (IGVS) é regulado pelo Código do IGVS de 1997, com a última actualização
pelo OGE de 2018.
O quadro seguinte esquematiza as taxas do IGVS tendo em conta as sucessivas alterações resultantes dos OGE de
2015 e 2018:
Taxa Geral
Importações, Transmissões de Bens e Prestações
de Serviços Sujeitos a Taxa Reduzida
Nova Taxa de Importação e Fornecimento de Electricidade e Água

Taxa aumentada pelo OGE 2018 de 17%
para 19%, calculada ad valorem
Mantém-se taxa de 10%
15%

A incidência, isenções e o regime sancionatório do IGV são esquematizados nos quadros abaixo.
APLICAÇÃO DO IGVS
Incidência
subjectiva

• As pessoas singulares ou colectivas que, sem vínculo de emprego, desenvolvam uma
actividade de produção, comércio ou de prestação de serviços sujeita à incidência do IGVS;
• As pessoas singulares ou colectivas que, segundo a legislação aduaneira, realizem a importação
de bens;
• As pessoas singulares ou colectivas que, em factura ou documento equivalente, mencionem
indevidamente IGVS;
• O Estado, demais pessoas colectivas de direito público e as empresas concessionárias, quando
desenvolverem uma actividade sujeita à tributação do IGVS.
São, ainda, sujeitos passivos, na condição de responsáveis pelo pagamento do imposto:
• Qualquer a pessoa singular ou colectiva, assim como transportadores, armazenistas
e depositários que detenham a posse de bens sujeitos ao IGVS e que estejam desacompanhados
de documentação comprovativa da sua aquisição na forma da lei, ou de sua entrada legal no País,
com o efectivo pagamento do imposto devido, se for o caso;
• Beneficiários de serviços de qualquer natureza, localizados no território nacional, quando
o prestador estiver localizado no exterior.

Desde 2 de Maio de 1997, a unidade monetária da República da Guiné-Bissau é o Franco da Comunidade Financeira Africana (FCFA) com
curso legal e poder liberatório, em substituição do Peso Guineense (PG). No entanto, alguns diplomas legais guineenses em vigor utilizam
o PG. No Código do Imposto Profissional, na sua redacção dada pelo OGE 2013 os valores mantinham-se expressos em PG. A mais recente
versão resultante do OGE 2015 converte os valores de multas para FCFA, mas mantém outros valores em PG.
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São contribuintes-substitutos aqueles que, por expressa disposição legal e para além de ter
a obrigação do imposto devido nas operações por eles realizadas, forem incumbidos de efectuar
a liquidação e retenção do IGVS referente a clientes, nomeadamente, retalhistas ou prestadores
de serviços sediados fora do território nacional, na forma em que for regulamentado em acto
administrativo próprio, submetido ao Conselho de Ministros
Incidência
objectiva

• As transmissões de bens móveis corpóreos efectuadas no território nacional, a título oneroso,
por um sujeito passivo agindo como tal;
• As importações de bens;
• As prestações de serviços em geral efectuadas no território nacional ou a entidades estabelecidas
no território nacional, a título oneroso, por um sujeito passivo agindo como tal.

ISENÇÕES
DE IGVS

As importações definitivas de bens, referidos no Regime Geral de Isenções de direitos de importação,
nas condições e limites nela fixados, relativamente às seguintes entidades:
• Missões diplomáticas, reconhecidas no País e desde que haja reciprocidade de tratamento
em relação às missões diplomáticas do País;
• Organismos internacionais dos quais o País faça parte;
• Cooperantes;
• Emigrantes;
• Antigos combatentes.

As transgressões ao Código do IGVS são punidas de acordo com a gravidade das mesmas, aplicando-se multas
cujos montantes são no mínimo 25% da unidade de conta241.
Regime
sancionatório
do IGVS

• Multa ad valorem, sempre que a acção ou omissão implicar o não pagamento, ou o pagamento
a menor (sic)242, do imposto, caso em que a base de cálculo da multa será o próprio montante que
se deixar de recolher em consequência da infracção cometida;
• Multa específica, quando não for possível tomar por base de cálculo o montante do imposto,
a ser medida em unidade de conta;
• Suspensão de actividade, por um período não inferior a 3 dias e não superior a 30 dias;
• Sujeição a regime especial de fiscalização e de cobrança.

3.7 OUTROS IMPOSTOS EXISTENTES
Imposto Complementar:
É um imposto que incide sobre os rendimentos globais das pessoas singulares produzidos no território da Guiné-Bissau em cada ano civil e sujeitos aos seguintes impostos parcelares ainda que deles isentos: Contribuição Industrial, Imposto Profissional e Imposto de Capitais.
As taxas do Imposto Complementar estão representadas no quadro seguinte, cujos valores foram convertidos em
FCFA pelo OGE 2015.
IMPOSTO COMPLEMENTAR
Valores em FCFA (e equivalente em Euros)		

Taxa

De

Até

%

0
360 001 (EUR 548,818)
1 320 001 (EUR 2 012,329)
3 000 001 (EUR 4 573,472)
Superior a 10 000 000 (cerca de 15 240)

360 000 (EUR 548,816)
1 320 000 (EUR 2 012,327)
3 000 000 (EUR 4 573,471)
10 000 000 (cerca de 15 240)
20

4
8
12
16

Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Código do Imposto Complementar de 1984, com versão
mais recente resultante do OGE 2015.

A unidade de conta a ser tomada como unidade de referência para a aplicação e graduação das penalidades corresponde a um salário-mínimo familiar mensal, para uma família de 6 pessoas, em que todos trabalhem. Actualmente o salário mínimo na Guiné-Bissau são 50 000 FCFA
(cerca de EUR 76). Para mais informação consultar a Secção 2.3 do Capítulo II.
242
A expressão “ou o pagamento a menor” consta do Artigo 51.ºn.º 2 alínea a) do Código do Imposto Geral sobre Vendas e Serviços.
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Imposto de Turismo:
Incide sobre o preço dos alojamentos, alimentação, bebidas e outros serviços prestados nos estabelecimentos da
indústria hoteleira ou similar, como sejam hotéis, pensões, residenciais, restaurantes, casas de pasto, pastelarias,
cafés, casas de chá, snack-bares, cervejarias, boîtes, night-clubs, discotecas, botequins e outros estabelecimentos
congéneres. Incide igualmente sobre as actividades exercidas por agências de viagens, relativamente a circuitos turísticos, excursões e outras viagens turísticas incluindo os percursos em territórios estrangeiros, de aluguer de veículos
automóveis, com ou sem condutor, de serviços classificados como turísticos, nos termos da legislação aplicável.
Com as alterações ao Código do IGVS, tinha sido considerada revogada a incidência do Imposto de Turismo na parte
respeitante às prestações de serviços sujeitas à tributação do IGVS, especialmente aquelas praticadas pelos estabelecimentos com a classificação de Grupo 1 (hotéis grupo), conforme classificação do Regime Jurídico da Actividade
Turística, Hoteleira e Similar de 1992, actualizado em 2011. Com as alterações ao Código do IGVS resultantes do
OGE 2013, os estabelecimentos hoteleiros do Grupo 1 voltaram a estar sujeitos ao pagamento do Imposto do Turismo.
Imposto de Selo:
O Imposto de Selo recai sobre todos os documentos, livros, papéis, actos e produtos designados na tabela anexa ao
Regulamento do Imposto de Selo de 1980, coma última alteração dada pelo OGE 2018.
Imposto sobre a Venda ao Público de Combustíveis:
Imposto convertido em 1995 a partir do Imposto de Consumo, sujeitando a venda ao público de combustíveis e as
importações de gasolina e gasóleo destinadas a consumo no território nacional a um imposto autónomo com taxas de
45% para a gasolina e 5% para o gasóleo, alterado pelo OGE de 2013.
Imposto Extraordinário de Exportação sobre a Castanha de Caju e a Madeira:
Taxas ad valorem incidentes sobre o valor FOB (Free on Board - livre a bordo) de exportação, fixadas respectivamente
em 1994 e 2014:
Castanha de caju: 13%.
Madeira por metro cúbico: 6%.
Contribuição Predial Urbana:
É um imposto directo que incide sobre o rendimento de prédios urbanos no território da Guiné-Bissau. As taxas da
Contribuição Predial Urbana que incidem sobre o rendimento colectável e sobre cuja colecta não recaem quaisquer
adicionais são as seguintes, não tendo sido alteradas desde o OGE 2015:
• Rendimento colectável excedente a 600 000 FCFA (cerca de EUR 914) e não superior a 1 200 000 FCFA (cerca de EUR
1 829): 15%;
• Na parte do rendimento colectável excedente a 1 200 000 FCFA (cerca de EUR 1 829): 18%.
Consultar no Legis-PALOP+TL detalhes sobre este imposto no Código da Contribuição Predial Urbana de 1988
com a mais recente actualização decorrente do OGE 2015, nomeadamente nas isenções.
Contribuição Predial Rústica:
De acordo com informação confirmada pelo Ministério da Justiça e Direitos Humanos da Guiné-Bissau, a aprovação
do OGE de 2018 causou alteração da contribuição Predial Rústica, aprovada pelo Diploma Legislativo n.º 1752, de 8
de Maio de 1956, do qual são considerados sujeitos da contribuição predial os indivíduos exportadores dos produtos
e géneros abaixo descriminados.
TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO PREDIAL RÚSTICA
POR METRO CÚBICO (valores em FCFA e equivalente em Euros)
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Goiaba de Lala
		

Madeira em sacho
Madeira serrada

780 000 FCFA (EUR 1189,10)
540 000 FCFA (EUR 823,225)

Pau de sangue
		

Madeira em sacho
Madeira serrada

780 000 FCAF (EUR 1189,10)
540 000 FCFA (EUR 823,225)

Pau Conta
		

Madeira em sacho
Madeira serrada

516 000 FCFA (EUR 786,637)
260 000 FCFA (EUR 396,367)

Bissilão
		

Madeira em sacho
Madeira Serrada

780 000 FCFA (EUR 1189,10)
540 000 FCFA (EUR 823,225)

Outras espécies
		

Madeira em sacho
Madeira Serrada

540 500 FCFA (EUR 823,987)
420 000 FCFA (EUR 640,286)

POR QUILOGRAMA/LITRO (valores em FCFA e equivalente em Euros)
Amendoim
Arroz
Couro de Bovinos
Couro não especificado
Óleo de palma
Peles de outros animais bravios
Castanha de caju
Manga
Gergelim
Batata-doce
Peixe
Carvão vegetal
Calabaceira
Veludo
Outros

20 FCFA (EUR 0,030)
15 FCFA (EUR 0,022)
20 FCFA (EUR 0,030)
20 FCFA (EUR 0,030)
15 FCFA (EUR 0,022)
10 000 FCFA (EUR 15,244)
50 FCFA (EUR 0,076)
25 FCFA (EUR 0,038)
15 FCFA (EUR 0,022)
20 FCFA (EUR 0,030)
75 FCFA EUR 0,114)
50 FCFA (EUR 0,076)
35 FCFA (EUR 0,053)
35 FCFA (EUR 0,053)
35 FCFA (EUR 0,053)
TAXA AD VALOREM (%)

		
Recursos
geológicos
		
		
		

Areia
Areia pesada
Cascalho
Pedra
Gravilha
Outros

30%

Impostos de Consumo:
O Código do Imposto Especial sobre o Consumo (ICE) data de 1997. O OGE de 2018 manteve a referência aos dois
elementos do ICE, na parte relativa ao imposto sobre os produtos do tabaco: um ad valorem e outro ad rem. Entende-se
por valor tributável:
• Para os produtos importados, o seu preço CIF243 acrescido dos direitos de importação;
• Para os produtos provenientes da produção nacional, o valor do referido produto à saída do estabelecimento
industrial.
Consultar no Legis-PALOP+TL a nova tabela do ICE fixada pelo OGE de 2018 que incide sobre bebidas alcoólicas
e não alcoólicas, tabaco, perfumaria, automóveis ligeiros, armas e munições, chá, sacos de plástico, café e produtos petrolíferos.
A tabela do Imposto de Consumo e Fabrico de 1978 foi actualizada pela última vez em 1989, tendo nessa altura
sido determinado o desagravamento das taxas relativas às imposições aduaneiras aplicáveis às bebidas alcoólicas.
Desde Junho de 1978 este imposto incide sobre: as mercadorias importadas para consumo, de qualquer origem ou
procedência, e as mercadorias produzidas no País, com excepção das destinadas a exportação.
Imposto sobre a Cabeça de Gado:
Imposto criado em 1989 que incide sobre todas as cabeças de gado bovino no equivalente a 1 000 PG por cada cabeça,
que corresponde a cerca de 15 FCFA (cerca de EUR 0,022).
Imposto de Capital:
As incidências do Imposto de Capital estão enumeradas no quadro seguinte, tendo em conta a alteração resultante
do OGE de 2018.
APLICAÇÃO DO IMPOSTO DE CAPITAL
Incidências

• Juros de capitais mutuados, em dinheiro ou géneros, sob qualquer forma contratual;
• Rendimentos originados pelo diferimento no tempo de uma prestação ou pela mora
no cumprimento de uma obrigação, ainda que auferidos a título de indemnização ou de cláusula
penal estabelecida em contrato;
• Dividendos atribuídos aos sócios ou repatriação de lucros, considerando-se para esse efeito
dividendos ou lucros distribuídos os seguintes:
		
- Reservas de lucros que ultrapassam os 20% do capital social;
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Cost, Insurance and Freight (Custo, Seguro e Frete).
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- Valores incorporados no capital da sociedade;
		
- Todas as somas, valores ou bens colocados à disposição dos sócios e accionistas, sob forma
		
de adiantamento por conta de lucros, empréstimo ou participações no capital da sociedade.
• Lucros auferidos nas contas em participação;
• Juros de depósitos confiados a quaisquer entidades legalmente autorizadas a recebê-los;
• Juros de suprimentos ou abonos feitos pelos sócios às sociedades;
• Juros apurados em conta-corrente;
• Juros de obrigações emitidas por quaisquer entidades, públicas ou privadas;
• Rendimentos originados pela cessão temporária da exploração de estabelecimentos comerciais
ou industriais, ou recebidos como indemnização pela suspensão ou redução de qualquer actividade
de natureza comercial ou industrial;
• Rendimentos provenientes da concessão ou cedência de patentes de invenção, licenças de
exploração, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais, marcas, nomes ou insígnias
de estabelecimentos, processos de fabrico e outros bens ou valores que possam ser considerados
como cedência de tecnologia;
• Quaisquer rendimentos de aplicação de capitais não especialmente previstos nos pontos
anteriores e não tributados em qualquer outro imposto parcelar.
Desde 2013 a taxa fixada no Código do Imposto de Capital de 1984 encontra-se uniformizada com a taxa especial de
10%, que se manteve. A mais recente alteração por via do OGE 2018 não derrogou estas regras nem as isenções,
que desde 2015 incluem as mais-valias mobiliárias e imobiliárias.
O OGE de 2018 introduziu uma importante nova regra relativa ao direito de repatriamento de lucros e capitais previsto no Código do Investimento, o qual está condicionado ao pagamento dos impostos devidos (consultar a Secção
1.2 do Capítulo I).
Hidrocarbonetos líquidos e gasosos:
Tendo o Regulamento Imposto sobre a Produção e o Rendimento dos Hidrocarbonetos Líquidos e Gasosos sido revogado pela Lei do Petróleo de 2014, toda a tributação à produção e à incidência sobre os rendimentos da actividade
de operações petrolíferas (isto é, de pesquisa, exploração e transporte de hidrocarbonetos líquidos ou gasosos),
passou a ser regulada pelo Código da Contribuição Industrial de 1983 actualizado em 2018 e por qualquer Decreto
que aprove contratos entre a Empresa Nacional de Pesquisa e Exploração Petrolíferas, E.P. (PETROGUIN) e Sociedades comerciais.
A PETROGUIN substituiu a Empresa Nacional de Pesquisa e Exploração Petrolíferas e Minerais, E.P. (PETROMINAS)
em 1986, tendo por atribuições, entre outras, projectar, pesquisar, desenvolver, explorar, produzir, armazenar,
transportar, distribuir e vender o petróleo bruto, gás natural e outros recursos em hidrocarbonetos.
Consultar no Legis-PALOP+TL os pontos de referência unidos pela linha de base definida peia Convenção luso-francesa de 1886 a partir da qual é medida a largura do mar territorial e da ZEE da República da Guiné-Bissau.
A PETROGUIN e as Empresas ou Sociedades Comerciais associadas e co-titulares de uma concessão, ficam sujeitas, cada uma por sua conta própria aos seguintes impostos, cujas regras de cálculo são determinadas no Regulamento de aplicação da Lei dos Petróleos.
• Imposto sobre a Produção (royalty) dos Hidrocarbonetos
Estão sujeitos a royalty todos os hidrocarbonetos líquidos e gasosos produzidos no território da Guiné-Bissau, sendo
sujeitos passivos as entidades titulares de concessões outorgadas pelo Estado da Guiné-Bissau, não tendo a taxa
máxima nem a disposição sobre fixação de taxa contratual que estava prevista no Regulamento revogado sido substituída por outras disposições legais.
• Imposto sobre o Rendimento dos Hidrocarbonetos
Incide sobre os rendimentos obtidos nas operações petrolíferas até ao ponto de entrega (delivery point). Qualquer
transferência de interesses num contrato com a PETROGUIN entre uma sociedade estrangeira e as suas afiliadas
ou qualquer outra sociedade estrangeira não é considerada uma actividade susceptível de produzir rendimento
tributável para este efeito e, portanto, tal transferência não está sujeita a imposto.
Consultar no Legis-PALOP+TL a forma de tributação do imposto sobre o rendimento dos hidrocarbonetos prevista
na Lei do Petróleo.
• Imposto suplementar
Incide sobre o rendimento global obtido ao nível de um Contrato de Associação, tomando em conta elementos tal
como o montante dos investimentos, das despesas de administração, do montante das vendas, das taxas de lucro
e da taxa de inflação.
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Contribuição de Registo (SISA)244
Por via do OGE de 2018 a taxa de SISA é fixada em 5%.
São ainda fixados os seguintes valores mínimos:		

Consideram-se:

Terreno urbano

4 000 FCFA		
(cerca de EUR 6)		
			

Prédios rústicos os terrenos situados fora de um
aglomerado urbano que não sejam de classificar
como terrenos para construção

Terreno rústico

Prédios urbanos todos aqueles que não devam ser
classificados como rústicos

1 000 FCFA		
(cerca de EUR 1,5)		

3.8 REGIMES FISCAIS ESPECIAIS
3.8.1 Regime Geral de Isenções de Direitos de Importação
O regime previsto na Lei de 1995, actualizado pelo OGE de 2013, fixa as condições e limites das isenções de direitos
aplicáveis a importações definitivas dos bens enumerados a seguir:
Bens isentos
de direitos de
importação

• Bens pessoais pertencentes a particulares que transferem a sua residência habitual para
o território nacional;
• Mercadorias contidas nas bagagens pessoais dos viajantes;
• Pequenas remessas enviadas a particulares;
• Bens pessoais adquiridos por via sucessória;
• Mercadorias enviadas a organizações de natureza caritativa ou humanitária;
• Ofertas recebidas no âmbito das relações internacionais;
• Objectos de carácter educativo, científico ou cultural;
• Instrumentos e aparelhos científicos;
• Caixões, urnas funerárias e artigos de ornamentação fúnebre;
• Mercadorias destinadas a emigrantes, cooperantes, partidos políticos, organizações não
governamentais e corpo diplomático e consular;
• Outras isenções designadamente medicamentos, armas destinadas às Forças Armadas,
mercadorias afectas a projectos de investimento, com excepção, aditada pelo OGE de 2013,
se se tratar de veículos automóveis com cilindrada superior a 3000 e empresas adjudicatárias
de obras públicas;
• As isenções concedidas no quadro de Programas de Investimento Público (PIP) constituem
contrapartida nacional, sendo inscritas como receitas na rubrica correspondente e executadas
como despesas, ficando a cargo do Ministro das Finanças definir, por despacho, o procedimento
simplificado de execução das isenções referidas no número anterior (nos termos de aditamento
por via do OGE 2013).

Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Regime Geral de Isenções de Direitos de Importação.

3.8.2 Regime especial de contribuição industrial dos contribuintes não residentes
Os contribuintes não residentes na Guiné-Bissau, que desenvolvam actividades remuneradas por um período inferior a 6 meses, cujos rendimentos sejam disponibilizados por empresas e demais pessoas colectivas de direito
público e privado residentes no País, estão sujeitos ao Regime especial de contribuição industrial dos contribuintes
não residentes do Código de Contribuição Industrial de 1993 actualizado pelo OGE de 2018.

O Regulamento para a Liquidação e Cobrança da Contribuição de Registo constante da Portaria n.º 160-B, de 25 de Setembro de 1920, não
foi revogado expressamente, mas uma Lei de 2008 declara extintos os impostos de sisa e de sucessões e doações previstos nesse Regulamento
na Guiné-Bissau. No entanto, por via do OGE de 2013 foram repristinadas as normas da referida Portaria, na sua última versão, pelo que desde
7 de Agosto de 2013 considera-se que esses impostos de sisa e de sucessões e doações estão novamente em vigor, tendo inclusivamente sido
objecto de alteração por via do OGE 2015, que previa a sujeição a contribuição de registo das declaração de cedência de terreno, contratos de
compra e venda ou troca.
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3.8.3 Regimes especiais de tributação do IGVS
As pessoas singulares ou colectivas que, sem vínculo de emprego, desenvolvam uma actividade de produção, comércio ou de prestação de serviços sujeita à incidência do IGVS, que não se encontrem obrigadas à entrega da declaração de registo ficarão sujeitas a um regime especial de tributação sempre que, não se encontrando abrangidas
pelo regime especial de isenção, tenham sido objecto da fixação de um lucro tributável em Contribuição Industrial,
baseado num volume de negócios presumido igual ou superior a 12 unidades de conta a que corresponde 600 000
FCFA245 (cerca de EUR 900) (consultar mais informações na Secção 2.3 do Capítulo II), tanto no caso de produtores,
comerciantes ou prestadores de serviços.
Consultar no Legis-PALOP+TL o Código do IGVS para mais informações sobre quem está obrigado a apresentar
uma declaração de inscrição no registo nos serviços da Direcção Geral das Contribuições e Impostos (DGCI).

3.9 INCENTIVOS FISCAIS NACIONAIS E REGIONAIS
Os incentivos fiscais oferecidos na Guiné-Bissau são exclusivamente os previstos no Capítulo III do Código de Investimento de 2011, actualizado em 2015, e os que constam nos diplomas relativos aos investimentos nas áreas de
exploração mineira, petrolífera e florestal, bem como os realizados em zonas francas e loja francas.
Por via da alteração ao Código de Investimento resultante do OGE 2015, poderá o Ministro das Finanças conceder
benefícios fiscais às empresas que exerçam actividades de relevante interesse, económico ou social, sob proposta
da Direcção Geral da Promoção do Investimento Privado (DGPIP), e ouvida a DGCI ou Direcção Geral das Alfândegas (DGA).
Incentivos fiscais na fase de investimento:
• Isenções sobre os direitos aduaneiros (Tarifa Exterior Comum) para as importações de bens de equipamento destinados à realização do investimento proposto e de peças de reposição cujo valor não exceda 15% do valor dos bens
de equipamento para os quais as peças são adquiridas;
• Isenções sobre o IGVS na aquisição, no País ou no estrangeiro, de bens de equipamento destinados à realização
do investimento proposto e de peças de reposição cujo valor não exceda 15% do valor dos bens de equipamento para
os quais as peças são adquiridas;
• Incentivos fiscais na fase de operação, que são concedidos exclusivamente a empresas recém-criadas, produtoras
de bens ou de serviços, com a excepção dos bancos e demais estabelecimentos do sector financeiro: escalonamento
das reduções degressivas da contribuição industrial, pelo prazo máximo de 7 anos, conforme o quadro seguinte.
INCENTIVOS FISCAIS AO INVESTIMENTO
1.º ano fiscal do início de actividades da empresa
2.º ano fiscal
3.º ano fiscal
4.º ano fiscal
5.º ano fiscal
6.º ano fiscal
7.º ano fiscal

100%
100%
90%
80%
60%
40%
20%

À margem destes incentivos fiscais directos, as empresas domiciliadas no território da Guiné-Bissau ou que nele
tiverem qualquer outra forma de representação permanente, nos termos do Código da Contribuição Industrial, poderão deduzir, na determinação da matéria colectável da contribuição industrial, o dobro das despesas de formação
efectuadas em cursos especializados, realizados no País ou no estrangeiro.
Os investidores que se instalem fora do Sector Autónomo de Bissau246 poderão deduzir do imposto devido no ano
da sua realização e, se necessário, nos 3 exercícios seguintes, sem prejuízo da dedução como custos na determinação da matéria colectável, a totalidade das despesas com a construção, para uso público, das estradas, portos,
aeroportos e hospitais.
Desde o OGE de 2018, os benefícios fiscais não são reconhecidos quando o sujeito passivo tenha deixado de efectuar
o pagamento de qualquer imposto sobre o rendimento, a despesa ou o património e das contribuições relativas ao
sistema da segurança social, situação que só é impeditiva do reconhecimento dos benefícios fiscais enquanto o
interessado se mantiver em incumprimento.
Não se encontra definido na legislação um valor fixado em geral para a unidade de conta. Tal como referido na Secção 3.6 acima, para efeitos
de IGVS, “a unidade de conta a ser tomada como unidade de referência para a aplicação e graduação das penalidades corresponde a um salário-mínimo familiar mensal, para uma família de 6 pessoas, em que todos trabalhem”. Entende-se que a uma unidade de conta corresponde
um salário mínimo. Actualmente o salário mínimo na Guiné-Bissau corresponde a 50 000 FCFA (cerca de EUR 76).
246
Nos termos da Lei da Organização Política-Administrativa de 1997, o Sector Autónomo de Bissau tem a sua Sede na cidade de Bissau e
abrange uma área geográfica de, aproximadamente, 118km2 conforme Plano Geral Urbanístico (PGU) de Bissau, cujo Regulamento foi aprovado em 1995. Este conceito mantém-se em vigor, sendo usado em diversa legislação relativa, nomeadamente, na organização do sector
judiciário.
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Resumem-se em seguida as disposições específicas para o desenvolvimento das minas e pedreiras, previstas no
Código de Minas e Pedreiras de 2014, que revogou a Lei de Minas e dos Minerais de 2000, a qual apenas previa
incentivos a titulares de direitos de mineração.

3.9.1 Incentivos a titulares de direitos de mineração
O Titular de uma licença de pequena ou grande mineração, é autorizado, para efeitos de cálculo do imposto sobre
o rendimento, a deduzir os investimentos realizados em operações de pesquisa durante a validade da licença de
mineração.
ISENÇÕES DOS TITULARES DE DIREITOS E TÍTULOS MINEIROS E DE TÍTULOS MINEIROS
Isenções e Incentivos
Em fase de
prospecção
ou pesquisa

Isenção de:
• IVG;
• Impostos sobre o rendimento;
• Contribuição da entidade
patronal sobre os vencimentos
dos trabalhadores;
• Imposto predial.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Em fase de
exploração

Direitos aduaneiros
Isenções de todas as taxas aduaneiras e alfandegárias
excepto aquelas que não possam ser isentas,
nomeadamente, as taxas comunitárias de UEMOA
e CEDEAO para o material seguinte:
• Matéria-prima;
• Materiais e equipamentos para as actividades
de prospecção e pesquisa;
• Peças para os equipamentos e máquinas, dentro do
limite de 30% do valor dos equipamentos e máquinas;
• Combustível e lubrificante para as instalações fixas;
• Equipamento de sondagem;
• Máquinas necessárias aos trabalhos.
Com o acordo do Ministro dos Recursos Naturais,
é autorizada a importação temporária de equipamentos
profissionais, veículos de obras e outros materiais
destinados à actividade do titular.

• Beneficiar do sistema acelerado
NA
de amortização;
• Constituir uma provisão para
reabilitar o terreno, isentada dos
impostos sobre o rendimento;
Isenção de:
• IGVS até à data de primeira produção;
• Imposto sobre o rendimento durante
os 3 primeiros anos após a da data
de primeira produção;
• Taxa aduaneira de exportação
dos produtos mineiros desde que
certificados pela Direcção-Geral
de Geologia e Minas (DGGM).

Em fase de
NA
construção		
da mina		

Isenção de taxas aduaneiras, com excepção das
taxas de UEMOA e CEDEAO para a importação de materiais,
combustível e lubrificantes para a produção de energia

Em fase de
NA
produção		
		

Taxa aduaneira é de 7,5 % para a importação de materiais,
combustível, lubrificantes com destino à produção de
energia ao funcionamento dos veículos e equipamentos

A DGGM depende directamente do Ministro da Energia, Indústria e Recursos Naturais nos termos da Estrutura
Orgânica do Governo de Agosto de 2018, o qual passou a designar-se dos Recursos Naturais e Energia na nova
Estrutura Orgânica do Governo de Julho de 2019.
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3.9.2 Incentivos a titulares de direitos de pedreiras
Incentivos de
investimentos

• Dedução da taxa de requerimento de uma autorização de pesquisa de inertes à taxa de
requerimento de uma licença de pedreira industrial, se resultar efectivamente da autorização
de pesquisa;
• Isenção dos exploradores de pedreira artesanais do pagamento da taxa de requerimento
de licença de pedreira industrial, caso optem pela modernização das suas explorações;
• Isenção dos titulares de licença de pedreira industrial do pagamento de impostos sobre
o rendimento durante o primeiro ano de produção;
• Dedução das despesas de pesquisa realizadas no quadro de uma licença de pedreira industrial
no valor devido por conta do imposto sobre rendimento;
• Os impostos sobre o rendimento são inversamente proporcionais aos esforços de tratamento
e transformação local.

Pagamento
em espécie

• O imposto sobre a produção pode ser pago em espécie, caso a mesma se destine afim de obras
públicas e se esta modalidade de pagamento for estipulada na Convenção Mineira.
• O valor equivalente é pago ao Fundo Nacional de Mineração pela entidade realizadora das
obras públicas.

IV SOCIEDADES COMERCIAIS
4.1 ENQUADRAMENTO
As sociedades comerciais na Guiné-Bissau são reguladas pelo Acto Uniforme Relativo ao Direito das Sociedades
Comerciais e ao Agrupamento de Interesse Económico de 2005, da Organização para a Harmonização do Direito
dos Negócios em África (OHADA), devendo adoptar um dos tipos que se descrevem sumariamente no quadro seguinte:
TIPO
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DESCRIÇÃO

Sociedade
em comandita
simples

• Quando um ou mais sócios são ilimitada e solidariamente responsáveis pelas obrigações
sociais, denominados “sócios comanditados”, e um ou mais sócios cuja responsabilidade
pelas obrigações sociais é limitada às respectivas entradas, denominados “sócios
comanditários” ou “sócios em comandita”, e cujo capital se divide em partes sociais;
• Firma: a sociedade é identificada por uma denominação social, que deve ser imediatamente
precedida ou seguida, em letra legível, da expressão “sociedade em comandita simples”
ou da sigla “S.C.S.”. O nome de um sócio comanditário não pode, em caso algum, ser incluído
na denominação social, sob pena de o mesmo responder ilimitada e solidariamente pelas
obrigações sociais;
• Gerência: salvo estipulação em contrário dos estatutos, a sociedade é administrada
e representada por todos os sócios comanditados;
• Assembleia-geral anual: reúne-se no prazo de 6 meses a contar da data do encerramento
de cada exercício para submissão à apreciação dos sócios do relatório de gestão, do inventário
e das contas do exercício, que devem ser elaborados pelos gerentes;
• Dissolução da sociedade: a morte de um sócio comanditário não determina a dissolução
da sociedade. A morte de um sócio comanditado determina a dissolução da sociedade, excepto
se tiver sido estabelecido que a sociedade continua com os seus sucessores, tornando-se,
então, estes sócios comanditários, se forem menores não emancipados. Sendo o sócio falecido
o único comanditado e se os sucessores forem menores não emancipados à data da abertura
da sucessão, deve aquele ser substituído por um novo sócio comanditado ou, no prazo de 1 ano
a contar do falecimento, ser a sociedade transformada, sem o que a sociedade se dissolverá
automaticamente.

Sociedade de
responsabilidade
limitada

• Os sócios respondem pelas obrigações sociais até ao limite da importância das respectivas
entradas, sendo os respectivos direitos representados por partes sociais. A sociedade pode ser
constituída por uma pessoa singular ou colectiva, ou entre duas ou mais pessoas, singulares
ou colectivas;

• Firma: a sociedade é identificada por uma denominação social, que deve ser imediatamente
precedida ou seguida,
• em letra legível, da expressão “sociedade de responsabilidade limitada” ou da sigla “S.A.R.L.”;
• Capital social: 1 000 000 FCFA (cerca de EUR 1 500), dividido em partes sociais iguais cujo
valor nominal não pode ser inferior a 5 000 FCFA (cerca de EUR 7);
• Gerência: uma ou mais pessoas singulares, que podem ser escolhidas de entre estranhos
à sociedade. Os gerentes são designados pelos sócios nos estatutos ou eleitos posteriormente;
neste caso, a deliberação de eleição é tomada por maioria de sócios representando mais
de metade do capital social, salvo se os estatutos exigirem maioria superior;
• Deliberações: as deliberações dos sócios são tomadas em assembleia. Salvo no que respeita
às deliberações da assembleia-geral anual, os estatutos podem, todavia, estabelecer que
todas ou algumas deliberações sejam tomadas mediante consulta escrita aos sócios. Todos
os sócios têm o direito de participar nas deliberações, dispondo cada um de um número
de votos igual ao respectivo número de partes sociais. Havendo um único sócio, será dele
a competência que pertence à assembleia-geral de sócios. O sócio só se pode fazer
representar por terceiros se os estatutos o permitirem;
• Assembleia ordinária anual: a assembleia-geral ordinária reúne nos 6 meses subsequentes
ao encerramento do exercício; os gerentes podem requerer uma prorrogação desse prazo
ao presidente do tribunal competente. Nas assembleias ordinárias ou em caso de consultas
ordinárias escritas, as deliberações são tomadas por um ou mais sócios que representem mais
de metade do capital social. Se tal maioria não for obtida, e salvo disposição estatutária
em contrário, os sócios serão convocados ou consultados segunda vez, consoante o caso,
deliberando-se por maioria de votos emitidos, qualquer que seja a percentagem do capital
correspondente. A destituição de gerentes só pode, todavia, ser deliberada por maioria absoluta.
Sociedade
anónima

• A responsabilidade dos accionistas pelas dívidas sociais está limitada ao valor das suas
entradas e os seus direitos são representados por acções. A sociedade anónima pode ter
um único accionista;
• Firma: a sociedade anónima é designada por uma denominação social que deve ser
imediatamente precedida ou seguida, em caracteres legíveis, da expressão “sociedade
anónima” ou da sigla “S.A.”, bem como de um dos modos de administração permitidos;
• Capital social: 10 000 000 FCFA (cerca de EUR 15 000) dividido em acções cujo valor nominal
não pode ser inferior a 10 000 FCFA (cerca de EUR 15). O capital da sociedade anónima deve
ser integralmente subscrito antes da data da assinatura dos estatutos ou da realização
da assembleia-geral constitutiva;
• Administração e direcção: determinado de forma expressa pelos estatutos que devem
escolher entre sociedade anónima com Conselho de Administração, dirigida por um presidente
director-geral ou por um presidente do Conselho de Administração e um director-geral;
sociedade anónima com administrador geral, que assume, sob a sua responsabilidade,
as funções de administração e de direcção da sociedade. A sociedade anónima pode, a todo
o tempo, durante a sua vida social, modificar o seu modo de administração e de direcção.
A deliberação é tomada pela assembleia-geral extraordinária que, em consequência,
modificará os estatutos. Estas modificações são publicadas no Registo do Comércio
e do Crédito Mobiliário;
• Assembleia-geral: convocada pelo Conselho de Administração ou pelo administrador geral,
conforme o caso. Na falta destes, pode ser convocada por: revisor oficial de contas; mandatário
de justiça designado pelo presidente do tribunal competente; liquidatário. A assembleia-geral
ordinária toma todas as deliberações que não estejam expressamente reservadas extraordinárias
e às especiais. A assembleia-geral extraordinária é a única habilitada a modificar os estatutos
em todas as suas disposições. Qualquer cláusula em contrário tem-se por não escrita.
A assembleia especial reúne os titulares de uma categoria determinada de acções.
A deliberação de uma assembleia-geral de modificar os direitos relativos a uma categoria
de acções só se torna definitiva depois da aprovação pela assembleia especial dos accionistas
dessa categoria;
• Sociedade anónima unipessoal: quando a sociedade só tiver um accionista, as decisões
que deveriam ser tomadas em assembleia, quer se trate de decisões da competência da
assembleia-geral extraordinária ou da ordinária, serão tomadas pelo accionista único;
• Dissolução: decurso do prazo fixado no contrato; realização ou extinção do seu objecto;
anulação do contrato de sociedade; deliberação dos sócios, nas condições previstas para
a modificação dos estatutos; decisão judicial requerida por um dos sócios com fundamento
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em justa causa, designadamente pelo não cumprimento das respectivas obrigações por outro
sócio ou pela existência de desentendimentos entre sócios que impeçam o funcionamento
normal da sociedade; sentença que ordene a liquidação da sociedade; preenchimento de
outras causas previstas nos estatutos. A sociedade anónima dissolve-se igualmente em caso
de perda parcial de activos. Os sócios podem deliberar a dissolução antecipada da sociedade
por deliberação da assembleia-geral extraordinária.

4.2 REQUISITOS DA ACTIVIDADE COMERCIAL,
TAXAS E REGIME SANCIONATÓRIO
Os Princípios Gerais Aplicáveis a Todas as Actividades Económicas nos Sectores da Indústria, Comércio e Turismo
de 2011 consagram o princípio de livre acesso ao exercício de qualquer actividade económica, nomeadamente através da simplificação da instrução do processo de emissão de alvarás (clarificando os procedimentos para instrução
de pedido de alvará comercial, industrial e de turismo e as respectivas as competências).
Do Regime de Legalização das Actividades Comerciais, Industriais, Turísticas e Artesanais de 2005 mantêm-se
em vigor os seguintes requisitos:
• Formalismos aplicáveis ao requerimento de inscrição prévia e de licença de estabelecimento:
- A emissão de alvará de estabelecimento é da competência exclusiva do ministério de tutela técnica, através
dos respectivos serviços de licenciamento, sendo os pedidos formalizados junto do Centro de Formalização
de Empresas (CFE), sob a alçada do Ministério da Economia, Plano e Integração Regional (consultar a Secção
1.10 do Capítulo I);
- A emissão de alvará de exploração de actividades comerciais, industriais ou turísticas está sujeita ao cumprimento das condições de salubridade e higiene, bem como de condições de segurança, ambientais e urbanísticas.
- A emissão de alvará comercial é da competência da Direcção Geral do Comércio.
- É obrigatória a emissão de licença e declaração prévia junto do Guiché Único247 em impresso próprio para a
exportação dos seguintes produtos:
- Castanha de caju in natura ou processada, produtos mineralógicos, petrolíferos, haliêuticos;
- Os demais que forem determinados por Despacho do Ministro da tutela.
- A importação dos seguintes produtos de primeira necessidade está também sujeita a declaração prévia junto
do Guiché Único:
- Arroz, farinha, óleo alimentar, açúcar, sabão, materiais de construção e cimento, produtos petrolíferos e
mineralógicos, vestuário, calçado;
- Os demais, que forem determinados por Despacho do Ministro da tutela.
- Por cada produto de exportação, é emitido um certificado de origem. Os certificados de origem dos produtos
destinados a exportação são emitidos pelo Guiché Único, assinado pelo Director-geral da Indústria e visado
pelo Director-geral das Alfândegas, em conformidade com o Regulamento da UEMOA de 2002.
- Os modelos de Cartão de Comerciante e Licença de Estabelecimento são aprovados por Despacho do Ministro
da tutela248.
• Disposição que prevê a cobrança de taxas,liquidadas na Tesouraria do Ministério da tutela,pelos serviços prestados nos termos do Regime de Legalização das Actividades Comerciais, Industriais, Turísticas e Artesanais aplicável
às actividades de comércio por grosso, comércio mini-grossista e comércio a retalho;
• Regime sancionatório que se apresenta no quadro seguinte.
INFRACÇÕES RELATIVAS
ÀS ACTIVIDADES COMERCIAIS
Abertura de qualquer unidade comercial sem licença de estabelecimento
ou com licença de estabelecimento de terceiros

750 000 a 1 500 000
(cerca de EUR 1143 a EUR 2 286)

Manutenção em funcionamento da unidade comercial após o cancelamento
da licença

500 000 a 1 000 000
(cerca de EUR 762 a EUR 1 524)

Exercício das actividades de comércio por grosso, comércio mini-grossista
ou comércio a retalho por parte de pessoas não inscritas no Registo Nacional
de Comerciante (RNC) ou cuja inscrição tenha sido cancelada

200 000 a 1 000 000
(cerca de EUR 304 a EUR 1 524)

Entende-se que o Guiché Único mencionado no Regime de Legalização das Actividades Comerciais, Industriais, Turísticas e Artesanais
actualmente equivale à Loja do Operador Económico que funciona na Direcção Geral do Comércio e Concorrência do Ministério do Comércio,
Indústria, Turismo e Artesanato (consultar Secção 1.5.3 do Capítulo I).
248
Não foram aprovados até à data da presente Edição.
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MULTAS (valores em FCFA
e equivalente em Euros)

Falta de entrega da declaração pelos importadores, comunicando
à Direcção-Geral de Preços e Concorrência, até ao dia 5 de cada mês, os stocks
de arroz, farinha, óleo alimentar, açúcar, sabão, materiais de construção
e cimento, produtos petrolíferos e mineralógicos, vestuário, calçado

100 000 a 500 000
(cerca de EUR 304 a EUR 762)

Falta de entrega da declaração junto do Guiché Único ou das Delegações
Regionais de Comércio da quantidade e do tipo dos produtos destinados
a exportação, para efeitos de mero registo estatístico

100 000 a 500 000
(cerca de EUR 152 A EUR 762)

Ausência dos pedidos de cancelamento da inscrição ou de continuação
da actividade comercial
Não apresentação dos pedidos de cancelamento pela superveniência
de qualquer facto que importa incapacidade para o exercício do comércio,
pela dissolução da pessoa colectiva inscrita ou por cessação de actividade

150 000 a 300 000
(cerca de EUR 228 a EUR 457)

Não apresentação do pedido de alteração em caso de modificação
de qualquer elemento do Cartão de Comerciante ou da Licença de
estabelecimento, designadamente, a substituição ou ampliação das
actividades inscritas, transmissão, arrendamento, constituição de
usufruto ou cessão de exploração do estabelecimento, bem como
a mudança da sua localização

100 000 a 200 000
(cerca de EUR 152 a EUR 304)

Reincidência

Montantes fixados poderão ser
agravados para o dobro

Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Regime de Legalização das Actividades Comerciais, Industriais, Turísticas e Artesanais resultante do Regime de Constituição, Modificação, Dissolução e Liquidação de
Sociedades Comerciais de 2010 e do Princípios Gerais Aplicáveis a Todas as Actividades Económicas nos Sectores
da Indústria, Comércio e Turismo de 2011.
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V DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
5.1 MARCAS E PATENTES
5.1.1 Âmbito
A propriedade industrial é protegida e regulada na Guiné-Bissau pelo Regime Jurídico da Propriedade Industrial
de 1996.
A Guiné-Bissau é, desde 1988, parte da Organização Mundial para a Protecção da Propriedade Intelectual (OMPI)249,
tendo a obrigação de pagamento da devida contribuição para o seu sistema unitário que inclui também as taxas
pagas pelos utilizadores do serviço internacional de registo da propriedade intelectual250.
Patentes:
O pedido de patente é depositado junto do Director da administração da propriedade industrial.
A patente expira 20 anos após a data de depósito do pedido de patente.
Para manter em vigor a patente ou o pedido de patente, é devida uma taxa anual, paga antecipadamente por cada
ano ao director da administração da propriedade industrial.
A patente concedida pela Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual (ARIPO/OAPI- Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle)251, da qual a Guiné-Bissau é um Estado-Membro252 desde 16 de Março de 1988253,
é equiparada à patente nacional.
Marcas:
O pedido de registo de uma marca é depositado junto do Director da administração da propriedade industrial.
A duração da validade do registo de uma marca é de 10 anos a contar da data do depósito do pedido do registo.
A pedido do requerente, o registo de uma marca pode ser renovado por períodos consecutivos de 10 anos, mediante
o pagamento, pelo titular, da taxa de renovação prescrita.

5.1.2 Taxas
As taxas a pagar por actos relativos à propriedade industrial não se encontram regulamentadas na Guiné-Bissau.

5.1.3 Regime sancionatório
A violação do Regime Jurídico da Propriedade Industrial constitui um ilícito criminal punido com pena de prisão ou
com pena de multa correspondente.

5.1.4 Principal entidade competente
A autoridade competente no âmbito das marcas e patentes é a Administração da Propriedade Industrial.

5.2 DIREITOS DE AUTOR
5.2.1 Âmbito dos direitos
Na Guiné-Bissau os direitos de autor gozam da protecção conferida pelo Código do Direito de Autor de 1972.
A protecção abrang o direito sobre a obra intelectual, qualquer que seja o género ou a forma de expressão desta.
O autor da obra intelectual, ainda que tenha alienado estes direitos, goza durante toda a sua vida dos direitos de
(direitos morais):
• Reivindicar a paternidade da sua obra e de assegurar a integridade desta;
• Opor-se a toda e qualquer deformação, mutilação ou outra modificação da mesma e, de um modo geral, a todo e
qualquer acto que a desvirtue nos seus propósitos e possa afectar a honra e reputação do autor como tal.
De acordo com a Lista de Partes disponível em https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=71, tendo ratificado à Convenção
Internacional que Institui a Organização Mundial para a Protecção da Propriedade Intelectual (OMPI), assinada em Estocolmo (Suécia) a 14
de Julho de 1967 e alterada a 28 de Setembro de 1979, através da Resolução n.º 4/88. Mais informação em https://www.wipo.int/portal/en/
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Obrigações das Partes disponíveis em https://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary_wipo_convention.html .
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http://www.oapi.int/
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http://www.oapi.int/index.php/fr/oapi/presentation/etats-membres
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A Guiné-Bissau ratificou a Convenção de Paris de para a Protecção da Propriedade Industrial, através da Resolução n.º 5/88.
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Ao titular do direito de autor cabe (direitos patrimoniais):
• Dispor da obra;
• Utilizar ou fruir a obra;
• Autorizar a sua fruição ou utilização no todo ou em parte.
Consultar no Legis-PALOP+TL a tabela de taxas dos Direitos de Autor fixadas em 2018, comptindo a aplicação das
tarifas ao Gabinete dos Direitos de Autor (GDA) e à Sociedade Guineense de Autores (SGA).

5.2.2 Duração dos direitos
A duração da protecção concedida ao autor, relativamente à utilização económica das obras literárias, artísticas ou
científicas, compreende a vida do autor e mais 50 anos depois da sua morte.

VI REGULAÇÃO DO AMBIENTE
E URBANISMO
6.1 AMBIENTE
6.1.1 Enquadramento legal
A Lei de Bases do Ambiente de 2011 define as bases legais para uma utilização e gestão correcta do ambiente e
seus componentes na Guiné-Bissau, com vista à materialização de uma política de desenvolvimento durável do País
e regulando os componentes ambientais naturais e humanos e as ofensas ecológicas, os instrumentos da política e
da gestão ambiental, os órgãos de gestão ambiental, bem como os direitos e deveres das pessoas.
As operações de investimento ao abrigo do Código de Investimento devem subordinar-se ao ordenamento jurídico
nacional e às normas decorrentes dos tratados internacionais a que a Guiné-Bissau esteja vinculada, nomeadamente as relativas à defesa do ambiente.
Em 2004 foram aprovados o Plano Nacional de Gestão Ambiental e a Estratégia Nacional e Plano de Acção para a
Conservação da Diversidade Biológica, prevendo-se que o Ministério do Ambiente será responsável por servir de
centro de programação de acções ambientais ou a elas relacionadas, incluindo a programação de investimentos
privados com impacto ambiental.
Em 1997 foi aprovado o Regime Jurídico das Áreas Protegidas, e em 2011 foi aprovada a Lei Quadro das Áreas Protegidas, que no essencial prevê o regime da sua classificação e desclassificação, as competências dos seus órgãos
de administração, a gestão das áreas protegidas, incluindo regras sobre licenças e concessões e instrumentos de
gestão.
Além das classificações decorrentes de Convenção, Acordo ou Tratado internacional, as áreas protegidas podem
ser classificadas como: parque nacionais; parques naturais; reservas naturais; santuários ecológicos e florestas
sagradas. Os dois últimos conceitos são específicos do ordenamento jurídico guineense.
Nas zonas de preservação integral (ou seja, áreas da maior biodiversidade onde se encontram as maiores manchas
de essências florestais ou faunísticas e que, por esse motivo, são reservadas à conservação) não é permitida nenhuma obra, instalação ou qualquer outra actividade, à excepção de visitas públicas, colheitas ou pescas reconhecidas
pelo regulamento interno de cada área protegida e em benefício exclusivo das comunidades residentes, observações científicas, estudos ou medidas necessárias aos objectivos de conservação, superiormente autorizadas pelo
Director do Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP), ouvido o Director da respectiva área protegida. Existem as seguintes áreas protegidas na Guiné-Bissau: Parque Nacional Marinho João Vieira e Poilão, Parque
Nacional dos Tarrafes de Cacheu, Parque Nacional do Grupo de Ilhas de Orango, Parque Nacional de Cantanhez,
Área Marinha Protegida Comunitária das ilhas de Formosa, Nago e Chediã (ilhas Urok), Área Marinha Protegida Comunitária nas ilhas Formosa, Nago e Chediã (Urok), Parque Nacional de Boé, Parque Nacional de Dulombi, Corredor
Ecológico de Cuntabane-Quebo, Corredor Ecológico de Salifo-Xitole e Corredor Ecológico de Tchetche.
Nas zonas de transição, ou seja, nas áreas situadas entre zonas de desenvolvimento durável e as de preservação
integral, o desenvolvimento de quaisquer actividades susceptíveis de lesar o meio carece de autorização da autoridade competente.
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As zonas de desenvolvimento durável, ou seja, as áreas destinadas às formas de desenvolvimento económico que
beneficiam as comunidades residentes e contíguas de cada área protegida através da exploração durável dos diversos recursos naturais, estão abertas às actividades necessárias à satisfação das necessidades espirituais e
materiais das comunidades residentes. As autorizações nas zonas de desenvolvimento durável para actividades
compatíveis com os objectivos de classificação da área protegida respectiva são concedidas sob forma de: Licença,
quando exercidas por pessoas estranhas à mesma e cuja duração não excede a 12 meses; Concessão temporária,
quando a actividade projectada suponha uma ocupação efectiva e exclusiva do solo, sendo aplicável às zonas periféricas até 2 km da respectiva área protegida e para uma duração não superior a 5 anos.
A gestão do património florestal é regulada pela Lei Florestal de 2011, que prevê a classificação de uma floresta sob
regime florestal quando motivada pela necessidade de conservação dos recursos florestais sempre que o Estado
estime necessária a protecção do interesse geral ou a salvaguarda de certas formações naturais. É proibido, sob
pena de multas que poderão ascender a cerca de EUR 3 800 (50 vezes o salário mínimo nacional da função pública254): toda actividade que vise em geral o abate, recolha ou a captura dos recursos que integram o domínio florestal
do pôr ao nascer do sol, salvo autorização especial e devidamente fundamentada da Direcção Geral das Florestas
e Fauna (DGFF); a exportação de madeiras em toros; o ateamento do fogo ou de queimada. É permitida, por concessão, a gestão privada do domínio florestal, nomeadamente, nos casos de: Florestas comunitárias; Contrato de
gestão e de aproveitamento florestal; Formações vegetais naturais ou artificiais; e Florestas sagradas.
O domínio florestal é gerido em conjunto pela DGFF, a quem cabe a fiscalização florestal e a autorização para o
abate de árvores, e pelo IBAP no âmbito das competências de administração das florestas sagradas enquanto áreas
protegidas.
O regime jurídico geral de todas as actividades relativas a gestão dos recursos hídricos é definido pelo Código das
Águas de 1992, regulando toda a utilização das águas para fins domésticos, agrícolas, industriais, hidroeléctricos
e outros, assegurando a protecção qualitativa das águas contra a poluição, o desperdício e sobre-exploração. É
proibida a poluição das águas superficiais ou subterrâneas através dos efeitos directos ou indirectos da rejeição,
introdução ou disposição de resíduos sólidos ou líquidos nas massas de águas e nos equíferos, bem como a poluição
ou contaminação de águas que não se consomem, correndo as despesas e os trabalhos para restituir salubridade
das águas à custa do infractor, para além de multas fixadas em função dos prejuízos causados.
A Lei Geral das Pescas de 2011 actualizada em 2016 classifica como infracção muito grave o exercício da pesca
em locais proibidos ou vedados, a título temporário ou permanente, por motivos específicos, designadamente, de
defesa do ambiente, punível com multa graduável entre um mínimo de 20 000 000 FCFA e um máximo de 90 000 000
FCFA (cerca de EUR 30 489 a EUR 137 204).
Regulamento de Inspecção de Pescado também de 2011 que proíbe os produtos da pesca de conter nas suas partes
comestíveis contaminadores presentes no meio aquático, tais como metais pesados e substâncias organohalogénicas numa quantidade tal que faça com que a ingestão alimentar calculada exceda as doses diárias ou semanais
admissíveis para o homem.
A Guiné-Bissau ainda não adoptou instrumentos jurídicos que constituam mecanismos de combate à Pesca Ilegal,
Não Declarada e Não Regulamentada (Pesca INN) mas o país iniciou o processo de adesão do Acordo da FAO sobre
medidas do Estado do Porto destinadas a prevenir, impedir e eliminar a pesca INN255.
A seguir descrevem-se em mais detalhe os regimes jurídicos referentes a: Avaliação Ambiental, Licenciamento e
Resíduos. Guiné-Bissau não tem regimes sobre responsabilidade ambiental.

6.1.2 Avaliação Ambiental e Licenciamento
A Lei sobre Avaliação Ambiental de 2010 estabelece as normas relativas aos estudos e à avaliação do impacto ambiental e social bem como à auditoria, licenciamento e monitorização ambiental, nomeadamente no que concerne
aos efeitos de determinados projectos, programas, planos e políticas públicas ou privadas no ambiente e na saúde
humana.
A Autoridade da Avaliação Ambiental Competente (AAAC) pode emitir, em função da fase do projecto, as seguintes
licenças:
• Declaração de Conformidade Ambiental (DCA), concedida depois da aprovação do relatório do Comité ad hoc,
sendo válida pelo período máximo de 1 ano, que autoriza o dono de obra a iniciar a implementação do seu projecto;
• Certificado de Conformidade Ambiental (CCA), concedido e válido de 1 a 5 anos e em função de tipo e duração de
projecto, contados da data da emissão da DCA ou início da implementação do projecto.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre:
• Procedimento de avaliação ambiental;
• Conteúdos mínimos do EIA e conteúdo da DCA e do CCA;
• Regras aplicáveis à auditoria ambiental;
• Anexos com as listas das actividades ou projectos e dos sectores abrangidos (Listas constantes dos Anexos I, II
e III da Lei sobre Avaliação Ambiental)
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Entende-se que equivale ao valor do salário mínimo referido na Secção 2.3 do Capítulo II: 50 000 FCFA (cerca de EUR 76).
Lista de Participantes http://www.fao.org/treaties/results/details/en/c/TRE-000003/

Os projectos são classificados ou categorizados em função das diversas particularidades e critérios, nomeadamente: tipo de projecto; localização do projecto; grau da sensibilidade da zona; escala de incidência de impactos;
natureza de impactos potenciais; amplitude da incidência dos impactos.
Os projectos podem ser classificados em três categorias:
• Categoria A: possuem altos riscos de impactos negativos muito significativos sobre o ambiente e saúde humana,
por vezes irreversíveis e com efeitos sentidos em larga escala;
• Categoria B: são susceptíveis de ter sobre a população e o ambiente impactos negativos menos graves do que os
da categoria A e são geralmente impactos de natureza local com possibilidades de serem concebidas medidas de
atenuação especial;
• Categoria C: os impactos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana são considerados insignificantes
ou mesmo nulos os impactos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana. Depois de um exame prévio,
nenhuma outra medida de avaliação ambiental é necessária para os projectos desta categoria.
O Regulamento de Auditoria Ambiental de 2017 prevê a possibilidade de realização de auditorias ambientais privadas pelos donos de obras visando conformar os seus processos laborais e funcionais com o Plano de Gestão
Ambiental e Social:
• Auditorias internas: realizadas pelo próprio dono de obra;
• Auditorias externas: realizada por auditores externos certificados pela Autoridade de Avaliação Competente (AAC).
• Auditorias periódicas: até 120 dias antes do final dos prazos definidos na DCA e no CCA;
• Auditorias ocasionais: a qualquer momento por ocasião de constatação de situação excepcional não solucionável
à luz de procedimentos da fiscalização de rotina.
As auditorias públicas são promovidas pela AAC e executadas pela AAAC às actividades sujeitas à aplicação do Regulamento de Auditoria Ambiental, isto é, as actividades que durante a fase de planificação, execução e desactivação
possam influir directa ou indirectamente num dos componentes ambientais e sociais.
A não realização de auditoria ambiental quando seja obrigatória nos termos deste Regulamento e da Lei sobre
Avaliação Ambiental bem como as infracções ao Regulamento de Auditoria Ambiental estão sujeitas a multas entre
2 000 000 FCFA e 100 000 000 FCFA (entre EUR 3 048 e EUR 152 449), a aplicar pela Inspecção Ambiental.
As pessoas singulares ou colectivas que pretendam realizar auditorias ambientais devem para tanto inscrever-se
no sistema de registo da AAC, sendo os respectivos procedimentos de acreditação definidos em diploma próprio
cuja aprovação se aguarda.
Os procedimentos de Estudo de Impacto Ambiental e Social (EIAS) dos projectos susceptíveis de causar impactos
significativos sobre o ambiente e a saúde humana foram regulados em 2017 pelo Regulamento de Estudo do Impacto Ambiental e Social.
Para efeitos de atribuição de licença de exploração no âmbito do Regime Jurídico do Exercício de Actividades no
Sector dos Combustíveis Derivados do Petróleo e Gás Natural de 2014 as empresas devem instruir com certidão
de licença ambiental o respectivo requerimento dirigido à Autoridade Reguladora do Sector dos Combustíveis
Derivados do Petróleo e do Gás Natural (ARSECO).
Destaca-se o seguinte comentário cuja fonte é o Ministério da Justiça e Direitos Humanos da Guiné-Bissau:
Tipos e periodicidade da auditoria ambiental:
A auditoria ambiental é um instrumento de gestão ambiental destinado a promover a consciência ecológica no
que se refere a preservação do meio ambiente natural, artificial e cultural. O regulamento da auditoria ambiental
de 2017 que regula os tipos, os procedimentos e as condições a observar na realização de auditorias ambientais,
aplica-se durante a implementação de planos, programas e projectos, públicos ou privados em fase de planificação, execução e desactivação as actividades acima referenciadas. O mesmo diploma prevê dois tipos de auditoria
(pública e privada), bem como o período da sua feitura, que pode ser periódica: dentro de 120 dias estabelecido
na declaração de conformidade ambiental e no certificado de conformidade ambiental, ou a qualquer momento
(ocasionalmente).

6.1.3 Resíduos
A Lei de Bases do Ambiente prevê um regime geral aplicável aos resíduos, estipulando as formas de reutilização
dos resíduos sólidos, proibindo o lançamento, depósito, introdução nas águas, no solo ou na atmosfera de efluentes,
resíduos radioactivos e outros produtos que contenham substâncias ou microrganismos que possam alterar aqueles componentes ambientais e contribuam para a degradação do ambiente, assim como proibindo expressamente a
importação de resíduos ou lixos perigosos.
Na Guiné-Bissau os requisitos sobre resíduos estão estabelecidos apenas para o sistema dos produtos fitofarmacêuticos (pesticidas de uso agrícola)de 2000.
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A Guiné-Bissau é parte da Convenção de Basileia sobre o Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e
sua Eliminação256, desde 2005257, e da Convenção de Bamako (Mali) relativa à Interdição da Importação de Lixos
Perigosos, o Controlo da Movimentação Transfronteiriça e a Gestão desses Lixos em África, desde 2017258, ao abrigo
das quais podem ser proibidas, respectivamente: a importação de resíduos perigosos ou de outros resíduos para
eliminação pode ser proibida; a importação e a deposição no mar de lixos perigosos.

6.1.4 Alterações climáticas
A Guiné-Bissau é parte desde 2005 do Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC).
Um dos objectivos das medidas adoptadas pela Lei de Bases do Ambiente (ver acima Secção 6.1.1) é a protecção
do ar e do clima, sendo instrumento da política e da gestão ambiental, designadamente, as Informações sobre os
Dados Climáticos.
O Plano Nacional de Gestão Ambiental (PNGA) e a Estratégia Nacional e Plano de Acção para a Conservação
da Diversidade Biológica (ver acima Secção 6.1.1), são instrumentos que se prevêem associados à Comunicação
Nacional sobre as Alterações Climáticas, ao Plano de Acção Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas e ao
Plano de Acção de Combate à Desertificação259.
A política nacional de gestão ambientai, referida no PNGA, visa entre outos objectivos, apoiar na procura de soluções
para garantir a conservação dos recursos naturais e luta contra o avanço do processo da desertificação, minimizando os impactos antrópicos que influem na alteração climática.
A Estratégia Nacional de Comunicação Em Matéria De Intercâmbio De Informações Sobre A Biodiversidade (EN-CHM) 2015-2020260 elegendo o PNGA como principal documento da política ambiental na Guiné-Bissau, identifica
grupos-alvo possíveis de acordo com os problemas de degradação da biodiversidade selvagem e agro-biodiversidade, entre eles as perturbações climatéricas persistentes.
O Relatório de Balanço da Guiné-Bissau para Cimeira Rio+20261 de 2012 refere priorização das questões relativas às
mudanças climáticas na Guiné-Bissau como forma de as integrar nas politicas públicas, identifica constrangimentos
ligados às variações climáticas no sector da agricultura, e no eixo da Educação, Formação, Pesquisa e Sensibilização
refere a elaboração, no quadro do Projecto Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)/Fundo
Global para o Ambiente (em inglês UNDP/Global Environmenl Facility - GEF) de reforço da resiliência às alterações
climáticas em Gabú, de um manual de alfabetização funcional de adultos, deque se destaca a integração de conceitos
demudanças climáticas, direitos humanos, água e saneamento e biodiversidade.

6.1.5 Principais entidades competentes
A Inspecção Ambiental é o Serviço Central da Administração Directa do Estado criado em 2017 com a missão de
assegurar o controlo e fiscalização do cumprimento da legislação ambiental.
Foi também criado em 2017 o Fundo Ambiental, entidade pública cuja missão compreende a angariação, arrecadação, gestão e aplicação de recursos financeiros com vista a apoiar a execução, promoção e fomento de políticas,
planos, programas, projectos e demais actividades que visem a protecção, a conservação e a preservação dos recursos naturais e ambientais, incluindo as que se destinem à prevenção ou à reparação de danos já produzidos em
componentes ambientais.
O Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP)262 é desde 2005 competente em matéria de biodiversidade, área em que a Guiné-Bissau dispõe de um quadro normativo moderno e ambicioso.
Os trabalhos imobiliários susceptíveis de modificar o estado natural do local tal como a construção de vias de
acesso, diques ou casas estão subordinados à autorização prévia concedida pelo Director do IBAP, sob proposta do
director da respectiva área protegida, a qual poderá ser recusada sempre que a sua execução esteja em contradição
com as prescrições da Lei Quadro das Áreas Protegidas, dos regulamentos adoptados para a sua aplicação ou do
plano de gestão.
No domínio florestal, o IBAP tem competência para administrar as florestas sagradas, classificadas como áreas
protegidas nos termos da Lei Quadro das Áreas Protegidas.
À Direcção Geral das Florestas e Fauna (DGFF)263 compete coordenar e fiscalizar a execução da política florestal,
protecção, conservação e da gestão racional dos recursos florestais.
Sítio oficial da Convenção de Basileia http://www.basel.int/ Lista das Partes acessível em http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/TheProtocol/tabid/1345/Default.aspx
Aprovada pela Resolução n.º 24/2005.
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Sítio oficial da Convenção de Bamako https://www.au.int/web/en/treaties/bamako-convention-ban-import-africa-and-control-transboundary-movement-and-management e lista de Estados que assinaram, ratificaram e depositaram https://www.au.int/web/sites/default/files/
treaties/7774-sl-bamako_convention.pdf
259
Ainda não foram aprovados estes instrumentos de gestão referidos no Plano Nacional de Gestão Ambiental.
260
https://www.cbd.int/doc/world/gw/gw-nbsap-oth-p1-pt.pdf
261
https://www.cbd.int/doc/world/gw/gw-nbsap-oth-p1-pt.pdf
262
www.ibap-gb.org
263
A DGFF pertencia ao Ministério da Agricultura e Florestas não sendo claro, pela nova orgânica do Governo aprovada em Março de 2020, a
qual dos novos Ministérios pertencem as suas competências, se ao Ministério do Ambiente e Biodiversidade, se ao Ministério dos Recursos
Naturais e Energia.
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No âmbito da avaliação ambiental, as entidades são competentes as seguintes entidades:
• Autoridade Ambiental Competente (AAC): Departamento do Governo responsável pela definição da política ambiental, coordenação e supervisão das acções no ambiente a nível nacional e internacional com competência de
supervisionar a gestão do processo de avaliação ambiental;
• Autoridade de Avaliação Ambiental Competente (AAAC): Unidade Estrutural e Funcional do Governo encarregada de estudar, investigar, propor, desenvolver e acompanhar a execução das políticas de ambiente em matéria de
avaliação ambiental e de desenvolvimento sustentável;
• Célula de Avaliação do Impacto Ambiental (CAIA): criada em 2011 com vista a apoiar as empresas e instituições
em todo o processo de avaliação do impacto ambiental.
Em 1996 foi criada a Conferência Nacional do Ambiente, com carácter de “Fórum” de reflexão ao nível da sociedade
civil.

6.2 URBANISMO
6.2.1 Enquadramento legal e principais entidades competentes
Foi aprovado em 2011 o Regulamento da Inspecção Geral de Obras Públicas, Construções e Urbanismo (IGOPCU),
à qual compete em todo o território nacional, designadamente:
• Realizar acções inspectoras regulares (conforme os planos de acção definidos) e extraordinárias (quando superiormente determinadas);
• Efectuar inquéritos, sindicâncias e peritagens necessários à prossecução das suas atribuições;
• Propor e instruir, se necessário, os processos disciplinares resultantes da sua actividade inspectora, bem como
os que lhe forem superiormente determinados.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
O Regulamento Geral de Construção e Habitação Urbana de 2006;
O Regulamento das Edificações Urbanas actualizado pela última vez em 1974;
O Regulamento do Plano Geral Urbanístico (PGU) de Bissau de 1995.

6.3 DIREITOS DO CONSUMIDOR
Na Guiné-Bissau não há um regime geral aplicável à protecção dos direitos ou defesa dos consumidores.
O Código das Águas (consultar acima Secção 6.1) determina que as exigências regulamentares a definir pelos Ministérios responsáveis pelas águas e pela saúde pública devem estabelecer: os parâmetros bacteriológicos, físicos
e químicos da água potável e as modalidades de realização dos controlos sanitários ou análises assim como os
métodos e produtos empregues para o tratamento e a
correcção das águas; os controlos sanitários do pessoal trabalhando no sector da distribuição de água potável;
e qualquer outra disposição que for necessária para assegurar a protecção qualitativa das águas. A água potável
inclui as águas destinadas e bebida e aos usos domésticos, as águas minerais de consumo directo, assim como as
destinadas para a fabricação de bebidas gasosas e gelo, preparação e conservação de alimentos e produtos destinados a alimentação.
De acordo com a Lei da Publicidade de 2013, o respeito pelos direitos, a saúde e segurança do consumidor é um
dos princípios por que se rege a publicidade, com particular cautela no caso da publicidade especialmente dirigida
a crianças, adolescentes, idosos ou deficientes. É proibida, nomeadamente, a publicidade que:
• Encoraje comportamentos prejudiciais a saúde e segurança do consumidor, por deficiente informação acerca da
perigosidade do produto;
• Comporte qualquer apresentação visual ou descrição de situações onde a segurança não seja respeitada, salvo
justificação de ordem pedagógica.
A Autoridade Reguladora do Sector dos Combustíveis derivados de petróleo e do gás natural (ARSECO) é responsável por assegurar a preservação dos interesses dos consumidores no exercício das suas funções de regulação
do sector de combustíveis derivados do petróleo e do gás natural na Guiné-Bissau, cabendo-lhe, designadamente,
instruir e decidir todas as reclamações apresentadas pelos consumidores e outros actores operando no sector.
A Guiné-Bissau é membro da Organização Internacional de Associações de Consumidores de Língua Portuguesa
(CONSUMARE) através da Associação de Consumidores de Bens e Serviços (ACOBES) constituída em 1993264.
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http://consumare.org/membros/guine-bissau/
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VII DEFESA COMERCIAL
7.1 REGIME ADUANEIRO
7.1.1 Enquadramento
Desde 1992 toda a mercadoria destinada a ser comercializada nas Lojas de Venda em Divisas está sujeita, no acto
da importação, ao pagamento dos direitos aduaneiros de importação e de mais imposições em vigor. Também a
importação do gasóleo destinado à Empresa de Águas e Electricidade da Guiné-Bissau, E. P. e às Centrais Eléctricas
está sujeito ao pagamento de uma taxa de 5% de Emolumentos Gerais Aduaneiros.
Em 1990 foi extinta a cobrança da taxa de cabotagem interna e tráfego fluvial de 3% ad valorem sobre a rubrica de
Emolumentos Gerais Aduaneiros incidentes nas mercadorias que circulam internamente no País.
Em 1989 houve um desagravamento das taxas relativas às imposições aduaneiras aplicáveis às bebidas alcoólicas.
Consultar na Secção 3.9.1 do Capítulo III os incentivos a titulares de direitos de mineração ao abrigo do Código de
Minas e Pedreiras de 2014.
A Agência da Promoção de Investimentos da Guiné-Bissau (Guiné-Bissau Investimentos - GBI) pode promover
a internacionalização das empresas e dos operadores económicos nacionais.

7.2 SUBVENÇÕES À PRODUÇÃO NACIONAL
A Lei dos Crimes Contra a Economia Nacional de 1979 e a regulação da Infracções Anti-Económicas e Contra
a Saúde Pública de 1977 punem os crimes de especulação e de açambarcamento.
O crime de especulação consiste na venda de produtos ou mercadorias por preço superior ao legalmente fixado ou
falta de tabelamento, com margem de lucro líquido superior à que for legalmente estabelecida; alteração, sob qualquer pretexto ou por qualquer meio apropriado, dos preços que do regular exercício das actividades económicas
ou dos regimes legais em vigor, normalmente resultariam para mercadorias; intervenção remunerada de um novo
intermediário no ciclo normal da distribuição, ainda que não tenha havido lucro ilícito, salvo quando se mostre que
da intervenção não resultou qualquer aumento de preço. É punido com prisão até 6 meses.
O crime de açambarcamento consiste em ocultar as existências de mercadorias ou produtos, ou recusar a vendê-los segundo os usos normais da actividade. comercial, industrial ou agrícola, ou exigir por eles um preço que manifestamente exorbite os preços correntes do mercado, prejudicando o abastecimento regular do mercado. Punido
com pena até 8 anos de trabalho produtivo obrigatório e multa correspondente a metade do valor de mercadoria
açambarcada ou escondida.
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VIII SISTEMA JUDICIAL
E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS
8.1 ORGANIGRAMA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
ORGANIGRAMA DOS TRIBUNAIS
(Hierarquia estabelecida com base nas Instâncias)
SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
TRIBUNAIS
DA RELAÇÃO

TRIBUNAL REGIONAL
Zona Centro

TRIBUNAL REGIONAL
Zona Norte

TRIBUNAL REGIONAL
Zona Sul

TRIBUNAL REGIONAL
Zona Leste

*Tribunal
de Sector

*Tribunal
de Sector

*Tribunal
de Sector

*Tribunal
de Sector

*Tribunal
de Sector

*Tribunal
de Sector

*Tribunal
de Sector

*Tribunal
de Sector

* Tribunais de Sector - Tribunais de pequenas causas: Tribunais sem instâncias; São em número de 24;
6 estão em Bissau e os restantes nos diferentes sectores do País, onde se justifica a instalação.
Fonte: Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária

Para efeitos de organização judiciária, nos termos da Lei orgânica dos Tribunais Judiciais de 2002 actualizada em
2011, a Guiné-Bissau divide-se em regiões e sectores, coincidindo, em regra, com a divisão político-administrativa.
A hierarquia é a seguinte:
• Supremo Tribunal de Justiça;
• Tribunais Judiciais de 2.ª Instância;
• Tribunais Judiciais de 1.ª Instância.
Supremo Tribunal
de Justiça

Compreende câmaras em matéria cível, em matéria penal e em matéria social
e do contencioso administrativo.

Tribunais Judiciais
de 2.ª Instância

São os Tribunais da Relação e designam-se pelo nome da localidade em que estiverem
instalados. Os tribunais de 2.ª Instância organizam-se em Câmaras.
Em matéria cível, a alçada dos Tribunais da Relação é de 5 000 000 FCFA (cerca de EUR 7 600).

Tribunais Judiciais
de 1.ª Instância

São os Tribunais Regionais e Tribunais de Sector e designam-se, em regra, pelo nome
da localidade em que estiverem instalados.
A alçada dos Tribunais Regionais em matéria cível é de 3 000 000 FCFA (cerca de EUR 4 573).
A alçada dos Tribunais de Sector é de 1 500 000 FCFA (cerca de EUR 2 286).
Poderão existir ainda tribunais de 1.ª Instância com competência especializada ou com
competência genérica, para todo o território nacional ou para determinada área territorial.
Os Tribunais Judiciais de 1.ª Instância são classificados de ingresso e de acesso, de acordo
com a natureza, complexidade e volume de serviço e podem organizar-se em varas ou juízos
e subdividir-se em secções quando o volume de serviço o justificar.
Em matéria criminal não há alçada, sem prejuízo das disposições processuais relativas
à admissibilidade de recursos.
Não se conhecem na Guiné-Bissau Tribunais Regionais ou Tribunais de Sector efectivamente
criados por diploma legal.
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Em 2011 foi aprovada a Orgânica do Tribunal Administrativo da Guiné-Bissau, órgão de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo nos litígios emergentes das relações jurídicas administrativas, com
sede em Bissau e exercendo a sua jurisdição em todo o território nacional. É constituído pelo Plenário do Tribunal
Administrativo e pelas seguintes secções:
• A Primeira Secção, cuja jurisdição corresponde ao Sector Autónomo de Bissau;
• A Segunda Secção, cuja jurisdição corresponde às regiões de Biombo, Cacheu, Oio, Bafatá, Gabú, Quínara, Tombali
e Bolama Bijagós.
Na Guiné-Bissau a fiscalização da constitucionalidade das leis aplicadas por um tribunal é assegurada pelo Supremo Tribunal de Justiça, uma vez que não foi ainda constituído um Tribunal Constitucional.

8.2 EXECUÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA
Nos termos da actualização de 2011 da Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais, compete ao Tribunal da Relação julgar
os processos de revisão e confirmação de sentença estrangeira. As regras de processo civil sobre revisão de sentenças estrangeiras ainda são as do Código de Processo Civil de 1963, com a última actualização dada em 2010, mas
que, neste domínio, não sofreu actualizações, mantendo-se o princípio da necessidade de revisão e confirmação de
sentença estrangeira, excepto se invocada como simples meio de prova.
Por sua vez o Código Civil de 1966, com a última actualização dada também em 2010, prevê que as sentenças dos
tribunais estrangeiros, revistas e confirmadas, podem titular o registo da hipoteca judicial, na medida em que a lei
do País onde foram proferidas lhes reconheça igual valor.
A Guiné-Bissau celebrou com Portugal um Acordo de Cooperação Jurídica em 1989.
Na Guiné-Bissau são também aplicáveis as regras sobre revisão, confirmação execução de sentenças previstas no
Acordo de Cooperação Judiciária entre a República Popular de Angola, a República de Cabo-Verde, a República da
Guiné-Bissau, a República Popular de Moçambique e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, assinado a
10 de Dezembro de 1987, em Bissau.

8.3 REGIME DA ARBITRAGEM
Devem ser respeitadas as regras do Acto Uniforme Relativo ao Direito de Arbitragem da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), sempre que a sede do tribunal arbitral se situe na Guiné-Bissau, como Estado-Parte daquela Organização, cujo Regulamento do Processo do Tribunal Comum de Justiça
e de Arbitragem foi aprovado em 1996.
A Lei da Arbitragem Voluntária de 2010 regula este meio alternativo da justiça judicial para dirimir litígios entre
pessoas particulares, relativos a direitos patrimoniais.
A Guiné-Bissau não é ainda parte da Convenção de Nova Iorque para o Reconhecimento e Execução de Sentenças
Arbitrais Estrangeiras265, o que inviabiliza o reconhecimento imediato das mesmas.
Para mais informações sobre Resolução de conflitos no âmbito do investimento estrangeiro consultar a Secção
1.11 no Capítulo I.

Texto da Convenção em Português disponível em www.gddc.pt/siii/docs/rar37-1994.pdf. Partes na Convenção disponíveis em http://www.
uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html .
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IX REGIME JURÍDICO DOS ESTRANGEIROS
9.1 TIPOS DE VISTOS
Ao abrigo do Regime de Concessão de Passaportes e Vistos a Estrangeiros de 1992, qualquer estrangeiro que possua documentação requerida, o visto competente, os meios económicos suficientes para a sua subsistência durante
o tempo de permanência e não esteja sujeito à proibição expressa de entrada, pode entrar no território guineense.
As modalidades de visto de entrada estão compiladas no quadro seguinte.
TIPO

REQUISITOS/CONDIÇÕES

Visto de trânsito

• Concedido ao estrangeiro que, para chegar ao País de destino, tenha de desembarcar
na Guiné-Bissau;
• Válido por 4 dias, prorrogáveis, e por 1 só entrada;
• Não é exigido o visto ao estrangeiro que transite pelo território guineense em viagem
contínua.
Para a obtenção do visto de trânsito, o estrangeiro deverá apresentar o passaporte
ou documento equivalente com visto para o País de destino ou fazer prova de não exigência
de tal visto, bem como apresentar o bilhete de passagem para esse País.

Visto de turismo

• Concedido ao estrangeiro que, a título recreativo ou de visita, se desloque à Guiné-Bissau;
• Válido por 60 dias prorrogáveis, no máximo por duas vezes e por iguais períodos;
• Deve ser utilizado nos 180 dias subsequentes à sua concessão.
Poderá ser dispensada a exigência de visto aos turistas nacionais de Países que não exijam
aos guineenses em idêntica situação esse tipo de visto, por acordo entre as partes.

Visto temporário

• Concedido ao estrangeiro que se desloque à Guiné-Bissau em missão de estudo
ou de negócios, ao abrigo de acordos de cooperação ou sob o regime de contrato ao serviço
do Estado ou de pessoas colectivas públicas da Guiné-Bissau;
• Válido por 180 dias ou o correspondente à duração da missão ou contrato, podendo
ser prorrogado por igual período da concessão ou pelo tempo que se estender a missão
ou o contrato;
• Deve ser utilizado nos 90 dias subsequentes à sua concessão.

Visto de residência

• Concedido ao estrangeiro que pretende ficar permanentemente no território nacional;
• Aos estrangeiros que sejam autorizados a residir no País será concedida uma autorização
de residência com a validade de 1 ano, a qual lhes servirá de prova da sua identidade perante
qualquer autoridade ou entidade pública nacional;
• Aos estrangeiros residentes na Guiné-Bissau há 5, 10 e 20 anos consecutivos, poderá ser
concedida uma autorização de residência de períodos superiores a 3 e 5 anos e vitalício
nos termos a regulamentar;
• Aos estrangeiros naturais da Guiné-Bissau que queiram fixar residência no País, poderão
ser concedidos autorizações de residência de 3, 10 anos e vitalícia, conforme tiveram
residências de mais de 1, 3 e 10 anos.

Visto de cortesia
Visto oficial
Visto diplomático

• Concedidos pelas missões diplomáticas da Guiné-Bissau, devendo ser utilizados dentro
dos 90 dias subsequentes à sua concessão, podendo, no entanto, ser emitidos pelos Postos
Consulares de carreira da Guiné-Bissau em Países onde não existem missões diplomáticas;
• Válidos por 60 dias e com múltiplas entradas.

Os vistos são em geral emitidos pelas missões diplomáticas e pelos postos consulares, com excepção do Visto de
Residência cuja competência é do Ministério do Interior. Os Consulados Honorários poderão atribuir vistos de entrada
desde que devidamente autorizados pela entidade competente.
Não carecem de visto de entrada no território nacional:
• Os estrangeiros titulares dos documentos referidos em acordos bilaterais, leis ou convenções internacionais, de que
a Guiné-Bissau faça parte;
• Os estrangeiros habilitados com autorização de residência válida;
• Os estrangeiros cujos Países mantêm acordos de supressão de vistos ou de livre circulação de pessoas com a
Guiné-Bissau;
• Os Cônsules honorários da Guiné-Bissau.
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O Regime de Concessão de Passaportes de 2001 estabelece as regras para a emissão passaportes para estrangeiros, os quais podem ser concedidos a:
• Indivíduos que, autorizados a residir em território guineense, sejam apátridas ou nacionais de Países sem representação diplomática ou consular na Guiné ou que demonstrem, de forma inequívoca, não poder obter outro
passaporte;
• Indivíduos estrangeiros que, sem passaporte próprio, no estrangeiro recorram a protecção diplomática ou consular guineense ao abrigo de acordos de cooperação consular celebrados entre a Guiné-Bissau e os seus Países
de origem;
• Indivíduos estrangeiros que se encontrem fora do território guineense, quando razões excepcionais recomendem
a concessão do passaporte para estrangeiros.
O passaporte para estrangeiros é válido por um prazo máximo de 3 anos, renovável por igual período.

9.2 AUTORIZAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE VISTOS
Consultar no Legis-PALOP+TL os documentos para obtenção do visto para a Guiné-Bissau, nomeadamente carta
de empresa ou carta convite no caso de viagem para negócios.
Autorização de residência:
O estrangeiro que pretenda permanecer no território nacional para além do limite de tempo que lhe for permitido
pelo visto temporário ou pelas suas prorrogações deverá requerer ao Ministério do Interior a necessária autorização
para residir no País e a substituição do visto temporário por um visto de residência.
Consultar no Legis-PALOP+TL os elementos que deve conter o requerimento subscrito pelo interessado e os
critérios de apreciação do pedido.
O pessoal administrativo e doméstico ou equiparado, de nacionalidade estrangeira que venha prestar serviço nas
missões diplomáticas ou postos consulares dos Estados acreditados na Guiné-Bissau, bem como os membros das
suas famílias não carecem de autorização de residência.
Regime sancionatório:
Os estrangeiros que permaneçam no País para além do período autorizado incorrem numa multa de 150 000 PG, o
qual ainda não foi convertido, na legislação, para a moeda actual266, correspondendo a cerca de 2 307 FCFA (cerca
de EUR 3,50). As empresas e agentes de navegação que transportem, para portos ou aeroportos nacionais, passageiros ou tripulantes indocumentados cometem infracção punida com multa entre 500 000 PG e 5 000 000 PG,
valores ainda não convertidos, na legislação, correspondendo a cerca de 7 692 FCFA e 76 923 FCFA (cerca de 11 EUR
e EUR 117).

Valores previstos no Regime de Concessão de Passaportes e Vistos a Estrangeiros, o qual não sofreu actualização até à data da presente
Edição, embora tendo o PG sido substituído em 1997 pelo FCFA, em virtude da entrada na União Monetária dos Estados da África Ocidental
(UEMOA – Union Économique et Monétaire Ouest Africaine), sendo convertida a uma taxa de 65 PG por 1 Franco CFA.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS
E RELIGIOSOS

GUIA PARA INVESTIR
NOS PALOP E TIMOR-LESTE

MOÇAMBIQUE

I FORMAS DE INVESTIMENTO
ESTRANGEIRO
1.1 REGIME LEGAL
Os investimentos em Moçambique regem-se pela Lei de Investimentos de 1993 e pelo Regulamento da Lei de
Investimentos de 2009, actualizado em 2013267.
A Lei de Investimentos é aplicável aos investimentos de natureza económica que se realizem em território moçambicano e pretendam beneficiar das garantias e incentivos nela consagrados e aos que sejam levados a cabo nas
duas áreas geograficamente delimitadas, Zonas Francas Industriais (ZFI)s e Zonas Económicas Especiais (ZEE)s,
as quais são regidas por um regime aduaneiro especial (ver Secção 1.7).
ZFI é uma área de actividade industrial ou um conjunto de unidades industriais onde as mercadorias que nela
circulem estão isentas de todas as imposições aduaneiras, fiscais e para-fiscais correlacionadas, desde que tais
mercadorias se destinem exclusivamente à exportação.
ZEE é uma área de actividade económica em geral onde as mercadorias que aí entrem, se encontrem, circulem,
se transformem industrialmente ou que a partir dela saiam para fora do território nacional estão totalmente
isentas de quaisquer imposições aduaneiras, fiscais e para-fiscais correlacionadas.
A Lei de Investimentos não é aplicável aos investimentos realizados ou a realizar nas áreas de prospecção, pesquisa
e produção de petróleo, gás e indústria extractiva de recursos minerais. Também não são abrangidos os investimentos públicos268 financiados por fundos do Orçamento Geral do Estado, bem como os investimentos de carácter
exclusivamente social.
As formas de investimento são identificadas no quadro seguinte.
INVESTIMENTO DIRECTO
Formas que podem revestir
o investimento directo
estrangeiro (IDE), isolada
ou cumulativamente

• Moeda externa livremente convertível;
• Equipamentos e respectivos acessórios, materiais e outros bens importados;
• Cedência, em casos específicos e nos termos acordados e sancionados pelas
entidades competentes, dos direitos de utilização de tecnologias patenteadas
e de marcas registadas e cuja remuneração se limite à participação na distribuição
dos lucros da empresa, resultantes das actividades em que tais tecnologias ou marcas
tiverem sido ou forem aplicadas.
INVESTIMENTO INDIRECTO

Formas que podem revestir
o investimento indirecto,
nacional ou estrangeiro,
isolada ou cumulativamente

• Empréstimos;
• Suprimentos;
• Prestações suplementares de capital;
• Tecnologia patenteada;
• Processos técnicos;
• Segredos e modelos industriais de franchising;
• Marcas registadas;
• Assistência técnica;
• Outras formas de acesso à utilização ou de transferência de tecnologia e marcas
registadas cujo acesso à sua utilização seja em regime de exclusividade ou de
licenciamento restrito por zonas geográficas ou domínios de actividade industrial
e/ou comercial.

Áreas abertas à livre
iniciativa de investimentos
privados

Todas as actividades económicas que não estejam expressamente reservadas
à propriedade ou exploração exclusivas do Estado ou à iniciativa de investimentos
do sector público.

Áreas reservadas
à iniciativa
do sector público

Cabe ao Conselho de Ministros definir as áreas de actividade económica reservadas
à iniciativa do sector público para a realização de investimentos, com ou sem
envolvimento da participação do sector privado, e definir as percentagens
de participação de investimento privado, nacional e estrangeiro.

Com a aprovação do Regulamento da Lei de Investimentos de 2009, o anterior Regulamento da Lei de Investimentos de 1993 foi temporariamente mantido em vigor apenas no que respeitava ao Centro de Promoção de Investimentos (CPI), órgão que foi substituído pela Agência
para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX), criada por Decreto de 2016 que entrou em vigor em Junho de 2017 (ver Secção 1.4).
268
O Quadro Legal de Gestão de Investimento Público foi aprovado por Decreto de Julho de 2020.
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O IDE requer um valor mínimo de investimento de 2 500 000 MT269 (cerca de EUR 30 000) para efeitos específicos de
transferência de lucros para o exterior e do capital investido reexportável. O investidor estrangeiro cuja actividade
reúna, pelo menos, um dos requisitos abaixo também tem direito de transferência de lucros e do capital investido
reexportável:
• Seja geradora de volume de vendas anual não inferior ao triplo de 2 500 000 MT (cerca de EUR 30 000), a partir do
3.º ano de actividade;
• As exportações anuais, de bens ou serviços, sejam no mínimo equivalentes a 1 500 000 MT (cerca de EUR 17 000);
• Crie e mantenha emprego directo para pelo menos 25 trabalhadores nacionais, inscritos no sistema de Segurança
Social a partir do 2.º ano de actividade.
Investimento directo estrangeiro (IDE) é qualquer forma de contribuição de capital estrangeiro susceptível de
avaliação pecuniária, que constitua capital ou recursos próprios ou sob conta e risco do investidor estrangeiro,
que seja proveniente do exterior e que seja destinado a incorporação num projecto de actividade económica através de uma empresa registada em Moçambique e a operar em território moçambicano.
Investimento indirecto é qualquer modalidade de investimento cuja remuneração e/ou reembolso não consista,
exclusivamente, na participação directa dos seus contribuintes na distribuição dos lucros finais resultantes da
exploração dos projectos de investimento.
Aos investimentos privados estrangeiros e nacionais são oferecidos um conjunto de benefícios, tais como deduções
à matéria colectável em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC) e isenções de direitos
aduaneiros sobre as importações (consultar o Capítulo III).

1.2 GARANTIAS DOS INVESTIDORES, TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR
E INCENTIVOS
O Estado garante:
• Igualdade de tratamento entre investidores nacionais e estrangeiros;
• Segurança e protecção jurídica da propriedade sobre os bens e direitos compreendidos no âmbito dos investimentos autorizados e realizados em conformidade com a Lei de Investimento e com o seu Regulamento;
• Indemnização justa e equitativa em caso de nacionalização ou expropriação de bens e direitos que constituam
investimento autorizado e realizado nos termos da Lei de Investimentos;
• Remuneração justa e equitativa pelos prejuízos incorridos pelos investidores por explícita responsabilidade de
instituições públicas quando decorridos mais de 90 dias sem que as eventuais reclamações submetidas pelos respectivos investidores tenham sido solucionadas e quando desse facto tenham resultado prejuízos de ordem financeira decorrentes da imobilização dos capitais investidos.
Esquematizam-se em seguida as transferências de fundos para o exterior garantidas pelo Estado.
TRANSFERÊNCIAS
DE FUNDOS PARA
O EXTERIOR

• Lucros exportáveis resultantes de investimento;
• Royalties ou outros rendimentos de remuneração de investimentos indirectos
associados à cedência ou transferência de tecnologia;
• Incentivo à formação profissional dos trabalhadores;
• Amortizações e juros de empréstimos contraídos no mercado financeiro
internacional e aplicados em projectos de investimentos realizados no País;
• Produto de indemnização por prejuízos incorridos por explícita responsabilidade
de instituições do Estado;
• Capital estrangeiro investido e reexportável, independentemente da elegibilidade
ou não do respectivo projecto de investimento à exportação de lucros.

1.3 FORMA LEGAL EXIGIDA PARA A CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
1.3.1 Forma e documentação exigida
A legislação moçambicana não prevê forma especial para a constituição de sociedade no âmbito do regime de
investimento, aplicando-se as regras gerais do Código Comercial de 2005, com a última redacção dada em 2018,
designadamente as seguintes:
• O contrato de sociedades é celebrado por documento escrito assinado por todos os sócios, com assinatura reconhecida presencialmente;
269

MT é a sigla nacional do Metical de Moçambique, sendo MZN a sigla em língua inglesa.
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• Deve ser celebrado por escritura pública, quando a realização do capital social for feita em espécie por transferência de bens imóveis para a titularidade da sociedade;
• O número mínimo de sócios numa sociedade comercial é 2, salvo quando a lei exija número superior ou permita
que a sociedade seja constituída por 1 só sócio. Contam como 1 só sócio as pessoas singulares ou colectivas cuja
participação for adquirida em regime de contitularidade;
• O montante do capital social deve ser sempre expresso em moeda nacional.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Código Comercial, incluindo o conteúdo do contrato de
sociedade obrigatório desde Maio de 2018.
A constituição e registo de sociedades de advogados a operar no território de Moçambique rege-se pelo Regime
Jurídico das Sociedades de Advogados de 2014.

1.3.2 Capital Social
Sociedades anónimas: Sem limite mínimo.
Exige-se a subscrição da totalidade do capital social, que deve estar realizado, pelo menos, em 25%.
Não haverá diferimento da realização do capital em espécie, nem do pagamento do prémio de emissão, se a ele
houver lugar, salvo se a sociedade nisso tiver interesse e sempre para data determinada no contrato de sociedade.
Sociedades por quotas: Sem limite mínimo.
Número máximo de sócios: 30.
O capital social deve sempre corresponder ao somatório dos valores nominais das quotas. Cabe aos sócios e aos
accionistas fixar o capital social adequado à realização do capital social.

1.4 REQUISITOS DE REGISTO E LICENCIAMENTO
A proposta de projectos de investimento deve ser apresentada em língua portuguesa ou inglesa em formulário
próprio, devidamente preenchido, acompanhada dos documentos necessários para sua apreciação, e em quatro
exemplares, à Agência para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX), que procede ao respectivo registo, depois de verificada a sua conformidade.
A APIEX substituiu, desde 2017, o Centro de Promoção de Investimentos (CPI) e o Gabinete das Zonas Económicas
de Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA)270, cabendo-lhe responsabilidades nos processos de investimentos privados ou públicos, nacionais ou estrangeiros.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada:
• Versão consolidada do diploma que cria a APIEX de Dezembro de2016 actualizado pela última vez em Outubro de 2019;
• Documentos que instruem a proposta do projecto elencados no Regulamento da Lei de Investimentos.
O quadro seguinte esquematiza os principais aspectos do processo de registo de investimento.
INVESTIMENTO DIRECTO
• No período de 90 dias, após a autorização do projecto, o investidor estrangeiro
abrangido pelo Regulamento deve efectuar o registo do IDE junto do Banco de Moçambique. São consideradas
da Lei de Investimentos
como parte do IDE efectivamente autorizado no âmbito do projecto:
		
- As transferências de numerário que tenham sido efectuadas através
		
do sistema bancário nacional;
		
- Os pagamentos efectuados no exterior em que seja apresentado documento
		
comprovativo de entrada, no território nacional, de bens em valor
		
correspondente a esses pagamentos.
• O investidor estrangeiro deverá, no prazo de 120 dias contados a partir da
notificação da decisão, proceder ao registo do seu empreendimento como IDE junto
da entidade licenciadora de importação de capitais, bem como ao registo de cada
operação efectiva de importação de capitais que realizar.
INVESTIMENTO INDIRECTO
contemplado na
Lei de Investimentos

Até Junho de 2017, o CPI e o GAZEDA eram os órgãos do Aparelho do Estado competentes no âmbito do Regulamento da Lei de Investimentos, o CPI com responsabilidade na promoção, recepção, análise, acompanhamento e verificação de investimentos realizados no País,
com excepção das ZEEs e ZFIs, e o GAZEDA com atribuições a coordenação de todas as acções relacionadas com a criação, desenvolvimento
e gestão das ZEEs e das ZFIs.
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A realização de qualquer investimento indirecto estrangeiro carece de
sancionamento prévio de uma das seguintes entidades:
• Banco de Moçambique para os investimentos que assumirem a forma de
empréstimos associados a investimento directo, com ou sem envolvimento de IDE;
• AIPEX para as demais formas de investimento indirecto estrangeiro, desde que
proveniente do exterior ou de outra proveniência equiparável.

Consultar no Legis-PALOP+TL as versões conolidadas de:
• Regulamento da Lei de Investimentos de 2009 actualizado em 2013;
• Regulamento do Licenciamento da Actividade Comercial de 2014, actualizado em 2016 e 2018.

1.5 REGIMES ESPECIAIS DE INVESTIMENTO
Destacam-se os seguintes regimes especiais de investimento:
• Actividade financeira
• Actividade seguradora;
• Turismo e Jogos de fortuna ou azar
• Actividade mineira;
• Actividade petrolífera;
• Actividade de construção.

1.5.1 Actividade financeira
As Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras têm as seguintes obrigações:
• Cumprir padrões mínimos de interacção com os clientes instituídos pelo Código de Conduta do Banco de Moçambique, desde Maio de 2018.
• Cumprir as Directrizes sobre Prevenção e Repressão do Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo de 2015 bem como com as obrigações decorrentes da Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de
Capitais e Financiamento ao Terrorismo de 2013 e do seu Regulamento de 2014.
• Cumprir as obrigações decorrentes da nova Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras aprovada
em Dezembro de 2020 que entra em vigor em 31 de Março de 2021 e do Regulamento da Lei das Instituições de
Crédito e Sociedades Financeiras de 2004, actualizado em 2014.
Às sociedades gestoras de fundos de investimento e aos bancos autorizados a gerir fundos de investimento fechados são aplicáveis os Rácios e Limites Prudenciais dos Fundos de Investimento, fixados em Maio de 2019 pelo
Banco de Moçambique, mantendo-se inalterado desde 1999 o Regulamento destes Fundos.
Fundos de investimento são conjuntos de valores, pertencentes a uma pluralidade de pessoas designadas participantes, e que resultam de investimentos de capital por estes efectuado:
• Fundos de investimento fechados são os fundos cujas unidades de participação são em número fixo;
• Fundos de investimento abertos são os fundos cujas unidades de participação são em número variável.

1.5.2 Actividade seguradora
Nos termos do Regulamento das Condições de Acesso e de Exercício da Actividade Seguradora e da Respectiva
Mediação de 2011, actualizado em 2016, as seguradoras com sede social no exterior que pretendam obter autorização para a abertura de sucursal em Moçambique devem apresentar no Instituto de Supervisão de Seguros
de Moçambique (ISSM), em triplicado, requerimento dirigido ao Ministro que superintende a área das Finanças,
acompanhado dos documentos listados no quadro seguinte.
Elementos
necessários
para exercício
de actividade
seguradora

• Exposição fundamentada das razões justificativas da abertura de um estabelecimento da
seguradora em Moçambique;
• Informação detalhada da actividade da requerente no âmbito internacional, nomeadamente
nas relações com o mercado segurador moçambicano;
• Estatutos;
• Lista dos seus administradores, devidamente identificados;
• Relatório e contas relativamente aos 3 últimos exercícios sociais;
• Certificado emitido há menos de 90 dias pela autoridade competente do País da sede social,
atestando que a seguradora se encontra legalmente constituída e funciona de acordo com
as disposições legais aplicáveis, bem como a indicação dos ramos e modalidades de seguros
que se encontra autorizada a explorar;
• Declaração de compromisso quanto a: existência de um escritório em Moçambique; nomeação
de um mandatário geral; depósito, em instituição de crédito a operar no País, do valor mínimo
legal correspondente ao fundo de estabelecimento afecto à actividade a desenvolver pela mesma
sucursal; caucionamento à ordem do ISSM, nos termos por este determinados, do valor
da correspondente margem de solvência mínima exigida.
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O ISSM foi criado em 2010, cabendo-lhe, desde Junho de 2019:
• O exercício da supervisão e fiscalização das entidades habilitadas ao exercício das actividades seguradora, de
mediação de seguros e resseguro e de gestão de fundos de pensões complementares;
• A supervisão e fiscalização subsidiária da execução da política de investimento da segurança social obrigatória
dos funcionários do Estado, bem como do Fundo de Pensões dos Trabalhadores do Banco de Moçambique.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre elementos do programa de actividades que deve
instruir o requerimento solicitando a autorização.
Os operadores na actividade seguradora são obrigados a usar os Modelos de Licenças para o Exercício da Actividade Seguradora, de Corretagem e de Agenciamento de Seguros por Agentes sob forma de Sociedade Comercial e
ainda de Cartão de Agente Pessoa Singular, aprovados em 2014.

1.5.3 Turismo e Jogos de fortuna ou azar
Os empreendimentos e actividades de desenvolvimento e exploração de uma ou mais modalidades de jogos de fortuna ou azar, bem como, nas matérias aplicáveis, os empreendimentos de exploração de actividades de prestação de
serviços conexos e complementares, só podem ser concessionados nas áreas elegíveis à concessão de licenças de
exploração de jogos de fortuna ou azar em regime de exclusividade, que são as Zonas de Interesse Turístico (ZIT).
As ZIT são áreas que, pelas características relevantes dos seus recursos naturais, culturais e valor histórico, são
capazes de originar correntes turísticas nacionais, regionais e internacionais e cuja dinâmica económica é baseada
principalmente, no desenvolvimento da actividade turística, de acordo com a Lei do Turismo de 2004.
As ZIT são identificadas pelo Instituto Nacional do Turismo (INATUR) e a decisão sobre a sua classificação como tal
é tomada pelo Conselho de Ministros, de acordo com o Regulamento das ZTI de 2009.
Nos termos da Lei dos Jogos de Fortuna ou Azar de 2010, a concessionária de jogos de fortuna ou azar deve realizar
investimentos no valor mínimo de 200 000 000 MT (cerca de EUR 2 200 100), actualizáveis com base nas alterações
das taxas de inflação e de câmbio. Este investimento deve ser realizado integralmente nos primeiros 5 anos de cada
concessão. Compete ao Ministro que superintende a área do Turismo aprovar o plano de investimentos bem como
a fiscalização da sua execução.
Consultar no Legis-PALOP+TL o valor das taxas de licenciamento para a exploração de máquinas automáticas de
jogos de fortuna ou azar em salas fora dos casinos fixado em 2014.
As pessoas, singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras que nas zonas adequadas para o desenvolvimento
do ecoturismo localizadas no território nacional e/ou nas águas sob jurisdição nacional pretendam exercer actividades de ecoturismo (ver quadro seguinte) devem cumprir as Regulamento do Ecoturismo de 2009.
Actividades abrangidas
pelo ecoturismo

• Instalar e explorar estabelecimentos, actividades e serviços de alojamento
e restauração, bem como realizar actividades de animação turístico-ambiental;
• Utilizar os serviços turísticos prestados por operadores do ecoturismo ou,
simplesmente, visitar as áreas destinadas ao desenvolvimento do ecoturismo;
• Intervir, directa ou indirectamente, nas actividades relacionadas com o ecoturismo,
incluindo, entre outras, as que envolvam ou que tenham efeitos sobre as comunidades
locais que se encontrem no interior das zonas destinadas à prática do ecoturismo.

Os procedimentos para a Classificação de Empreendimentos Turísticos, Estabelecimentos de Restauração e Bebidas e Salas de Dança de 2016 exigem que os operadores do sector sujeitem os empreendimentos a uma avaliação
de conformidade com as Matrizes de Classificação aplicáveis a cada tipologia, e obtenham o respectivo resultado
final mediante um sistema de pontuação.

1.5.4 Actividade mineira
O exercício dos direitos e deveres relativos ao uso e aproveitamento de recursos minerais, incluindo a água mineral,
está sujeito à Lei de Minas de 2014 e ao Regulamento da Lei de Minas de 2015 actualizado em 2019, devendo a
titularização mineira fazer-se de uma das formas apresentadas no quadro seguinte.
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TÍTULOS PARA ACTIVIDADE MINEIRA

DURAÇÃO/PRAZOS

Licença de Prospecção e Pesquisa

• 2 anos para recursos minerais para construção, sendo renovável
uma vez, por igual período;
• 5 anos para os outros recursos minerais, incluindo água mineral,
sendo renovável uma vez, por mais 3 anos.
Até 25 anos, prorrogável por igual período, com base na vida
económica da mina e cumprimento dos deveres legais por parte
do titular mineiro
10 anos, prorrogável por períodos iguais, de acordo com a vida
económica da mina
Até 5 anos, podendo ser prorrogável, sucessivamente, por períodos
iguais, de acordo com a vida económica da mina
Até 25 anos, prorrogável uma vez no máximo por igual período,
não excedendo 50 anos
Não definido271

Concessão Mineira

Certificado Mineiro
Senha Mineira
Licenças de Tratamento
ou Processamento Mineiro
Licença de Comercialização
de Produtos Minerais

O titular da concessão mineira deve obter a competente licença ambiental (consultar o Capítulo VI), o direito de uso
e aproveitamento da terra bem como a aprovação do plano de indemnização e reassentamento antes do início de
qualquer trabalho de desenvolvimento e extracção na área para a qual a concessão mineira é atribuída.
No caso de licenças de tratamento e processamento mineiro, para o tratamento ou processamento de minerais
radioactivos, é ainda exigível autorização, de acordo com a legislação aplicável à energia atómica e aos minerais
radioactivos.
Consultar no Legis-PALOP+TL os deveres gerais dos titulares do direito mineiro (consultar os deveres ambientais
impostos ao titular de direito mineiro na Secção 6.1.5 do Capítulo VI), as cláusulas obrigatórias do contrato mineiro,
que pode ser celebrado pelo Governo com o titular de uma licença de prospecção e pesquisa e concessão mineira,
as áreas nas quais as actividades e operações mineiras poderão estar sujeitas a concurso público e os deveres
específicos dos titulares de direitos mineiros.
Os titulares de direitos mineiros estão sujeitos ao pagamento de Impostos sobre o Rendimento, Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), Imposto sobre a Produção, Imposto sobre a Superfície (ISS), Imposto Autárquico, quando aplicável,
e outros impostos e taxas estabelecidos por lei.
O Regulamento da Lei de Minas estabelece ainda as regras para o exercício das operações de prospecção e pesquisa,
desenvolvimento, exploração, processamento e tratamento mineiro, bem como para a realização de mapeamento
geológico, estudos geológico-mineiros, metalúrgicos e científicos, com excepção das actividades realizadas ao abrigo
de Licença de Comercialização de Produtos Minerais.
O pedido de Licença de Prospecção e Pesquisa deve ser feito ao Ministro que superintende o sector dos recursos
minerais e energia, que decide no prazo de 90 dias, a contar da data da sua submissão ao Instituto Nacional de Minas
(INAMI), decisão essa notificada ao requerente no prazo de 10 dias. Após pagamento das respectivas taxas, impostos
devidos, prestação de garantia financeira e prova de publicação do despacho de atribuição, a Licença é entregue ao
interessado, com os seguintes conteúdos:
• Número da Licença;
• Nome do titular e do mandatário;
• Minerais abrangidos;
• Prazo de validade (para os recursos minerais para construção, 2 anos, sendo renovável uma vez, no máximo por igual
período; e para os outros recursos minerais, 5 anos, sendo renovável uma vez, por um período máximo de 3 anos);
• Área da licença e sua localização (que não deve exceder 198 hectares, para recursos minerais para construção; e
19.998 hectares, para outros recursos minerais);
• Mapa topográfico da área de prospecção e pesquisa abrangida pela licença, com a indicação das unidades cadastrais; e
• Termos e condições a que o titular fica sujeito.
Se, após a comunicação da decisão da atribuição da licença de Prospecção e Pesquisa o interessado não proceder ao
seu levantamento, no prazo de 60 dias, a mesma considera-se cancelada e a área livre e disponível.
Da Licença de Prospecção e Pesquisa pode emergir um pedido de Concessão Mineira, o qual deve conter um Estudo
de Viabilidade Técnica-Económica, e cumprir os demais procedimentos legais.

Ao abrigo da Lei de Minas a comercialização de produtos minerais resultante de actividade mineira realizada ao abrigo da concessão mineira, certificado mineiro e senha mineira, não carece de licença de comercialização. O Regulamento da Lei de Minas exclui do seu âmbito a
comercialização de produtos minerais realizada ao abrigo de Licença de Comercialização de Produtos Minerais, não tendo sido aprovada até à
data da presente Edição regulamentação adicional.
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A decisão sobre o pedido de Concessão Mineira é tomada pelo Ministro que superintende o sector dos recursos minerais e energia, no prazo de 180 dias após a submissão do pedido ao INAMI e notificada ao interessado no prazo máximo
de 10 dias a contar da data da decisão. A Concessão Mineira é válida pelo prazo de 25 anos a contar da data da sua
emissão, prorrogável uma vez no máximo por igual período, não excedendo 50 anos.
O Regulamento da Lei de Minas prevê ainda procedimentos especiais para Água Mineral, Tratamento e Processamento Mineiro, Mineração de Pequena Escala e Artesanal e autorizações para uso de Recursos Minerais Para Construção.
As infracções a este regime são punidas com multas que podem ascender a 900 salários mínimos do sector da indústria extractiva (consultar os valores de salários mínimos na Secção 2.3 do Capítulo II).

1.5.5 Actividade petrolífera
A realização de operações petrolíferas em Moçambique e para além das suas fronteiras, na medida em que esteja
de acordo com o direito internacional, é regulada pela Lei dos Petróleos de 2014 que se mantém inalterada, estando
sujeita à prévia celebração de um dos possíveis tipos de contrato de concessão, conforme esquematizado no quadro
seguinte.
CONTRATOS DE CONCESSÃO PARA OPERAÇÕES PETROLÍFERAS

DURAÇÃO

Contrato de concessão de reconhecimento
Contrato de concessão de pesquisa e produção
Contrato de concessão de sistema de oleoduto ou gasoduto

Máximo 2 anos, não renovável
Máximo 8 anos
Integra o cronograma do respectivo plano
de desenvolvimento de oleoduto
ou gasoduto
Definida para cada concessão por concur-

Contrato de concessão de infra-estruturas
so público

Plano de desenvolvimento de oleoduto ou gasoduto é o documento contendo o cronograma de actividades e a
previsão de custos para a construção, implantação e operação de um sistema de oleoduto ou gasoduto.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre:
• Deveres gerais dos titulares de direito de exercício de operações petrolíferas (consultar os deveres ambientais
impostos ao titular de direito petrolífero na Secção 6.1.5 do Capítlo VI), cuja regulamentação de 2015 foi actualizada em 2019, bem como os casos em que deve ser realizado concurso público, as condições para as concessionárias que tenham descoberto depósitos de petróleo e gás natural, os requisitos para unificação de depósitos de
petróleo e queima de petróleos e as obrigações para a realização de operações petrolíferas;
• Novo Regulamento de Licenciamento de Infra-Estruturas e Operações Petrolíferas de Setembro de 2020;
• Regras de Licenciamento de Técnicos Petrolíferos de 2014.
Os titulares de direitos para a realização de operações petrolíferas estão sujeitos ao pagamento de Imposto sobre o
Rendimento, IVA, Imposto Autárquico, quando haja lugar, e outros impostos estabelecidos por lei.

1.5.6 Actividade de construção
A actividade de construção está sujeita ao Regulamento do Exercício da Actividade de Empreiteiro e de Consultor
de Construção Civil de 2013 e aos respectivos regimes de licenciamento regulamentados em 2015.
As empresas moçambicanas e estrangeiras que exercem ou pretendem exercer actividade especializada de consultoria de construção civil dentro do território nacional, devem obter um alvará. O alvará é obtido mediante o cumprimento dos requisitos de elegibilidade, do regime de permanência na actividade e da autorização para a conclusão
de serviços de consultoria de construção civil.
A actividade de empreiteiro de construção civil pode também ser exercida por empresas nacionais ou estrangeiras,
que se encontrem legalmente autorizadas, devendo obter um alvará, cumprindo os requisitos de elegibilidade, o
regime de permanência na actividade e de autorização para a conclusão de obras.

1.5.7 Formas de investimento directo
As actividades mineiras e petrolíferas previstas nas Leis de Minas e dos Petróleos têm as seguintes formas de
investimento directo:
• Valor pago em moeda livremente convertível pela aquisição total ou parcial de participações sociais em empresa
constituída em Moçambique ou do título mineiro ou da autorização da actividade petrolífera nos casos de transmissão parcial ou total, desde que o valor seja pago num banco registado em Moçambique ou numa conta externa
autorizada nos termos da Lei Cambial272;
272
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Lei Cambial de 2009 mantém-se inalterada. O Regulamento da Lei Cambial em vigor data de 2017.

• Equipamentos e respectivos acessórios, materiais e outros bens importados;
• No caso de investimento directo nacional, infra-estruturas, instalações e a cedência de direitos relativos ao uso da
terra, concessões, licenças e outros direitos de natureza económica, comercial ou tecnológica;
• Cedência, em casos específicos e nos termos acordados e sancionados pelas entidades competentes, dos direitos
de utilização de tecnologia patenteada e de marcas registadas;
• Valor despendido em estudos geológicos ou outras actividades no âmbito das obrigações previstas na lei.

1.6 REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÕES CAMBIAIS
A Lei Cambial de 2009 e o Regulamento da Lei Cambial revisto integralmente em 2017, sujeitam as seguintes operações à prévia autorização do Banco de Moçambique:
OPERAÇÕES QUE CARECEM DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO DE MOÇAMBIQUE
Operações
qualificadas
como operações
de capitais

• IDE;
• Investimento imobiliário;
• Operações sobre certificados de participação em organismos de investimentos colectivos;
• Abertura e movimentação de contas junto de instituições financeiras no exterior;
• Créditos ligados à transacção de mercadorias ou à prestação de serviços;
• Empréstimos e créditos financeiros;
• Garantias;
• Transferências em execução de contratos de seguros;
• Operações sobre títulos e outros instrumentos transaccionados no mercado monetário
e de capitais;
• Importação e exportação física de valores;
• Empréstimos de carácter pessoal.

Operações não
• Aquisição ou alienação de ouro ou prata amoedados;
qualificadas
• Exportação de ouro, prata, platina e de outros metais preciosos em barra, lingote
como operações
ou em outra forma não trabalhada;
de capitais
• Abertura e movimentação de contas de:
		
- Não residentes em moeda nacional, quando relacionadas com operações de capitais;
		
- Residentes em moeda estrangeira ou em unidades de conta utilizadas em compensações
		
ou pagamentos internacionais;
• Concessão de crédito a residentes em moeda estrangeira, incluindo por desconto de letras,
livranças, extractos de factura, expressos ou pagáveis em moeda estrangeira ou em moeda
nacional, quando nesses títulos intervenham não residentes como sacadores, aceitantes,
endossantes, avalistas, quer como subscritores, quer como emitentes;
• Aquisição ou alienação de cupões de títulos de crédito estrangeiros;
• Operações expressas em:
		
- Moeda estrangeira, em unidades de conta que envolvam ou possam envolver liquidação,
		
total ou parcial, de transacções de capitais, realizadas entre residentes e não residentes;
		
- Moeda nacional em unidades de conta que envolvam ou possam envolver liquidação,
		
total ou parcial, de transacções de capitais realizadas por não residentes;
• Transferências e recebimento do exterior de quaisquer valores ou meios de pagamento,
que não se enquadrem na situação prevista no ponto anterior;
• Arbitragem de taxas de câmbios;
• Importação, exportação ou reexportação, quando realizadas por instituições autorizadas
a exercer o comércio de câmbios, de:
		
- Notas ou moedas metálicas estrangeiras em circulação e outros meios de pagamento
		
externos;
		
- Letras, livranças e extractos de factura, acções ou obrigações, quer nacionais quer
		
estrangeiras, ou cupões, bem como títulos de dívida pública.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• Versão consolidada das regras com vista ao exercício da actividade de comércio de câmbios pelas entidades
autorizadas aprovadas pelo Banco de Moçambique no exercício da sua função de autoridade cambial em 2017 e
sucessivamente actualizadas em Abril e Dezembro de 2018, em Novembro de 2019 e em Junho de 2020;
• Restantes Normas e Procedimentos, designadamente Normas e Procedimentos Complementares ao Regime
Cambial Especial para Operações de Petróleo e Gás de Setembro de 2018, Condições de Compra e Venda de Moeda
Estrangeira no Mercado Cambial de Abril de 2019, Regulamento de Abertura e Movimentação de Contas em Moeda
Estrangeira de Novembro de 2019 e Regulamento sobre a Taxa de Câmbio de Referência do Mercado Cambial de
Outubro de 2020.
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1.7 RESTRIÇÕES AO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO
A Lei de Investimentos prevê uma excepção ao princípio da igualdade de tratamento entre investidores, empregadores e trabalhadores estrangeiros e nacionais que diz respeito a projectos ou actividades nacionais que, pela sua
natureza ou dimensão dos respectivos investimentos e empreendimentos, possam merecer do Estado um apoio e
tratamento especiais.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre as áreas reservadas à iniciativa do sector
público em excepção à regra da livre iniciativa privada prevista na Lei de Investimentos.
Obrigações de comunicação:
O accionista de uma sociedade anónima residente ou domiciliado no estrangeiro deve comunicar à sociedade a identificação completa da pessoa que receberá, em seu nome, as comunicações da sociedade, bem como notificações e
citações relativas a processos administrativos e judiciais, em que, na qualidade de accionista, seja parte. Considera-se
devidamente notificado este accionista a partir da data da comunicação da ocorrência feita pela sociedade à pessoa
pelo mesmo credenciada.
Regulação da concorrência:
O regime jurídico da concorrência, no exercício das Actividades Económicas estabelecido pela Lei da Concorrência de
2013 e sua Regulamentação de 2014 é aplicável a todas actividades económicas exercidas no território nacional ou que
nele produzam efeitos, quer sejam empresas privadas ou públicas.
É proibida, por constituir práticas anti-concorrencial, o abuso da posição dominante que ocorre nas seguintes condições cumulativas:
• Assume-se uma posição de preponderância face aos outros concorrentes e a terceiros quando a quota de mercado
detida por uma empresa ou por duas ou mais empresas colectivamente, for igual ou superior a 50%.
• Uma empresa adopte comportamentos classificados como Acordos horizontais ou Acordos verticais proibidos pela
Lei da Concorrência.
As operações de concentração de empresas estão sujeitas a notificação prévia, mediante o preenchimento do formulário apresentado à Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC), quando preencham uma das seguintes condições:
• Em consequência da sua realização se adquira, crie ou reforce uma quota igual ou superior a 50 % no mercado
nacional de determinado bem ou serviço, ou numa parte substancial deste;
• Em consequência da sua realização se adquira, crie ou reforce uma quota igual ou superior a 30 % e inferior a 50
% no mercado nacional de determinado bem ou serviço, ou numa parte substancial deste, desde que o volume de
negócios realizado individualmente em Moçambique, no último exercício, por pelo menos duas das empresas que participam na operação de concentração seja superior a 100 000 000 MT (cerca de EUR 1 108 000), líquidos dos impostos
com estes directamente relacionados;
• O conjunto das empresas que participam na concentração tenha realizado em Moçambique, no último exercício, um
volume de negócios superior a 900 000 000 MT (cerca de EUR 9 950 000), líquidos dos impostos com este directamente
relacionados.
A ARC é competente, desde 2014, para a proibição de práticas anti-concorrenciais e de operações de concentração que afectem negativamente os consumidores e a concorrência efectiva.
Restrição relativa à protecção do meio ambiente:
Os investidores estão sujeitos a obrigações em matéria de ambiente previstas na Lei de Investimentos (Consultar
Capítulo VI).

1.8 OFFSHORES, ZONAS ECONÓMICAS ESPECIAIS E ZONAS FRANCAS
De acordo com a Lei de Investimentos as ZEE e ZFI, cuja gestão cabe à APIEX, gozam dos seguintes benefícios,
assegurando-se as seguintes contrapartidas:
ZEE E ZFI NA LEI DE INVESTIMENTOS
ZEE
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Benefícios
• Regime cambial livre e de operações offshore;
• Regimes fiscal, laboral e de migração especificamente
instituídos e adequados à entrada rápida e eficiente
funcionamento dos empreendimentos e investidores que
aí pretendam ou se encontrem já a operar ou a residir,
particularmente no seu relacionamento e cumprimento das
suas obrigações comerciais e financeiras para com o exterior.

Contrapartidas
• Promoção do desenvolvimento regional;
• Geração de benefícios económicos em geral; e
• Em especial, incremento da capacidade
produtiva comercial tributária e geração de
posto de trabalho e de divisas para Moçambique.

ZFI

Regimes cambial, fiscal e laboral especialmente
• Fomento do desenvolvimento regional;
instituídos e apropriados à natureza e eficiente
• Geração de benefícios económicos em geral; e
funcionamento dos empreendimentos que aí
• Em especial, incremento da capacidade
operem, particularmente no seu relacionamento
produtiva, comercial, tributária e geração de
e cumprimento das suas obrigações comerciais
postos de trabalho e de moeda externa
e financeiras para com o exterior.
para o país.
		
Podem ainda beneficiar dos incentivos previstos no Regulamento do Regime Fiscal e Aduaneiro das ZEE e das ZFI
de 2010 que se enunciam no quadro seguinte, cabendo a aprovação do licenciamento à APIEX.
REGIME FISCAL E ADUANEIRO DAS ZEE E DAS ZFI
ZEE

• Benefícios fiscais de operadores e empresas;
• Isenção de IVA e direitos aduaneiros na importação de materiais e bens;
• Incentivos em sede do IRPC de operadores:
		
- Isenção nos primeiros 5 exercícios fiscais;
		
- Redução da taxa em 50%, do 6.° ao 10.° exercício fiscal;
		
- Redução da taxa em 25%, pela vida do projecto.
• Incentivos em sede do IRPC de empresas:
		
- Isenção nos primeiros 3 exercícios fiscais;
		
- Redução da taxa em 50%, do 4.° ao 10.° exercício fiscal;
		
- Redução da taxa em 25%, do 11.º ao 15º exercício fiscal.
• Incentivos em sede do IRPC de empresas de serviços: redução em 50% da taxa por um período
de 5 exercícios fiscais.
ZFI

• Benefícios fiscais dos operadores e empresas de ZFI;
• Isenção de IVA e direitos aduaneiros na importação de materiais e bens;
• Incentivos em sede do IRPC de operadores de ZEE:
		
- Isenção nos primeiros 10 exercícios fiscais;
		
- Redução da taxa em 50%, do 11.º ao 15.º exercício fiscal;
		
- Redução da taxa em 25%, pela vida do projecto.
• Incentivos em sede do IRPC de empresas de ZFI:
		
- Isenção nos primeiros 5 exercícios fiscais;
		
- Redução da taxa em 50%, do sexto ao 10.° exercício fiscal;
		
- Redução da taxa em 25%, pela vida do projecto.
Consultar no Legis-PALOP+TL os documentos a apresentar com o pedido de licenciamento de empresas de ZEE
e de ZFI listados no Regulamento da Lei de Investimentos.
As empresas instaladas fora de uma ZFI para beneficiarem do mesmo regime devem requerer à APIEX a respectiva autorização, desde que reunidos os requisitos constantes do Regime Aduaneiro das ZFI, e observados um dos
seguintes critérios:
• Investimento inicial a realizar nos primeiros 2 anos de actividade igual ou superior ao equivalente a 25 000 000 MT
(cerca de EUR 275 000);
• Potência instalada ou a instalar igual ou superior a 500 kVA.
Pressupostos gerais para o reconhecimento dos benefícios fiscais e aduaneiros de ZEE e ZFI:
• Obter o Número Único de Identificação Tributária (NUIT);
• Ter sede efectiva na área geográfica de uma ZEE ou ZFI;
• Dispor do sistema de contabilidade empresarial, de acordo com o Plano Geral de Contabilidade e as exigências do
Código do IRPC e do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRPS);
• Dispor do sistema de contabilidade empresarial, de acordo com o Plano Geral de Contabilidade e as exigências
dos Códigos do IRPC e do IRPS;
• Não ter cometido infracções de natureza fiscal e aduaneira.273
Os operadores devem cumprir procedimentos fiscais e aduaneiros.

Nos termos da Lei Geral Tributária de 2006, actualizada pela última vez pelo Código Penal de Dezembro de 2019 cuja entrada em vigor foi
prorrogada para Dezembro de 2020.
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Regime específico das ZEE:
Condições de
funcionamento
das empresas
na ZEE

• Ter espaço e condições adequadas para o carregamento e descarregamento de mercadorias sob
supervisão das alfândegas;
• Ter iluminação adequada;
• Ter armazéns adequados para armazenar e manusear mercadorias específicas que envolvam
perigo para a saúde pública ou risco de contaminação das restantes mercadorias, ou derrame;
• Ter local para o parqueamento de viaturas ou vagões utilizados no transporte internacional
de mercadorias;
• Ter equipamento e instrumentos adequados à movimentação, pesagem e abertura de volumes.

Regime específico das ZFI:
Condições de
funcionamento
das empresas
na ZFI

• Ter instalações em recintos vedados com uma barreira segura e durável e entradas e saídas
reservadas à circulação de meios de transporte;
• Ter instalações adequadas para as alfândegas, adjacentes às portarias autorizadas, incluindo
escritório para acomodação, facilidades de telefone, fax, báscula, armazém específico
e instalações para equipamento informático, de acordo com a necessidade e especificações
das alfândegas, que devem ser determinadas em função da dimensão da ZFI e volume
de transacções;
• Ter espaço e condições adequadas para o carregamento e descarregamento de mercadorias
sob supervisão das alfândegas;
• Ter iluminação interna e externa adequada;
• Ter segurança contra incêndios;
• Ter armazéns adequados para armazenar e manusear mercadorias específicas que envolvam
perigo para a saúde pública ou risco de contaminação das restantes mercadorias, ou derrame;
• Ter equipamento e instrumentos adequados à movimentação, pesagem e abertura de volumes;
• Ter local para o parqueamento de viaturas ou vagões utilizados no transporte internacional
de mercadorias.

Zona de Estância de Turismo Integrada (ZETI):
Não estão previstos benefícios fiscais nem regimes especiais aplicáveis específicos para as Empresas de ZETI.
Empresa em Zona de Estância de Turismo Integrado (EZETI) é a entidade jurídica, devidamente registada em Moçambique a quem de acordo com Regulamento da Lei de Investimentos, e do regime próprio aplicável, tenha sido
concedido o Certificado de EZETI.
ZETI é a Zona Económica Especial de Turismo definida em legislação própria274, na qual a principal actividade económica desenvolvida é a prestação de serviços de turismo.
A aprovação e licenciamento de Empresas de ZETI são coordenados pela APIEX. Os documentos a apresentar para
obtenção de Certificado de EZETI estão listados no Regulamento da Lei de Investimentos.
Foi criada em 2013 a ZETI de Crusse e Jamali, em regime de ZEE, ocupando uma área de 1.750 hectares, no Posto
Administrativo de Matibane, Distrito de Mossuril, Província de Nampula.

1.9 CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA COM CAPITAL ESTRANGEIRO
As sociedades estrangeiras com actividade permanente no território nacional, ou seja, que não tenham a sede principal ou a sua administração efectiva em território nacional, mas pretendam exercer neste a sua actividade por mais
de 1 ano devem:
• Instituir uma representação permanente e cumprir com as disposições da lei moçambicana sobre registo comercial;
• Designar um representante com residência habitual em Moçambique, o qual dispõe sempre de poderes para receber
quaisquer comunicações, citações e notificações que sejam dirigidas à sociedade, e afectar um capital à sua actividade
em Moçambique, devendo registar as respectivas deliberações.
O capital social de uma sociedade concessionária de jogos de fortuna ou azar não pode ser inferior a 100 000 000 MT
(cerca de EUR 1 100 000) e o valor mínimo do investimento a ser realizado não pode ser inferior a 200 000 000 MT (cerca
de EUR 2 200 000), valores actualizáveis com base nas alterações das taxas de inflação e de câmbio, nos termos da Lei
de Jogos de Fortuna ou Azar de 2010 e seu Regulamento actualizado em 2017.
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A legislação especifica aplicável a ZETI não foi aprovada até à data da presente Edição.

1.10 PRINCIPAIS ENTIDADES COMPETENTES
A Agência para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX)275 é um instituto público, sendo tutelada sectorialmente pelo Ministro que superintende a área da Indústria e Comércio, e financeiramente pelo Ministro que
superintende a área das Finanças, e tendo as seguintes principais atribuições:
• Desenvolvimento e implementação de acções com vista à promoção e gestão de processos de realização de investimentos privados ou públicos, de origem nacional ou estrangeira;
• Promoção e coordenação de acções relacionadas com a criação, desenvolvimento e gestão das ZEEs e ZFIs;
• Promoção das exportações nacionais.
O quadro seguinte apresenta as entidades competentes e prazos para decisão sobre projectos de investimento, nos
termos do Regulamento da Lei de Investimentos actualizado em 2013.
PROJECTOS
(valores em MT e equivalente em Euros)

ENTIDADES
COMPETENTES

Projectos de investimento directo nacional Governador da Província
e/ou estrangeiro de valores não superiores
ao equivalente a 1 500 000 000
(cerca de EUR 16 600 000)		
Projectos de investimentos nacional
e/ou estrangeiro de valores não superiores
ao equivalente a 2 500 000 000
(cerca de EUR 28 000 000)

APIEX

Projectos de investimentos nacional
Ministro que superintende
e/ou estrangeiro cujo valor total envolvido
a área da Planificação
não exceda o equivalente 13 500 000 000
e Desenvolvimento
(cerca de EUR 150 000 000)		
Projectos de investimento cujo valor
seja superior ao equivalente
a 13 500 000 000
(cerca de EUR 150 000 000)

Conselho de Ministros

PRAZOS
(após a recepção de cada proposta)
3 dias úteis

3 dias úteis

3 dias úteis

30 dias úteis

Projectos de investimento que requeiram
extensão de terra cuja área seja superior
a 10 000 hectares		
Projectos de investimento que requeiram
concessão florestal de área superior
a 100 000 hectares		
Quaisquer outros projectos com previsíveis
implicações de ordem política, social,
económica, financeira ou ambiental		
O Instituto Nacional de Turismo (INATUR) tutelado pelos Ministros que superintendem a Área do Turismo e a Área
das Finanças, criado em 2008 e cujas atribuições, competências, gestão, organização e funcionamento foram ajustadas em Julho de 2020, é responsável, entre outras competências, desenvolver acções conducentes à declaração de
zonas de interesse turístico; implementar políticas e estratégias definidas para o sector do turismo relativamente ao
desenvolvimento das zonas turísticas; participar em operações de co-financiamento ou refinanciamento, em associação com outras entidades; e ainda por se pronunciar (através do seu Conselho Consultivo) sobre os projectos de
investimento relacionados com o turismo.
O Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME), instituto público criado em 2008 sectorialmente tutelado pelo Ministro que superintende a área da Indústria e Comércio, é responsável por: promoção e
fomento da estruturação, profissionalização, modernização dos Empreendedores e das Micro, Pequenas e Médias
Empresas (MPMEs)276; a promoção e estímulo a implantação de Empreendedores e MPMEs dos sectores económicos
de produção nacional e local, a promoção e intermediação no acesso à tecnologias simples de processamento rural,
financiamento e mercado e a promoção e implantação de plataformas de apoio aos Empreendedores e MPMEs .
http://www.aipex.gov.ao/PortalAIPEX/ . A organização interna e regras de funcionamento da APIEX constam do seu Regulamento Interno
aprovado em Julho de 2020.
De acordo com o Estatuto Geral das Micro, Pequenas e Médias Empresas de 2011, Micro empresa: 4 ou menos trabalhadores e volume
anual de negócios inferior a 1 200 000 MT; Pequena empresa: entre 5 e 49 trabalhadores e volume anual de negócios superior a 1 200 000 MT e
menor ou igual a 14 700 000 MT; Média empresa: entre 50 a 100 trabalhadores e volume anual de negócios superior a 14 700 000 MT e menor
ou igual a 29 970 000 MT.

275

276

273

O Instituto Nacional de Minas (INAMI) tutelado pelo Ministro que superintende a área dos Recursos Minerais é a
autoridade reguladora da actividade mineira, responsável pelas directrizes para a participação do sector público
e privado na pesquisa, exploração, tratamento, exportação e importação de produtos minerais e seus derivados.
O Ministro que superintende a área dos recursos minerais decide sobre:
• Atribuição, modificação, transmissão e revogação de licença de prospecção e pesquisa, concessão mineira, certificado mineiro, licença de processamento mineiro, licença de tratamento mineiro e autorizações;
• Transmissão directa ou indirecta de interesses participativos, títulos e/ou direitos mineiros, incluindo a cessão de
acções, quotas ou outras formas de participações;
• Declaração, modificação e extinção de áreas designadas de Senha Mineira; e
• Quaisquer conflitos que resultem da sobreposição total ou parcial de pedidos sobre a mesma área.
O INAMI é competente para apreciar os pedidos de Licença de Prospecção e Pesquisa e de Concessão Mineira.

1.11 RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Os eventuais diferendos relativos à interpretação e aplicação da Lei de Investimentos e sua regulamentação, que
não possam ser solucionados por via amigável ou negocial, serão submetidos, para resolução, às entidades judiciais competentes, em conformidade com a legislação moçambicana.
Os diferendos entre o Estado e investidores estrangeiros concernentes a investimentos autorizados e realizados no
País, que não possam ser solucionados por via amigável ou negocial, serão, salvo acordo em contrário, resolvidos
por arbitragem, com possível recurso mediante a prévia concordância expressa de ambas as partes, a:
• Regras da Convenção de Washington, de 15 de Março de 1965, sobre a Resolução de Diferendos Relativos a
Investimentos entre Estados e Nacionais e de outros Estados277, bem como do respectivo Centro Internacional de
Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos (CIRCI) entre Estados Nacionais e de outros Estados;
• Regras fixadas no Regulamento do Mecanismo Suplementar, aprovado a 27 de Setembro de 1978 pelo Conselho
de Administração do Centro Internacional para Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos, se a entidade
estrangeira não preencher as condições de nacionalidade previstas no artigo 25.º da Convenção;
• Regras de arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, com sede em Paris.

1.12 POLÍTICAS, PROGRAMAS, FUNDOS & ESTRATÉGIAS
O Programa Quinquenal do Governo para 2020-2024 (PQG 2020-2024) aprovado em Abril de 2020 preconiza medidas de Política Económica visando, entre outros objectivos, a garantia da estabilidade macroeconómica, a criação
de um ambiente favorável ao investimento público e privado, a geração de emprego, indicando a Agricultura e a
Industrialização como principais vectores da estratégia para impulsionar o crescimento, a produtividade e competitividade potenciando a utilização de recursos naturais internos. Baseados no PQG 2020-2024, os objectivos do
Plano Económico e Social para 2021 conformam a política financeira materializada no Orçamento do Estado para
2021 aprovado em Dezembro de 2020. Em Novembro de 2020 foi aprovado o Cenário Fiscal de Médio Prazo (CFMP)
2021-2023, tendo como base para a sua elaboração o PQG 2020-2024 e os Planos Estratégicos Sectoriais.
O Plano Estratégico para a Sociedade de Informação 2019-2028 é o instrumento de cariz estratégico aprovado
em Outubro de 2019 composto por 7 Eixos Estratégicos, alinhados com os objectivos plasmados na Política para a
Sociedade da Informação e assentes em temas prioritários para o crescimento económico e social de Moçambique,
que se ilustram na figura seguinte:
EIXOS ESTRATÉGICOS
1. EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO (ACADEMIA E INOVAÇÃO)
2. SAÚDE
3. AGRICULTURA, AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
4. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
5. GOVERNAÇÃO ELECTRÓNICA (BOA GOVERNAÇÃO)
6. ACESSO E CONECTIVIDADE (COMUNICAÇÕES)
7. POLÍTICAS E REGULAÇÃO
Destaca-se que com a concretização das iniciativas previstas no Eixo Estratégico 4, pretende-se que 5% do IDE seja
dedicado às TICs. A Política para a Sociedade da Informação de Moçambique aprovada em 2018 visa, entre outros
objectivos, promover o desenvolvimento da Indústria Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação e criar
mecanismos de transferência de tecnologias e do know-how dos investimentos estrangeiros, para a indústria local
de forma sustentável.

Sítio oficial da Convenção de Washington (ICSID Convention): https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp.Lista de Estados Contratantes
disponível em https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/Database-of-Member-States.aspx
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Foi aprovada em 2017 a Estratégia de Marketing do Turismo II - 2017-2021, visando designadamente garantir um
ambiente de negócios e de investimento turístico favorável.
O Plano de Acção para a Melhoria do Ambiente de Negócios 2019-2021 (PAMAN 2019-2021), projecto nacional,
flexível e aglutinador, foi aprovado em Maio de 2019, em cujo período de vigência contempla uma matriz geral de
55 acções (reformas e intervenções) agrupadas em dois pilares: Moçambique mais Atractivo ao Investimento; e
Empresas mais Competitivas.
A Política e Estratégia Industrial (PEI) referente ao período 2016-2019 ainda não foi substituída por uma nova PEI
para o período de 20200 em diante.
Criados respectivamente em Abril e em Novembro de 2019, salientam-se ainda o Fundo Rotativo para a Comercialização Agrícola (FRCA) instrumento com natureza de conta bancária dedicada cuja gestão cabe ao Instituto de
Cereais de Moçambique (ICM) que visa financiar os intervenientes da cadeia da comercialização agrícola devidamente licenciados e o Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul (ProAzul) que visa o fomento e orientação de
investimentos privados para projectos e acções prioritários da Economia Azul e a captação e disponibilização de
recursos financeiros, internos e externos, para projectos e acções das unidades orgânicas do Ministério que tutela
a área do mar, bem como das demais instituições, públicas e privadas, envolvidas nas actividades das cadeias de
valor da Economia Azul.

1.13 CLASSIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
O quadro seguinte resume a tabela das actividades económicas de Moçambique de 2008.
CLASSIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
• Culturas temporárias
• Culturas permanentes
• Cultura de materiais de propagação vegetativa (viveiros)
• Produção animal
• Agricultura e produção animal combinadas
• Actividades dos serviços relacionados com a agricultura e com a produção animal, excepto serviços de veterinária
• Caça, repovoamento cinegético e actividades dos serviços relacionados
• Silvicultura e exploração florestal
• Pesca
• Aquacultura
Indústrias extractivas
• Extracção de hulha e lenhite
• Extracção de petróleo bruto e gás natural;
• Extracção e preparação de minérios metálicos;
• Outras indústrias extractivas;
• Actividades dos serviços relacionados com as indústrias extractivas
Indústrias transformadoras
• Indústrias alimentares;
• Indústria das bebidas;
• Indústria do tabaco;
• Fabricação de têxteis;
• Indústria de vestuário;
• Indústria do couro e dos produtos do couro; indústria do calçado;
• Indústrias da madeira e da cortiça , excepto mobiliário; fabricação de obras de cestaria e de espartaria;
• Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos;
• Impressão e reprodução de suportes gravados;
• Fabricação de coque, de produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis;
• Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais (excepto produtos farmacêuticos);
• Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticos;
• Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas;
• Fabricação de outros produtos minerais não metálicos;
• Indústrias metalúrgicas de base;
• Fabricação de produtos metálicos , excepto máquinas e equipamentos;
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• Fabricação de equipamentos informáticos, equipamentos para comunicação, produtos electrónicos e ópticos;
• Fabricação de equipamento eléctrico;
• Fabricação de máquinas e equipamento, n.e.;
• Fabricação de veículos automóveis, reboques e semi-reboques e componentes para veículos automóveis;
• Fabricação de outro equipamento de transporte;
• Fabricação de mobiliário e de colchões;
• Outras indústrias transformadoras;
• Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos;
Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
• Produção, transporte, distribuição e comércio de electricidade;
• Produção de gás; distribuição de combustíveis gasosos por condutas; comércio de gás por conduta;
• Produção e distribuição de vapor, água quente e fria e ar frio, por conduta; produção de gelo.
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição
• Captação, tratamento e distribuição de água;
• Recolha, drenagem e tratamento de águas residuais;
• Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de materiais;
• Descontaminação e actividades similares.
Construção
• Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de edifícios); construção de edifícios;
• Engenharia civil;
• Actividades especializadas de construção;.
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos
Automóveis e motociclos
• Comércio por grosso e a retalho; manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos;
• Comércio por grosso (inclui agentes), excepto de veículos automóveis e motociclos;
Comércio a retalho, excepto de veículos automóveis e motociclos.
Transportes e armazenagem
• Transportes terrestres; transportes por oleodutos ou gaseodutos;
• Transportes por água
• Transportes aéreos;
• Armazenagem e actividades auxiliares dos transportes (inclui Manuseamento);
• Actividades postais e dos correios nacionais.
Alojamento, restauração e similares
• Estabelecimentos hoteleiros;
• Parques de campismo, de caravanismo e outros locais de alojamento de curta duração;
• Restaurantes (inclui actividades de restauração em meios móveis);
• Fornecimento de refeições para eventos e outras actividades de serviço de refeições;
• Estabelecimentos de bebidas
Actividades de informação e de comunicação
• Actividades de edição de livros, jornais e de outras publicações
• Actividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de edição de música e gravação
de som;
• Actividades de rádio e de televisão;
• Telecomunicações;
• Consultoria e programação informática e actividades relacionadas;
• Actividades dos serviços de informação
Actividades financeiras e de seguros
• Actividades de serviços financeiros (excepto seguros e fundos de pensões);
• Seguros, resseguros e fundos de pensões (excepto segurança social obrigatória);
• Actividades auxiliares de serviços financeiros e dos seguros
Actividades imobiliárias
• Actividades imobiliárias por conta própria;
• Actividades imobiliárias por conta de outrem.
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Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
• Actividades jurídicas e de contabilidade;
• Actividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão;
• Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins; actividades de ensaios e de análises técnicas;
• Actividades de investigação científica e de desenvolvimento;
• Publicidade, estudos de mercado e sondagens de opinião;
• Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares;
• Actividades veterinárias.
Actividades administrativas e dos serviços de apoio
• Actividades de aluguer;
• Actividades de emprego;
• Agências de viagem, operadores turísticos e outros serviços de reservas e actividades relacionadas;
• Actividades de investigação e de segurança;
• Actividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção de jardins;
• Actividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas.
Administração pública e defesa; segurança social obrigatória
Administração pública em geral, económica e social;
Negócios estrangeiros, defesa, justiça, segurança, ordem pública e protecção civil;
Segurança social obrigatória.
Educação
• Educação pré-escolar, ensino primário e técnico elementar;
• Ensino secundário e técnico;
• Ensino superior;
• Outras actividades educativas;
• Actividades dos serviços de apoio à educação.
Actividades de saúde humana e acção social
• Actividades dos estabelecimentos de saúde com internamento;
• Actividades de prática clínica em ambulatório, de medicina dentária e odontologia;
• Outras actividades de saúde humana;
• Actividades de acção social com alojamento;
• Actividades de acção social sem alojamento.
Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas
• Actividades de teatro, de música, de dança e outras actividades artísticas e literárias;
• Actividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras actividades culturais;
• Lotarias e outros jogos de aposta;
• Actividades desportivas, de diversão e recreativas.
Outras actividades de serviços
• Actividades das organizações associativas;
• Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico;
• Outras actividades de serviços pessoais.
Actividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e actividades de produção das famílias para uso
próprio
• Actividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico;
• Actividades de produção de bens e serviços pelas famílias para uso próprio.
Actividades dos organismos internacionais e outras Instituições extra-territoriais
• Actividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais.
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1.14 PRINCIPAIS TAXAS DE IMPOSTOS
Sem prejuízo de análise mais detalhada no Capítulo III, o quadro seguinte sumariza as principais taxas de impostos
em Moçambique:
IMPOSTO

TAXAS

Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Colectivas (IRPC)

Taxa geral: 32%

Imposto sobre Consumos Específicos (ICE)

Para o período 2018-2020278: mínimo 3% e máximo 75% ad valorem,
conforme os produtos em causa

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

17%

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares (IRPS)

1.º escalão Rendimentos anuais até 3 500 MT (cerca de EUR 40): 10%
Escalão máximo Mais de 126 000 MT (cerca de EUR 1 400): 32%

1.15 FONTES ADICIONAIS DE INFORMAÇÃO
Doing Business do Banco Mundial279;
Estão disponíveis informações práticas sobre como investir em Moçambique em:
• Portal da AICEP280;
• Página da Inventa International Mozambique281,
• Sítio de notícias de Moçambique282;
• Publicação do GAZEDA283;
• Publicação do CENTRO DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS284.

As taxas de ICE para o período de 2021 em diante não foram aprovadas até à data da presente Edição.
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/m/mozambique/MOZ.pdf
http://www.portugalglobal.pt/pt/biblioteca/paginas/documento935.aspx
281
http://www.inventa.co.mz/Mo%C3%A7ambique/invista-em-Mo%C3%A7ambique
282
https://clubofmozambique.com/
283
“Legislação Sobre Investimento ZONAS ECONÓMICAS ESPECIAIS ZONAS FRANCAS INDUSTRIAIShttps://www.visitmozambique.gov.mz/
index.php/legislacao/32--20/file.html
284
ENQUADRAMENTO LEGAL E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS PARA INVESTIR EM MOÇAMBIQUE http://www.inhambane.gov.mz/por/content/download/5410/38963/file/5.%20Ambiente%20Legal%20para%20o%20investimento%20em%20Mocambique.pdf
278
279
280
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II SISTEMA LABORAL
2.1 REGIME LEGAL
A Lei do Trabalho de 2007 estabelece o regime jurídico aplicável às relações individuais e colectivas de trabalho
subordinado, prestado por conta de outrem e mediante remuneração.
As empresas podem ser classificadas segundo os seguintes critérios conjugados da LGT e do Estatuto Geral das
Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) de 2011.
CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS
Grande empresa
Média empresa

Pequena empresa

Micro Empresa

Mais de 100 trabalhadores
• Entre 50 a 100 trabalhadores: e
• Volume anual de negócios superior a 14 700 000 MT (cerca de EUR 210 230) e menor
ou igual a 29 970 000 MT (cerca de EUR 428 600)
• Entre 5 e 49 trabalhadores; e
• Volume anual de negócios superior a 1 200 000 MT (cerca de EUR 17 160) e menor ou igual
a 14 700 000 MT (cerca de EUR 210 230)
• 4 ou menos trabalhadores; e
• Volume anual de negócios inferior a 1 200 000 MT (cerca de EUR 17 160)

2.2 TIPOS E FORMAS DE CONTRATAÇÃO
2.2.1 Forma
Forma do contrato Contrato individual de trabalho sujeito
de trabalho
a forma escrita
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Contrato individual de trabalho não
sujeito a forma escrita
		
Menções
obrigatórias
do contrato
de trabalho

• Contrato-promessa de trabalho;
• Contrato de trabalho a prazo certo de duração
superior a 90 dias;
• Contrato de trabalho com pluralidade
de empregadores;
• Contrato de trabalho com estrangeiros,
salvo disposição legal em contrário;
• Contrato de trabalho a tempo parcial;
• Contrato de cedência ocasional de trabalhadores;
• Contrato de trabalho em comissão de serviço;
• Contrato de trabalho no domicílio;
• Contrato de trabalho em regime de empreitada.
Contrato de trabalho a prazo certo quando tenha
por objecto tarefas de execução com duração não
superior a 90 dias

• Identificação do empregador e do trabalhador;
• Categoria profissional, tarefas ou actividades acordadas;
• Local de trabalho;
• Duração do contrato e condições da sua renovação;
• Montante, forma e periodicidade de pagamento da remuneração;
• Data de início da execução do contrato de trabalho;
• Indicação do prazo estipulado e do seu motivo justificativo, em caso de contrato a prazo
(a indicação da causa justificativa da aposição do prazo deve fazer-se mencionando
expressamente os factos que o integram, estabelecendo-se a relação entre a justificação
invocada e o termo estipulado);
• Data da celebração do contrato e, sendo a prazo certo, a da sua cessação.

O empregador não deve ocupar os menores, com idade inferior a 18 anos, em tarefas insalubres, perigosas ou que
requeiram grande esforço físico, definidas pelas autoridades competentes após consulta às organizações sindicais
e empregadores. O período normal de trabalho dos menores cuja idade esteja compreendida entre 15 e 18 anos não
deve exceder as 38 horas semanais e 7 diárias.
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Moçambique é parte, desde 2003, da Convenção n.º 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativa à
Interdição das Piores Formas de Trabalho das Crianças e à Acção Imediata com Vista à sua Eliminação285.
O empregador deve promover a adopção de medidas adequadas para que o trabalhador portador de deficiência
ou de doença crónica goze dos mesmos direitos e obedeça aos mesmos deveres dos demais trabalhadores no que
respeita ao acesso ao emprego, formação e promoção profissionais, bem como às condições de trabalho adequadas ao exercício de actividade socialmente útil, tendo em conta as especificidades inerentes à sua capacidade de
trabalho reduzida.
Presume-se que existe uma relação jurídica de trabalho sempre que o trabalhador esteja a prestar actividade remunerada, com conhecimento e sem oposição do empregador, ou quando aquele esteja na situação de subordinação
económica deste.
Consideram-se contratos equiparados ao contrato de trabalho os contratos de prestação de serviços que, embora
realizados com autonomia, colocam o prestador numa situação de subordinação económica perante o empregador.
São nulos e convertidos em contratos de trabalho os contratos de prestação de serviço celebrados para a realização
de actividades correspondentes a vagas do quadro da empresa.

2.2.2 Duração
DURAÇÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO
Duração do contrato
de trabalho

• Por tempo indeterminado ou a prazo certo ou incerto;
• Presume-se celebrado por tempo indeterminado o contrato de trabalho em que não se
indique a respectiva duração, podendo o empregador ilidir essa presunção mediante
a comprovação da temporalidade ou transitoriedade das tarefas ou actividades
que constituam o objecto do contrato de trabalho.

Duração do período
Contrato de trabalho por tempo
probatório
indeterminado
		
		
Contrato de trabalho a prazo
		
		
		
		
		
		
Contrato
a prazo certo

Só pode ser celebrado para a realização de tarefas temporárias e pelo período
estritamente necessário para o efeito

Exemplos de
necessidades
temporárias

• Substituição de trabalhador que, por qualquer razão, esteja temporariamente impedido
de prestar a sua actividade;
• Execução de tarefas que visem responder ao aumento excepcional ou anormal da
produção, bem como a realização de actividade sazonal;
• Execução de actividades que não visem a satisfação de necessidades permanentes
do empregador;
• Execução de uma obra, projecto ou outra actividade determinada e temporária, incluindo
a execução, direcção e fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas
e reparações industriais, em regime de empreitada;
• Prestação de serviços em actividades complementares às previstas no ponto anterior,
nomeadamente a subcontratação e a terceirização de serviços;
• Execução de actividades não permanentes.

Necessidades
permanentes
do empregador

Vagas previstas no quadro do pessoal da empresa ou as que, mesmo não estando previstas
no quadro do pessoal, correspondam ao ciclo normal de produção ou funcionamento
da empresa

Limites

• Período não superior a 2 anos, podendo ser renovado por 2 vezes, mediante acordo
das partes;
• As pequenas e médias empresas podem livremente celebrar contratos a prazo certo,
nos primeiros 10 anos da sua actividade.

Texto da Convenção em Português disponível em http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_182_oit_interdicao_formas_trabalho_criancas.pdf e Lista de Partes https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312327
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• 90 dias para os trabalhadores em geral;
• 180 dias para os técnicos de nível médio
e superior e os trabalhadores que exerçam cargos
de chefia e direcção.
• 90 dias nos contratos a prazo certo com duração
superior a 1 ano, e 30 dias nos contratos com
prazo compreendido entre 6 meses e 1 ano;
• 15 dias nos contratos a prazo certo com duração
até 6 meses;
• 15 dias nos contratos a termo incerto quando
a sua duração se preveja igual ou superior a 90 dias.

Considera-se celebrado por tempo indeterminado o contrato de trabalho a prazo certo em que sejam excedidos os
períodos da sua duração máxima ou o número de renovações previstas.
A celebração de contratos a prazo certo, fora dos casos especialmente previstos para celebração de contratos a
prazo ou em violação dos limites ao contrato a prazo certo, confere ao trabalhador direito à indemnização correspondente às remunerações que se venceriam entre a data da cessação e a convencionada para o fim do prazo do
contrato.

2.3 SALÁRIO MÍNIMO
O salário mínimo em Moçambique é fixado por sectores de actividade, tendo sido aumentados com efeitos desde
Abril de 2019 para os valores que constam na tabela seguinte.
SECTORES DE ACTIVIDADE

SALÁRIOS MÍNIMOS FIXADOS EM 2019
(VALORES EM MT e equivalente em Euros)

Sector 1. Agricultura, Pecuária, Caça e Silvicultura

4 390 (cerca de EUR 62)

Sector 2. Pescas

• 5 370,75 (cerca de EUR 76) Pesca marítima industrial
e semi-industrial
• 4 266,68 (cerca de EUR 61) Pesca de kapenta

Sector 3. Indústria de Extracção de Minerais

• 9 254,60 (cerca de EUR 132) Grandes empresas
• 6 379 (cerca de EUR 91) Pedreiras e Areeiros
• 5 318,60 (cerca de EUR 76) Salinas

Sector 4. Indústria Transformadora e de Panificação

• 7 000 (cerca de EUR 100) Indústria Transformadora
• 5 000 (cerca de EUR 71) Indústria de Panificação

Sector 5. Produção, Distribuição de Electricidade,
Gás e Água

• 8 300 (cerca de EUR 118) Grandes empresas
• 6 760 (cerca de EUR 96) Pequenas e médias empresas

Sector 6. Construção

6 136,70 (cerca de EUR 87)

Sector 7. Actividades não Financeiras

• 6 850 (cerca de EUR 97)
• 6 478 (cerca de EUR 92) Subsector de Hotelaria

Sector 8. Actividades dos Serviços Financeiros

• 12 760,18 (cerca de EUR 182) Bancos e Seguradoras
• 11 336,93 (cerca de EUR 162) Micro-finanças,
Micro-seguros e entidades auxiliares de intermediação
financeira

2.4 HORAS DE TRABALHO
2.4.1 Limites do período normal de trabalho
PERÍODO NORMAL DE TRABALHO

ALARGAMENTO

48 horas por semana

Os estabelecimentos que se dediquem a actividades industriais, com excepção
dos que laborem em regime de turnos, podem adoptar o limite de duração
do trabalho normal de 45 horas semanais a cumprir em 5 dias da semana
Até 9 horas, sempre que ao trabalhador seja concedido meio dia de descanso
complementar por semana, além do dia de descanso semanal

8 horas por dia

TRABALHO NOCTURNO

REMUNERAÇÃO ADICIONAL

Prestado entre as 20 horas de um dia e a hora de
início do período normal de trabalho do dia seguinte,
exceptuando-se o trabalho realizado em regime de turnos

25% do salário devido por idêntico trabalho
prestado durante o dia

TRABALHO EXTRAORDINÁRIO (LIMITES)

REMUNERAÇÃO ADICIONAL

• Até 96 horas de trabalho extraordinário por trimestre
• 8 horas por semana
• 200 horas por ano

+50%, se prestado até às 20 horas, e +100%,
para além das 20 horas até à hora de início
do período normal de trabalho do dia seguinte
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Nas empresas de laboração contínua e naquelas em que houver um período de funcionamento de amplitude superior aos limites máximos dos períodos normais de trabalho, o empregador deve organizar turnos de pessoal
diferente. A duração de trabalho de cada turno não pode ultrapassar os limites máximos dos períodos normais de
trabalho.
O dia de descanso semanal é o domingo com as seguintes excepções: trabalhadores necessários para assegurar a
continuidade dos serviços que não podem ser interrompidos; trabalhadores de estabelecimentos de venda ao público ou de prestação de serviços; pessoal dos serviços de limpeza e de trabalhos preparatórios e complementares
que devem ser efectuados no dia de descanso dos restantes trabalhadores; trabalhadores cuja actividade, pela sua
natureza, se deva exercer ao domingo.

2.4.2 Férias e faltas
Listam-se de seguida os casos em que o empregador deve remunerar as faltas justificadas.
Faltas justificadas
remuneradas

• Licença de casamento (5 dias);
• Falecimento de cônjuge, pai, mãe, filho, enteado, irmão, avós, padrasto e madrasta (5 dias);
• Falecimento dos sogros, tios, primos, sobrinhos, netos, genros, noras e cunhados (2 dias);
• Em caso de impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não imputável ao trabalhador,
nomeadamente doença ou acidente;
• As dadas por trabalhadores como mães ou pais acompanhantes dos seus próprios filhos
ou outros menores sob a sua responsabilidade internados em estabelecimento hospitalar;
• Convalescença de mulheres trabalhadoras em caso de aborto antes de 7 meses anteriores
ao parto previsível;
• Outras, prévia ou posteriormente autorizadas pelo empregador, tais como participação
em actividades desportivas e culturais.

Duração do período de férias:
• 1 dia de férias por cada mês de trabalho efectivo, durante o 1.º ano de trabalho;
• 2 dias de férias, por cada mês de trabalho efectivo, durante o 2.º ano de trabalho;
• 30 dias de férias por cada ano de trabalho efectivo, a partir do 3.º ano.
Faltas injustificadas:
Determinam sempre a perda da remuneração correspondente ao período de ausência, o qual é igualmente descontado nas férias e na antiguidade do trabalhador.

2.5 LICENÇAS
O regime laboral de Moçambique prevê as seguintes licenças:
• Licença sem remuneração;
• Licença por maternidade e paternidade.

2.5.1 Licença sem remuneração
O empregador pode conceder ao trabalhador, a pedido deste e devidamente justificado, licença sem remuneração
pelo tempo a acordar entre as partes, desde que o trabalhador tenha já gozado as férias a que tenha direito nesse
ano civil.

2.5.2 Licença de maternidade e paternidade
A trabalhadora tem direito, além das férias normais, a uma licença de maternidade de 60 dias consecutivos, a qual
pode ter início 20 dias antes da data provável do parto, podendo o seu gozo ser consecutivo.
Nas situações de risco clínico para a trabalhadora ou para o nascituro, impeditivo do exercício da actividade, a trabalhadora goza do direito a licença anterior ao parto pelo período de tempo necessário para prevenir o risco, fixado
por prescrição médica, sem prejuízo da licença de maternidade.
O pai tem direito a uma licença de paternidade de 1 dia, de 2 em 2 anos. Pode gozar a licença no dia imediatamente
a seguir ao nascimento do filho deve informar por escrito o empregador.
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2.6 PROTECÇÃO DA MATERNIDADE
Além de beneficiar das licenças indicadas na secção anterior, a Lei do Trabalho confere ainda à mulher trabalhadora outros direitos especiais no âmbito da protecção da maternidade.
Direitos durante
a gravidez e após
o parto

• Não realizar trabalhos que sejam clinicamente desaconselháveis ao seu estado de gravidez
(sem diminuição da remuneração);
• Não prestar trabalho nocturno, excepcional ou extraordinário, ou ser transferida do local
habitual de trabalho, a partir do terceiro mês de gravidez, salvo a seu pedido ou se tal for
necessário para a sua saúde ou a do nascituro;
• Interromper o trabalho diário para aleitação da criança, em 2 períodos de meia hora,
ou num só período de uma hora, em caso de horário de trabalho contínuo, num e noutro caso
sem perda de remuneração, até ao máximo de 1 ano;
• Não ser despedida sem justa causa durante a gravidez ou após o parto;
• São consideradas faltas justificadas, não determinando a perda de quaisquer direitos, salvo
quanto à remuneração, as ausências ao trabalho da trabalhadora, até 30 dias por ano,
para prestar assistência a filhos menores, em caso de doença ou acidente.

É proibido ao empregador ocupar mulheres em trabalhos que sejam prejudiciais à sua saúde ou à sua função
reprodutora.

2.7 PAGAMENTO DE SEGURANÇA SOCIAL
O sistema de Protecção Social é estruturado pela Lei da Protecção Social de 2007 nos seguintes 3 níveis.
NÍVEIS DO SISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL
Segurança Social
básica

Cidadãos nacionais incapacitados para o trabalho, sem meios próprios para satisfazer
as suas necessidades básicas, nomeadamente:
• Pessoas em situação de pobreza absoluta;
• Crianças em situação difícil;
• Idosos em situação de pobreza absoluta;
• Pessoas portadoras de deficiência, em situação de pobreza absoluta;
• Pessoas com doenças crónicas e degenerativas.

Segurança Social
obrigatória

• Prestações pecuniárias (isentas do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
- IRPS) ou em espécie;
• Inscrição abrange os trabalhadores por conta de outrem e por conta própria, nacionais
e estrangeiros residentes em território nacional e as respectivas entidades empregadoras;
• A obrigatoriedade de inscrição na Segurança Social obrigatória não se aplica aos
trabalhadores estrangeiros residentes que se encontrem a prestar serviço em Moçambique,
desde que provem estar abrangidos por um sistema de Segurança Social de outro País,
sem prejuízo do que esteja estabelecido em acordos bilaterais.

Segurança Social
complementar

• Abrange, com carácter facultativo, as pessoas inscritas no sistema de Segurança Social
obrigatória;
• Visa reforçar as prestações da Segurança Social obrigatória.

O Regulamento da Segurança Social Obrigatória de 2017 estabelece os regimes de segurança social obrigatória
dos trabalhadores por conta de outrem e dos trabalhadores por conta própria. A taxas de contributiva é fixada por
diploma conjunto dos Ministros que superintendem as áreas das Finanças e da Segurança Social, ouvida a Comissão Consultiva do Trabalho.
A inscrição dos trabalhadores por conta própria no Sistema de Segurança Social gerido pelo Instituto Nacional de
Segurança Social (INSS) foi regulada em 2015.
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2.8 REGIME SANCIONATÓRIO
A violação culposa de qualquer princípio definido na Lei do Trabalho torna nulo e de nenhum efeito o acto jurídico
praticado nessas circunstâncias, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal do infractor.
SANÇÕES GERAIS
Infracções
Violação referente a uma generalidade
de trabalhadores
Não constituição das comissões de segurança
no trabalho, nos casos exigidos por lei ou
regulamentação colectiva de trabalho
Inobservância do Regime de Contratação
de Mão-de-Obra Estrangeira
Falta de comparência dos empregadores
ou seus representantes nos serviços
da Inspecção Geral do Trabalho (IGT),
sem causa justificativa
Reincidência, no período de 1 ano a contar
da data de notificação do auto de notícia
correspondente à última contravenção
Sempre que outro valor mais elevado não
resulte da aplicação das sanções específicas,
a violação de quaisquer normas jurídico-laborais

SANÇÕES
Multa de 5 a 10 salários mínimos
Multa de 5 a 10 salários mínimos, elevando-se para o dobro os
respectivos montantes de multa no caso de as mesmas não terem
sido constituídas após notificação da IGT
Suspensão e multa de 5 a 10 salários mensais auferidos pelo
trabalhador estrangeiro em relação ao qual se verifique a infracção
Multa de 5 a 10 salários mínimos

Multas aplicáveis elevadas para o dobro nos seus mínimo e máximo

Multa de 3 a 10 salários mínimos por cada trabalhador abrangido

SANÇÕES ESPECIAIS
Não cumprimento das regras sobre recurso
e democraticidade na greve, deveres das
partes durante a greve e pré-aviso de greve
Indicação de dirigentes sindicais que não podem
ser indicados para prestar serviços mínimos
Não prestação pelos trabalhadores grevistas
de serviços mínimos indispensáveis à segurança
e manutenção dos equipamentos e instalações
da empresa
Lock-out

Suspende a garantia de não substituição dos trabalhadores
em greve e constitui infracção disciplinar
Multa entre 2 a 10 salários mínimos
Infracção disciplinar e responsabilidade civil e penal dos
trabalhadores em greve

Indemnização aos trabalhadores em 6 vezes o salário referente
ao tempo em que tiver durado o lock-out, sem prejuízo da multa
que lhe couber pela infracção cometida

CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES ESTRANGEIROS
Infracções
Inobservância do disposto nas normas legais
sobre o Regime de Contratação de Mão-de-Obra
Estrangeira

SANÇÕES
Suspensão e multa de 5 a 10 salários mensais auferidos pelo
trabalhador estrangeiro em relação ao qual se verifique a infracção
ou salário mais elevado praticado pela empresa, quando
o empregador não facultar o salário auferido pelo cidadão
estrangeiro ilegal
Falta de comunicação da cessação do contrato
Multa correspondente a 5 salários mínimos em vigor no sector
de trabalho
de actividade em que a empresa se insere
Reincidência, no período de 1 ano a contar da data Multas aplicáveis elevadas para o dobro nos seus mínimo e máximo
de notificação do auto de notícia correspondente
à última contravenção
Violação dos princípios plasmados na Constituição Exercício do direito ao trabalho por parte do estrangeiro em causa
da República e demais leis e normas vigentes
pode ser interdito por despacho do Ministro que superintende a área
no País
do Trabalho
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CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES ESTRANGEIROS NO SECTOR DE PETRÓLEOS E MINAS
Infracções
Inobservância do disposto nas normas legais
sobre o Regime de Contratação de Mão-de-Obra
Estrangeira

Falta de comunicação de cessação do contrato
de trabalho
Reincidência, no período de 1 ano a contar
da data de notificação do auto de notícia
correspondente à última contravenção
Violação dos princípios plasmados na Constituição
da República, leis e demais normas vigentes
no País

SANÇÕES
Suspensão e multa de 5 a 10 salários mensais auferidos pelo
trabalhador estrangeiro em relação ao qual se verifique
a infracção ou o salário mais elevado praticado pela empresa,
quando a entidade empregadora não faculte o salário auferido
pelo cidadão de nacionalidade estrangeira em situação ilegal
5 salários mínimos em vigor no sector da indústria de extracção
de petróleos e de minerais
Multas aplicáveis elevadas para o dobro nos seus mínimos
e máximos
Exercício do direito ao trabalho, por parte do trabalhador
estrangeiro em causa, pode ser interdito por despacho do
Ministro que superintende a área do Trabalho

EMPRESAS DE ZEE E OPERADORES DE ZEE
Infracções
Contratação de trabalhadores sem as
qualificações profissionais e as especialidades
de que o País necessita e quando haja nacionais
que possuam tais qualificações ou o seu número
seja suficiente

SANÇÃO
Instauração de um processo de verificação pelas autoridades
competentes em coordenação com a APIEX, que pode culminar
com a aplicação de sanções previstas na lei

2.9 CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
FORMAS DE CESSAÇÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO

• Caducidade;
• Acordo revogatório;
• Denúncia por qualquer das partes;
• Rescisão por qualquer das partes contratantes com justa causa

JUSTA CAUSA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Por parte do empregador
• Manifesta inaptidão do trabalhador para
o serviço ajustado, verificada após o período
probatório;
• Violação culposa e grave dos deveres laborais
pelo trabalhador;
Detenção ou prisão se, devido à natureza das
funções do trabalhador, prejudicar o normal
funcionamento dos serviços
Motivos económicos da empresa, que podem
ser tecnológicos, estruturais ou de mercado:
• Cessação individual de um ou mais contratos;
• Despedimento colectivo
(mais de 10 trabalhadores).

Por parte do trabalhador
Necessidade de cumprir quaisquer obrigações legais
incompatíveis com a continuação no serviço e não confere direito
a indemnização

Ocorrência de comportamento do empregador que viole
culposamente os direitos e garantias legais e convencionais
do trabalhador

A indemnização a pagar no contrato de trabalho por tempo indeterminado é de 45 dias de salário por cada ano de
serviço; no contrato de trabalho a prazo certo, são devidas as remunerações que se venceriam entre a data da cessação e a convencionada para o fim do prazo do contrato.
O prazo de aviso prévio para a denúncia do contrato de trabalho por tempo indeterminado por decisão do trabalhador, sem invocação de justa causa, é de 15 dias, se o tempo de serviço for superior a 6 meses e não exceder 3 anos;
30 dias, se o tempo de serviço for superior a 3 anos.
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RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR COM AVISO PRÉVIO
Condições

• Motivos estruturais: os que se reportam à reorganização ou reestruturação da produção,
à mudança de actividade ou à falta de recursos económicos e financeiros;
• Motivos tecnológicos: os referentes à introdução de nova tecnologia, novos processos
ou métodos de trabalho ou à informatização de serviços que pode obrigar à redução de pessoal;
• Motivos de mercado: dificuldades de colocação dos bens ou serviços no mercado ou redução
da actividade da empresa.

Indemnização

• 30 dias de salário por cada ano de serviço, se o salário base do trabalhador, incluindo o bónus
de antiguidade, corresponder ao valor compreendido entre um a 7 salários mínimos nacionais;
• 15 dias de salário por cada ano de serviço, se o salário base do trabalhador, incluindo o bónus
de antiguidade, corresponder ao valor compreendido entre 8 a 10 salários mínimos nacionais;
• 10 dias de salário por cada ano de serviço, se o salário base do trabalhador, incluindo o bónus
de antiguidade, corresponder ao valor compreendido entre 11 a 16 salários mínimos nacionais;
• 3 dias de salário por cada ano de serviço, se o salário base do trabalhador, incluindo o bónus
de antiguidade, corresponder ao valor superior a 16 salários mínimos.

2.10 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (SST)
A Lei do Trabalho estabelece princípios gerais de SST constando as normas específicas de legislação específica,
podendo para cada sector de actividade económica ou social serem estabelecidos regimes especiais.
Obrigações gerais
do empregador

• Criar e desenvolver meios adequados à protecção da sua integridade física e mental
e à constante melhoria das condições de trabalho;
• Proporcionar aos seus trabalhadores boas condições físicas, ambientais e morais
de trabalho, informá-los sobre os riscos do seu posto de trabalho e instruí-los sobre
o adequado cumprimento das regras de higiene e segurança no trabalho;
• Adoptar todas as precauções adequadas para garantir que todos os postos de trabalho
assim como os seus acessos e saídas sejam seguros e estejam isentos de riscos para
a segurança e saúde dos trabalhadores;
• Fornecer equipamentos de protecção e roupas de trabalho apropriados com vista a prevenir
os riscos de acidentes ou efeitos prejudiciais à saúde dos trabalhadores;
• Respeitar, entre outros, o princípio do consentimento do trabalhador para o efeito de testes
de VIH/SIDA;
• Criar comissões de segurança no trabalho se a empresa apresentar riscos excepcionais
de acidentes ou doenças profissionais;
• Providenciar, directamente ou por terceiro contratado para o efeito, um serviço para prestar
os primeiros socorros, em caso de acidente, doença súbita, intoxicação ou indisposição,
no caso de grandes empresas ou empresas cujas actividades sejam penosas, insalubres
ou envolvam um alto grau de periculosidade a que os trabalhadores estejam
permanentemente expostos;
• Realizar exames regulares aos trabalhadores nas empresas dotadas de unidades
sanitárias privativas;

Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre os seguintes regulamento que devem ser adicionalmente cumpridos pelo empregador:
• Regulamento de Segurança Técnica e de Saúde para as Actividades Geológico-Mineiras;
• Regulamento de Prestação de Cuidados de Saúde por Entidades Privadas;
• Regulamento Geral de SST nos Estabelecimentos Industriais;
• Regulamento de Segurança do Pessoal e Higiene no Trabalho.

2.11 CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS
De acordo com o Regulamento dos Mecanismos e Procedimentos para a Contratação de Cidadãos de Nacionalidade Estrangeira de 2016, o trabalhador estrangeiro deve possuir as qualificações académicas ou profissionais
necessárias e a sua admissão só pode efectuar-se quando não haja nacionais que possuam tais qualificações ou o
seu número seja insuficiente, exceptuando-se sócios administradores e mandatários.
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FORMA DO CONTRATO DE TRABALHO COM ESTRANGEIROS

REGIMES DE CONTRATAÇÃO

Por escrito, datado e assinado por ambas as partes,
com as seguintes cláusulas:
• Identificação das partes;
• Categoria profissional, tarefas ou actividades acordadas;
• Local de trabalho;
• Duração do contrato;
• Remuneração, forma e periodicidade do pagamento;
• Data de início e do termo da prestação.

• Regime do trabalho de curta duração;
• Regime de quotas;
• Regime de autorização de trabalho.

2.11.1 Contratação mediante regime do trabalho de curta duração
Regime

• Não excede 90 dias por ano, seguidos ou interpolados;
• Prestado por cidadãos estrangeiros ainda que estejam vinculados por contrato com a entidade
empregadora-sede ou suas representadas sedeadas num outro país.
• Sujeito ao pagamento de uma taxa correspondente a um salário mínimo em vigor no sector
de actividades onde a entidade empregadora se insere (consultar Secção 2.3).
• Visa a realização de trabalhos pontuais, imprevisíveis envolvendo elevado conhecimento
científico ou técnico profissional especializado.
• Não se integra e nem é subsidiário dos regimes de quotas e de autorização de trabalho.

Formalidades

O empregador, ou quem o represente, antes da entrada do cidadão estrangeiro no território
nacional, deve remeter à entidade que superintende a área do trabalho na província onde
o cidadão estrangeiro vai prestar a sua actividade, uma comunicação em duplicado contendo
os seguintes elementos:
		
- Denominação e endereço da entidade requerente;
		
- Identificação do cidadão estrangeiro e sua função;
		
- Período, as datas do início e termo do trabalho;
		
- Fundamentação;
		
- Documento autenticado de identificação de estrangeiro a contratar;
		
- Fotocópia autenticada do alvará ou da licença ou de outro documento equiparado;
		
- Comprovativo de pagamento da taxa devida.
Resposta

• Num prazo de 5 dias úteis é verificada e comunicada a conformidade da comunicação;
• A comunicação pode não ser aceite sempre que se constatar que não se conforma com
a natureza e requisitos do regime de curta duração e quando vise evitar o recurso aos regimes
da quota e de autorização.

2.11.2 Contratação mediante regime de quotas
Condições

• O empregador pode ter ao seu serviço cidadãos estrangeiros, mediante comunicação
apresentada junto da entidade que superintende a área do trabalho na Província onde o cidadão
estrangeiro se encontra a prestar a sua actividade, no prazo de 15 dias contados a partir da data
da sua entrada em Moçambique, de acordo com as seguintes quotas consoante o tipo de
classificação da empresa:
		
- 5% da totalidade dos trabalhadores, nas grandes empresas286 (mais de 100 trabalhadores);
		
- 8% da totalidade dos trabalhadores, nas médias empresas (entre 10 e 100 trabalhadores);
		
- 10% da totalidade dos trabalhadores, nas pequenas empresas (até 10 trabalhadores).
• Pagamento de taxa no valor correspondente a 5 salários mínimos vigentes no sector		
de actividade em que a entidade empregadora se insere.
Projectos de
investimento
aprovados
pelo Governo

• Prevendo-se a contratação de cidadãos estrangeiros em percentagem superior ou inferior
à prevista no regime de quotas, não é exigível a autorização de trabalho;
• Basta a comunicação no prazo de 15 dias subsequentes à data da entrada do cidadão
estrangeiro no país;
• Juntar, à carta de comunicação, a cópia do projecto de investimento aprovado pelo Governo
que mencione o número autorizado de estrangeiros a contratar.

Os critérios de classificação das empresas para efeitos da contratação de estrangeiros em regimes de quotas vêm previstos expressamente
no Regulamento dos Mecanismos e Procedimentos para a Contratação de Cidadãos de Nacionalidade Estrangeira, sendo aplicáveis apenas
em tal caso, dada a sua especialidade, e não prevalecendo sobre os critérios gerais de classificação de empresas indicados na Secção 2.1 do
presente Capítulo os quais se mantêm como regra geral.
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Formalidades

Documentos que devem instruir a comunicação:
• 2 exemplares da comunicação de admissão do cidadão estrangeiro e o grau de realização
da quota;
• 3 exemplares do contrato de trabalho;
• Certificado de habilitações literárias ou técnico-profissionais, acompanhado, do certificado
de equivalência emitido pela entidade que em Moçambique superintende a área da educação
em relação aos obtidos no exterior ou documento comprovativo da sua experiência profissional;
• Certidão de quitação da empresa emitida pela entidade que superintende a área de finanças,
válida por 30 dias, contados a partir da data da sua emissão;
• Relação nominal de trabalhadores relativo ao ano civil em curso, com indicação das
nacionalidades dos trabalhadores;
• Cópia autenticada do passaporte ou Documento de Identificação de Residência do Estrangeiro;
• Comprovativo do pagamento da taxa devida.

Resposta

• Num prazo de 5 dias úteis é verificada e comunicada a conformidade da comunicação.
• A comunicação pode não ser aceite sempre que se constatar que não se conforma com
a natureza e requisitos do regime da quota e quando visa evitar o recurso ao regime de autorização
de trabalho.

2.11.3 Contratação mediante regime de autorização de trabalho
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Condições

• Requerimento dirigido ao Ministro que superintende a área do trabalho ou às entidades a quem
este delegar;
• O trabalhador estrangeiro deve ter as qualificações académicas ou profissionais necessárias;
• Só pode efectuar-se quando não haja nacionais que possuam tais qualificações ou quando o seu
número seja insuficiente;
• Taxa correspondente a 10 salários mínimos em vigor no sector de actividade onde a empresa
se insere.

Trabalho de
assistência
especializada

Depende de decisão por despacho do Ministro que superintende a área do trabalho, ouvida
a entidade que superintende o sector em causa a contratação de cidadãos estrangeiros para:
• Trabalho em organizações não-governamentais estrangeiras;
• Trabalho de investigação científica, docência, e em outras áreas de assistência técnica
especializada.

Formalidades

• Requerimento deve ser entregue na entidade que superintende a área do trabalho na província
onde o cidadão estrangeiro vai prestar a sua actividade;
• Resposta no prazo de 15 dias úteis, contados a partir da sua recepção pela entidade competente.

Elementos do
requerimento

• Denominação, endereço do domicílio profissional e ramo de actividades da entidade requerente;
• Identificação do representante da entidade empregadora;
• Identificação do cidadão estrangeiro cuja contratação se requer, a sua categoria, tarefas
ou funções a exercer;
• Fundamentação do pedido;
• 3 exemplares do contrato de trabalho;
• Certificado de habilitações literárias ou técnico-profissionais, acompanhadas, do certificado
de equivalência emitido pela entidade que superintende a área da educação em relação aos
obtidos no exterior ou documento comprovativo da sua experiência profissional;
• Certidão de quitação da empresa, emitida pela entidade que superintende a área das Finanças,
válida por 30 dias contados a partir da data da sua emissão;
• Parecer do delegado sindical ou comité sindical ou sindicato do ramo sobre a pertinência ou não
do pedido de contratação do cidadão estrangeiro;
• Cópia autenticada do passaporte ou documento de identificação de residência do estrangeiro;
• Cópia autenticada do alvará ou da licença ou do documento equiparado;
• Relação nominal, actualizada, de trabalhadores relativo ao ano civil em curso, com indicação
das nacionalidades dos trabalhadores;
• Comprovativo do pagamento da taxa.

2.11.4 Trabalho de estrangeiros no sector de petróleo e minas
O Regulamento de Contratação de Cidadãos de Nacionalidade Estrangeira no Sector de Petróleos e Minas de
2011 abrange as entidades empregadoras nacionais e estrangeiras e os cidadãos de nacionalidade estrangeira que
pretendem trabalhar no sector de Petróleos e Minas.
Condições gerais
para contratação
de cidadãos de
nacionalidade
estrangeira
no sector de
Petróleos e Minas

• Autorização do Ministro que superintende a área do Trabalho ou da entidade em quem este
delegar, excepto nos casos de contratação no âmbito do regime de quotas;
• Esforço das entidades empregadoras na criação de condições para a integração de
trabalhadores moçambicanos qualificados nos postos de trabalho de maior complexidade
técnica e em lugares de gestão e administração da empresa;
• Registo em Moçambique do titular, concessionária, operador ou subcontratado;
• Emissão pelo titular ou concessionária de termo de compromisso no caso de
o subcontratado ou operador não se encontrar legalmente registado no território nacional.

2.12 REGIME LABORAL ESPECIAL NAS ZEE
O Regulamento da Lei de Investimentos prevê um regime laboral especial aplicável a Empresas de ZEE e Operadores de ZEE, permitindo-se a contratação de trabalhadores estrangeiros mediante prévia autorização da Agência
para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX).
Condições de
contratação de
trabalhadores
estrangeiros nas ZEE

• Os trabalhadores estrangeiros devem possuir as qualificações profissionais e as
especialidades de que o País necessita;
• Desde que não haja trabalhadores nacionais que possuam tais qualificações ou o seu
número seja insuficiente.

Conteúdo do
requerimento
de registo

• Nome, endereço e actividade da entidade empregadora;
• Nome, idade, número de passaporte e nacionalidade do trabalhador estrangeiro;
• Tarefa a executar e duração do contrato;
• Certificados de habilitações literárias e técnico-profissional ou informação reportando
a experiência
• profissional do trabalhador, emitida pela última entidade empregadora, anexados
ao curriculum vitae;
• Declaração de cumprimento do estabelecido das condições de contratação;
• Certidão de quitação das Finanças;
• Certidão de quitação do INSS;
• 4 exemplares do contrato de trabalho assinado entre as partes.

O início da actividade dos trabalhadores estrangeiros nas ZEE pode verificar-se antes da competente autorização,
mas a entidade empregadora deve remeter ao órgão competente da administração do trabalho a comunicação da
contratação do trabalhador estrangeiro, através da APIEX, no prazo máximo de 15 dias contados da data do início de
actividades do trabalhador estrangeiro.

2.13 TRABALHO MARÍTIMO
O Regulamento do Trabalho Marítimo de 2014 abrange as relações jurídicas de trabalho marítimo celebradas em
Moçambique entre proprietários, armadores ou seus representantes e trabalhadores marítimos nacionais e estrangeiros das classes de oficiais, mestrança e marinhagem, para prestar serviços a bordo de embarcações, estaleiros
navais, plataformas marítimas e outros afins.
O contrato de trabalho marítimo está sujeito à forma escrita, sendo a idade mínima de admissão de 16 anos, em
qualquer caso sujeito a certificado médico válido que ateste que o trabalhador está apto para exercer as actividades
do mar.
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III TRIBUTAÇÃO
3.1 SISTEMA FISCAL
A relação tributária entre os contribuintes e a administração fiscal moçambicana é regulada pela Lei Geral Tributária de 2006 cuja última actualização resultante do Código Penal de 2019 entrou em vigor em Dezembro de 2020.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada da Lei Geral Tributária.
A Lei de Bases do Sistema Tributário de 2002 determina a incidência, as taxas e os benefícios fiscais dos impostos
nacionais, as garantias e as obrigações do sujeito passivo e da administração tributária, bem como os procedimentos básicos de liquidação e cobrança de impostos.
Moçambique celebrou convenções, acordos e protocolos para evitar a dupla tributação com os seguintes países:
Botswana, Índia, Vietname, África do Sul, Portugal, Macau, Emirados Árabes Unidos, Itália e Ilhas Maurícias.
O regime sancionatório pela violação das normas reguladoras dos impostos, nomeadamente o Imposto sobre o
Rendimento (das Pessoas Singulares e das Pessoas Colectivas), o IVA, os restantes impostos ou prestações tributárias, independentemente da sua natureza e qualquer que seja o credor tributário, bem como pela violação das
normas do Código dos Benefícios Fiscais variam entre 2 000 000 MT e 1 000 000 000 MT (cerca de EUR 22 000 e EUR
11 000 000).
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada no Regime Geral das Infracções Tributárias de 2002.

3.2 TIPOS DE IMPOSTOS
O Sistema Tributário de Moçambique integra impostos nacionais e autárquicos.
Os Impostos do Sistema Tributário Nacional classificam-se em directos e indirectos, actuando a diversos níveis,
designadamente:
Tributação directa

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC)
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRPS)

Tributação indirecta

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Imposto sobre Consumos Específicos (ICE)
Direitos Aduaneiros

O Regulamento de Reavaliação dos Activos Tangíveis de 2014 permite que os sujeitos passivos do IRPC e do IRPS
reavaliem os elementos dos seus activos tangíveis afectos ao exercício de uma actividade comercial, industrial,
agrícola ou de serviços.
Segundo o Sistema Tributário Autárquico de 2008, o sistema de impostos e taxas autárquicas compreende:
• Imposto Pessoal Autárquico;
• Imposto Predial Autárquico;
• Imposto Autárquico de Veículos;
• Imposto Autárquico de Sisa;
• Contribuição de Melhorias;
• Taxas por Licenças Concedidas e por Actividade Económica;
• Tarifas e Taxas pela Prestação de Serviços.

3.3 TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS SINGULARES
Regulado pelo Código do IRPS de 2007 republicado integralmente em 2018, o IRPS tem as incidências e as taxas
identificadas nos quadros seguintes.
APLICAÇÃO DO IRPS
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Incidência subjectiva

Pessoas singulares que residam em território moçambicano e pessoas que,
nele não residindo, aqui obtenham rendimentos

Incidência objectiva

• Imposto directo que incide sobre o valor global anual dos rendimentos, mesmo quando
provenientes de actos ilícitos.
• Ficam sujeitos a tributação os rendimentos, quer em dinheiro, quer em espécie,
seja qual for o local onde se obtenham, a moeda e a forma por que sejam auferidos.

Os rendimentos provêm das categorias abaixo e depois de feitas as correspondentes
deduções e abatimentos:
Primeira Categoria

Rendimentos do trabalho dependentee as pensões e rendas vitalícias ou rendimentos
de natureza equiparável

Segunda Categoria

Rendimentos empresariais e profissionais

Terceira Categoria

Rendimentos de capitais e das mais-valias

Quarta Categoria

Rendimentos prediais, rendas dos prédios rústicos, urbanos pagas ou colocadas
à disposição dos respectivos titulares, bem como as provenientes da cessão de exploração
de estabelecimentos comerciais ou industriais, incluindo a dos bens móveis naqueles
existentes

Quinta Categoria

• Ganhos em numerário, efectivamente pagos ou postos à disposição, provenientes
de jogos de diversão social, tais como lotarias, rifas, apostas mútuas, loto, totoloto,
bingo, sorteios, concursos e outras modalidades287;
• Incrementos patrimoniais, desde que não considerados rendimentos de outras
categorias.

Consultar no Legis-PALOP+TL o modelo de Declaração de Rendimentos M/10 e seus anexos 10V, 10V1 do IRPS
actualizados por Despacho do Ministério das Finanças em 2014.
TAXAS DO IRPS (valores em MT e equivalente em Euros)
Rendimentos colectáveis anuais (A)
Até 42 000 (EUR 601,349)
De 42 001 a 168 000 (EUR 601,363 a EUR 2 405,39)
De 168 001 a 504 000 (EUR 2 404,93 a EUR 7 214,76)
De 504 001 a 1 512 000 (EUR 7 214,77 a EUR 21 647,46)
Mais de 1 512 000 (EUR 21 647,46)

Taxas (B)
10%
15%
20%
25%
32%

Parcela a abater (C)
-2 100 (cerca de EUR 30)
10 500 (cerca de EUR 150)
35 700 (cerca de EUR 511)
141 540 (cerca de EUR 2 026)

As percentagens indicadas na coluna B representam taxas marginais, sendo cada uma delas válida dentro dos
limites do correspondente escalão de rendimento. As importâncias da coluna C destinam-se a permitir o cálculo
prático do imposto, cuja colecta é obtida aplicando à totalidade do rendimento colectável a taxa máxima que lhe
corresponda, segundo a coluna B, deduzindo-se depois a parcela indicada na coluna C.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre:
• Obrigação de retenção na fonte do imposto aplicável às entidades devedoras de rendimentos de trabalho dependente, fixos ou variáveis, as quais devem reter o imposto no momento do seu pagamento ou em que é posto
à disposição dos respectivos titulares.
• Forma e procedimentos de tributação do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares fixados no Regulamento do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares republicado em 2018;
• Tabelas de taxas de retenção na fonte IRPS em vigor desde 1 de Janeiro de 2018.

3.4 TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS COLECTIVAS
Regulado pelo Código do IRPC de 2007 actualizada em 2014, o IRPC tem as incidências identificadas no quadro
seguinte.
APLICAÇÃO DO IRPC
Incidência
subjectiva
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• As sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, as cooperativas, as empresas públicas
e as demais pessoas colectivas de direito público ou privado com sede ou direcção efectiva
em território moçambicano;
• As entidades desprovidas de personalidade jurídica, com sede ou direcção efectiva em território
moçambicano, cujos rendimentos não sejam tributáveis em sede de IRPS ou IRPC directamente
na titularidade de pessoas singulares ou colectivas;
• As entidades, com ou sem personalidade jurídica, que não tenham sede nem direcção efectiva
em território moçambicano, cujos rendimentos nele obtidos não estejam sujeitos a IRPS.

Regidas pela Lei de Jogos Sociais e de Diversão de 2012.
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Incidência
objectiva

• Lucro das sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, das cooperativas e das empresas
públicas e das demais pessoas colectivas ou entidades que exerçam, a título principal,
uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola;
• Rendimento global, correspondente à soma algébrica dos rendimentos das diversas categorias
consideradas para efeitosde IRPS, das entidades que não exerçam, a título principal,
uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola;
• Lucro imputável a estabelecimento estável situado em território moçambicano de entidades,
com ou sem personalidade jurídica, que não tenham sede nem direcção efectiva em território
moçambicano e cujos rendimentos nele obtidos não estejam sujeitos a IRPS;
• Rendimentos das diversas categorias, considerados para efeitos de IRPS, auferidos por
entidades mencionadas no ponto anterior que não possuam estabelecimento estável em território
moçambicano ou que, possuindo-o, não lhe sejam imputáveis.
Taxas do IRPC

Taxa geral
Taxa de tributação autónoma aplicável a encargos não devidamente documentados e as despesas
de carácter confidencial ou ilícito, sem prejuízo de não serem dedutíveis, para efeitos de determinação
do lucro tributável, mesmo quando contabilizados como custos ou perdas do exercício.

32%
35%

O IRPC é objecto de retenção na fonte com uma tributação em 20% dos rendimentos sujeitos a retenção na fonte
obtidos em território moçambicano, conforme o quadro seguinte.
Rendimentos
sujeitos a
retenção
na fonte

• Rendimentos provenientes da propriedade intelectual ou industrial, assim como da prestação
de informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou
científico;
• Rendimentos derivados do uso ou da concessão do uso de equipamento agrícola, industrial,
comercial ou científico;
• Rendimentos de aplicação de capitais não abrangidos nos pontos anteriores e rendimentos
prediais, tal como são definidos para efeitos de IRPS, quando o seu devedor seja sujeito passivo
de IRPC ou quando os mesmos constituam encargo relativo à actividade comercial, industrial
ou agrícola de sujeitos passivos de IRPS que devam possuir contabilidade;
• Remunerações auferidas na qualidade de membro de órgãos estatutários de pessoas colectivas
e outras entidades;
• Prémios de jogo, lotarias, rifas e apostas mútuas, bem como importâncias ou prémios atribuídos
em quaisquer sorteios ou concursos, definidos na Lei dos Jogos de Diversão Social de 2012;
• Rendimentos derivados do exercício em território moçambicano da actividade de profissionais
de espectáculos ou desportistas, obtidos por não residentes em território moçambicano, quando
o devedor dos mesmos seja sujeito passivo de IRPC ou quando os mesmos constituam encargo
relativo à actividade comercial, industrial ou agrícola de sujeitos passivos de IRPS que devam
possuir contabilidade organizada;
• Rendimentos provenientes da intermediação na celebração de quaisquer contratos e rendimentos
de outras prestações de serviços realizados ou utilizados em território moçambicano.

Tratando-se de rendimentos de entidades que não tenham sede nem direcção efectiva em território moçambicano
e não possuam estabelecimento estável em Moçambique ao qual os mesmos sejam imputáveis, são tributados por
uma taxa liberatória de 20%, podendo em casos específicos ser tributados à taxa liberatória de 10%.

3.5 IVA E RESPECTIVAS TAXAS
O IVA é regulado pelo Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado de 2007 actualizado em Maio de 2020, cuja
regulamentação de 2008 foi por sua vez actualizada em 2017.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Regulamento do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
A taxa do IVA é de 17% e incide sobre:
• As transmissões de bens e as prestações de serviços efectuadas a título oneroso no território nacional, por sujeitos passivos agindo nessa qualidade;
• As importações de bens.
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São sujeitos passivos do imposto as pessoas singulares ou colectivas:
• Residentes e que tenham estabelecimento estável ou representação em território nacional que, de um modo independente e com carácter de habitualismo, exerçam, com ou sem fim lucrativo, actividades de produção, comércio ou
prestação de serviços, incluindo as actividades extractivas, agrícolas, silvícolas, pecuárias e de pesca;
• Residentes e que realizem de modo independente qualquer operação tributável, desde que a mesma preencha os
pressupostos de incidência real do IPRS ou do IPRC;
• Não residentes e sem estabelecimento estável ou representação que, ainda que de modo independente, realizem
qualquer operação tributável que preencha os pressupostos de incidência real do IRPS ou do IRPC;
• Que realizem importações de bens;
• Que, por meio de factura ou documento equivalente, mencionem indevidamente IVA.
Pode haver lugar a isenções de IVA designadamente nas seguintes situações:
Isenção de IVA

• Operações internas, nomeadamente operações bancárias e financeiras, locação de imóveis
para fins de habitação, comerciais, industriais e de prestação de serviços;
• Operações em imóveis situados nas zonas rurais;
• Operações de seguro e resseguro, bem como as prestações de serviços conexas, efectuadas
pelos correctores e outros mediadores de seguros;
• Importação;
• Exportação, operações assimiladas e transportes internacionais.

3.6 OUTROS IMPOSTOS EXISTENTES
Imposto de Reconstrução Nacional:
O Imposto de Reconstrução Nacional representa a contribuição mínima de cada cidadão para os gastos públicos e
incide, segundo taxas específicas, sobre todas as pessoas residentes no território nacional, ainda que estrangeiros,
quando para elas se verifiquem as circunstâncias de idade, ocupação, aptidão para o trabalho e demais condições
estabelecidas no Código do Imposto de Reconstrução Nacional aprovado em 1987. A taxa é estabelecida para cada
ano pelo Ministério da Economia e Finanças, mediante proposta dos Governos Provinciais, diversificada de modo
a atender ao grau de desenvolvimento e às condições socio-económicas prevalecentes em cada distrito ou região.
Os estrangeiros e os nacionais não residentes ficam sujeitos ao imposto a partir do ano seguinte àquele em que
fixarem residência no território nacional.
As taxas do Imposto de Reconstrução Nacional a vigorar em 2020 foram fixadas entre 15 e 55 nas várias Províncias.
Imposto sobre Consumos Específicos:
Regulado no Código do ICE de 2017, rectificado em 2018, as taxas ad valorem são as seguintes para o período 20182020: 3%, 5%, 7,5%, 10%, 15%, 25%, 30%, 40%, 50%,55%, 75% conforme os produtos em causa.
Consultar no Legis-PALOP+TL a tabela dos bens produzidos no território nacional ou importados sobre os quais
incide o ICE.
São isentas de ICE as matérias-primas e os produtos acabados e intermediários, importados ou de produção local,
destinados à laboração de indústrias nacionais ou para incorporação em produtos por elas produzidos.
Imposto sobre Sucessões e Doações:
Regulado pelo Código do Imposto sobre Sucessões e Doações de 2007 e pelo seu Regulamento de 2008 é um
imposto que incide sobre as transmissões a título gratuito do direito de propriedade sobre bens móveis e imóveis,
qualquer que seja a denominação ou forma do título. É devido pelas pessoas singulares que adquiram a título
gratuito a propriedade de bens móveis ou imóveis, mesmo que tenha sido constituído direito de usufruto, uso ou
habitação a favor de outrem.
Isenções do
Imposto sobre
Sucessões
e Doações

• Transmissões a título gratuito das pensões e subsídios por morte;
• Doações de bens com carácter de caridade, assistência ou beneficência, desde que
destinadas a fazer face a situações de carência económica e social, ou a situações
de calamidade pública.

As taxas do Imposto sobre Sucessões e Doações, são: 2% para descendentes, cônjuges e ascendentes; 5% para
irmãos e colaterais até ao terceiro grau; 10% entre quaisquer outras pessoas.
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Imposto de Selo:
É regulado pelo Código do Imposto de Selo de 2004, actualizado em 2005, e incide sobre todos os documentos,
contratos, livros, papéis e actos designados na Tabela anexa ao Código. São sujeitos passivos as entidades com
interesse económico nos actos constantes da referida Tabela, suportando o respectivo encargo. Não estão sujeitas
a imposto as operações abrangidas pela incidência do IVA e dele não isentas.
Taxa sobre os Combustíveis (TSC):
Criada em 2002 e regulamentada em 2003, a TSC incide sobre todo o combustível produzido ou importado e comercializado no território nacional. São sujeitos passivos da taxa sobre os combustíveis:
• Os refinadores, importadores ou distribuidores que produzam industrialmente ou comercializam combustível em
território moçambicano sob qualquer forma;
• Os importadores individuais, pessoas singulares ou colectivas, que introduzam em território nacional, por via
terrestre ou marítima, combustível para uso próprio ou alheio.
Consultar no Legis-PALOP+TL os valores das taxas em MT por unidade de LPG, ACGAS, Gasolina Ron 93 e chumbo,
Jet, gasóleo e Fuelólio e o Modelo de Declaração Periódica da TSC aprovado em Junho de 2020.
Imposto Especial sobre o Jogo:
Incide sobre as receitas brutas resultantes da exploração dos jogos regulados pela Lei dos Jogos de Fortuna e
Azar de 2010, após o pagamento dos ganhos aos jogadores. A taxa é fixada no contrato de concessão e é variável de
acordo com o período de concessão, nos seguintes termos fixados em 2002:
• 20% para o período de concessão de 10 a 14 anos;
• 25% para o período de concessão de 15 a 19 anos;
• 30% se o período de concessão for de 20 a 24 anos;
• 35% quando o período de concessão é de 25 a 30 anos.
Imposto de Circulação:
De acordo com o Código de Imposto de Circulação de 1987, actualizado em 1996, este imposto incide sobre o valor
imputável às transacções realizadas em território nacional pelas empresas que exerçam actividades sujeitas à
Contribuição Industrial, ainda que delas isentas, bem como à importação de mercadorias.
As taxas do Imposto de Circulação são as seguintes:
• Importação de mercadorias e de transacções realizadas por produtores: 5%;
• Transacções realizadas por grossistas e retalhistas, venda ou prestação de serviços e de serviço de hotelaria e
turismo: 10%;
• Prestação de serviço de telecomunicações de uso público: 20%.

3.7 REGIMES FISCAIS ESPECIAIS
3.7.1 Benefícios fiscais
O Código dos Benefícios Fiscais de 2009 aplica-se aos investimentos realizados por pessoas singulares e colectivas,
desde que devidamente registadas para efeitos fiscais, realizados no âmbito da Lei de Investimentos e respectivo
Regulamento (analisados no Capítulo I) sem prejuízo das excepções previstas nesse Código. Os benefícios fiscais
incluem:
• Deduções à matéria colectável;
• Deduções à colecta;
• Amortizações e reintegrações aceleradas;
• Crédito fiscal por investimento;
• Isenção;
• Redução da taxa de impostos e o diferimento do pagamento destes.
Para além dos investimentos levados a cabo no âmbito da Lei de Investimentos, gozam ainda dos benefícios fiscais
previstos neste Código:
• Os investimentos levados a cabo fora do âmbito da Lei de Investimentos nas actividades de comércio e indústria,
desenvolvidas nas zonas rurais;
• Os investimentos no comércio a grosso e a retalho em infra-estruturas novas construídas para o efeito;
• Os investimentos na indústria transformadora e de montagem.
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BENEFÍCIOS FISCAIS
Benefícios genéricos aplicáveis
aos investimentos que não sejam
destinatários de benefícios
específicos previstos no Código

• Benefícios na importação de bens;
• Benefícios fiscais sobre o rendimento

Áreas em que podem ser
atribuídos benefícios específicos

• Criação de infra-estruturas básicas;
• Comércio e indústria nas zonas rurais;
• Indústria transformadora e de montagem;
• Agricultura e pescas;
• Hoteleira e turismo;
• Parques de ciência e tecnologia;
• Projectos de grande dimensão;
• Zonas de rápido desenvolvimento (isenção de direitos aduaneiros e do IVA;
benefícios fiscais sobre o rendimento; benefícios complementares);
• ZFI (isenção de direitos aduaneiros e do IVA; incentivos em sede do IRPC);
• ZEE (isenção de direitos aduaneiros e do IVA; incentivos em sede do IRPC)

Incentivos previstos no Código dos Benefícios Fiscais:
• Montante dos custos de investimentos realizados com a formação profissional de trabalhadores moçambicanos é
deduzido à matéria colectável, para efeitos de cálculo do IRPC, durante os primeiros 5 anos a contar da data do início
da actividade, até ao limite máximo de 5% da matéria colectável;
• Despesas a considerar custos fiscais para a determinação da matéria colectável do IRPC, durante um período de 5
exercícios fiscais;
• Benefícios específicos aplicáveis na criação de infra-estruturas básicas; comércio e indústria nas zonas rurais; indústria transformadora e de montagem; agricultura e pescas; hoteleira e turismo; parques de ciência e tecnologia;
projectos de grande dimensão; zonas de rápido desenvolvimento; ZFI; ZEE.

3.7.2 Regime fiscal e aduaneiro especial das ZEE
O Regulamento da Lei de Investimentos de 2009 actualizado em 2013 permite a entrada e a importação para as Zonas Económicas Especiais (ZEEs) de mercadorias de qualquer natureza, quantidade, proveniência e origem, desde
que a sua importação não seja proibida por lei.

3.7.3 Regimes especiais das actividades mineira e petrolífera
Os Regimes Específicos de Tributação e de Benefícios Fiscais das Actividades Mineira e das Operações Petrolíferas de 2014, regulamentados em 2015,288 e republicados em 2017, impõem os impostos e regras expostos no quadro
seguinte às actividades mineira e petrolífera.
IMPOSTOS APLICÁVEIS À ACTIVIDADE MINEIRA

IMPOSTOS APLICÁVEIS ÀS OPERAÇÕES PETROLÍFERAS

Imposto sobre a Produção Mineira (IPM)
Imposto sobre a Superfície (ISS)
Regras Específicas dos Impostos sobre o Rendimento
Imposto sobre a Renda de Recurso Mineiro (IRRM)

Imposto sobre a Produção de Petróleo (IPP)
Regras Específicas do Imposto sobre o Rendimento
Mecanismos de Partilha de Produção

Imposto sobre a Produção Mineira:
O quadro seguinte apresenta as incidências, taxas e isenções do IPM.

A regulamentação do Regime Específico de Tributação e de Benefícios Ficais para a Actividade Mineira e do Regime Específico de Tributação
e de Benefícios Fiscais das Operações Petrolíferas foi aprovada em Dezembro de 2015, disciplinando respectivamente as obrigações tributárias
do IPM, do ISS e do IRRM, e do IPP, sem alterar as correspondentes taxas.
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INCIDÊNCIAS DO IPM

TAXAS

• Pessoas singulares ou colectivas, detentoras de título
mineiro que desenvolvam actividade mineira em território
nacional e pessoas que, mesmo não detendo título mineiro,
desenvolvam actividade mineira em território nacional;
• Produto mineiro extraído, os concentrados e a água
mineral, resultantes de actividade mineira exercida
no território moçambicano, ao abrigo ou não de um
título mineiro.

• 8% para diamantes;
• 6% para metais preciosos, pedras preciosas
e semi preciosas e areias pesadas;
• 3% para metais básicos, carvão, rochas
ornamentais e restantes produtos mineiros não
incluídos nos pontos anteriores;
• 1,5% para areia e pedra;
• Todos os produtos minerais usados no País para
o desenvolvimento da indústria local gozam
de redução em 50% da taxa do IPM.

ISENÇÕES DO IPM
• Produtos mineiros extraídos para a construção, em áreas não sujeitas a título mineiro ou autorização mineira,
desde que a extracção seja realizada por:
- Pessoas singulares, na terra onde é usual realizar-se essa extracção, quando os materiais extraídos são
para ser usados nessa região, na construção de habitações e outras instalações, desde que seja para fins não
lucrativos;
- Pessoas singulares utentes de terra, quando esses materiais são para a produção artesanal de cerâmica,
incluindo a construção de habitações, armazéns e instalações nas áreas de extracção;
- Pessoas singulares ou colectivas, que destinem esses materiais a projectos de construção, reabilitação ou
manutenção de estradas, linhas férreas, barragens e outros trabalhos de engenharia ou infra-estruturas de
domínio público, em terra sujeita a título de uso e aproveitamento da mesma, quando os mesmos projectos
sejam realizados pelas mesmas pessoas, mediante aprovação do sector de tutela da respectiva actividade.
• Os produtos mineiros extraídos para investigação geológica, realizada pelo Estado através de empresas públicas especializadas, por instituições educacionais ou de investigação científica, nos termos da Lei de Minas de
2004;
• O auto consumo do minério, desde que autorizado no quadro de um plano de lavra aprovado ao abrigo da Lei
de Minas;
• As amostras de minerais, sem valor comercial, extraídas pelas entidades que exerçam operações de prospecção e pesquisa.
Consultar no Legis-PALOP+TL a Lei de Minas e o seu Regulamento.
Imposto sobre a Superfície:
O quadro seguinte apresenta as respectivas taxas, incidências e isenções:
INCIDÊNCIAS DO ISS

TAXAS

• Pessoas singulares ou colectivas, detentoras
ou não de título mineiro, que desenvolvam a
actividade mineira em território nacional;
• Área da actividade mineira e, no caso da
água mineral, incide sobre cada título mineiro.

Licenças de prospecção e pesquisa para todos os minerais:
• No 1.º e 2.º anos: 17,50 MT/hectare(ha) (EUR 0,25/ha);
• No 3.º ano: 43,75 MT/ha (EUR 0,62/ha);
• No 4.º e 5.º anos: 91 MT/ha (EUR1,3/ha);
• No 6.º ano: 105 MT/ha (EUR 1,5/ha);
• No 7.º 8.º anos: 210 MT/ha (EUR 3/ha).
Concessão mineira:
• Para água mineral: 85 000 MT/Título mineiro;
• Para os outros minerais:
- Do 1.º ao 5.º anos: 30 MT/ha (EUR 0,42/ha);
- Do 6.º ano: em diante: 60 MT (EUR 0,85/ha).
Certificado mineiro:
• Do 1.º ao 5.º anos: 30 MT/ha (EUR 0,42/ha);
• Do 6.º ano em diante: 50 MT/ha (EUR 0,71/ha).
ISENÇÕES DO ISS

Os sujeitos passivos do ISS ficam isentos do pagamento da taxa anual de uso e aproveitamento da terra, relativamente à área de título mineiro.
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Imposto sobre a Renda de Recurso Mineiro:
O quadro seguinte apresenta as incidências e taxas do IRRM.
INCIDÊNCIAS DO IRRM

TAXA

• Ganhos de caixa líquidos acumulados obtidos no âmbito de um título mineiro, resultantes
da actividade mineira, durante o ano fiscal;
• Titulares de uma concessão mineira ou certificado mineiro.

20%

Imposto sobre a Produção de Petróleo:
O quadro seguinte apresenta as incidências e taxas do IPP.
INCIDÊNCIAS DO IPP

TAXAS

• Petróleo produzido na área do contrato de concessão;
• Pessoas colectivas que realizem operações petrolíferas
em território nacional, ao abrigo de um contrato de concessão.

• 10% para o petróleo bruto;
• 6% para o gás natural;
• Reduzidas em 50% quando a produção se destina
para o desenvolvimento da indústria local.

Mecanismos de partilha de produção:
Para a recuperação dos custos incorridos na execução das operações petrolíferas pela concessionária, esta pode
retirar uma parte da quantidade total de petróleo produzido para satisfazer a sua obrigação de pagamento do IPP,
designando-se o remanescente por “petróleo disponível”. Em cada ano civil, a totalidade dos custos recuperáveis
incorridos pela concessionária relativamente às operações petrolíferas na área do contrato, limita-se a 60% do petróleo disponível. Os custos recuperáveis que excedam estes limites num ano civil são transmitidos para o ano (ou
anos) seguinte(s), até serem totalmente recuperados.
ACTIVIDADE MINEIRA

OPERAÇÕES PETROLÍFERAS

Regras sobre IRPS e IRPC

• As pessoas singulares, titulares de rendimentos da segunda categoria (consultar
Secção 3.3), as pessoas colectivas que, em território nacional, exerçam actividade
mineira e as pessoas colectivas constituídas e registadas em território moçambicano,
nacionais ou estrangeiras, que realizem operações petrolíferas, ao abrigo de um
contrato de concessão, apuram o IRPS e o IRPC com base nas normas constantes
dos respectivos Códigos e nas regras específicas previstas neste regime;
• As regras específicas do IRPC aplicam-se, com as necessárias adaptações, em sede
do IRPS às pessoas singulares.

Determinação
da matéria colectável
– regras comuns

• Efectuada, de forma individualizada, por cada licença de prospecção e pesquisa,
certificado mineiro ou concessão mineira, ou por cada área do contrato de concessão,
e respeita a cada ano fiscal;
• Os custos e proveitos derivados de licença de prospecção e pesquisa, certificado
mineiro ou concessão mineira ou de uma área de contrato de concessão só podem
ser deduzidos ou imputados a essa mesma licença, certificado, concessão ou contrato
de concessão, de forma individualizada, relativamente a cada ano fiscal;
• O sujeito passivo deve obter um Número Único de Identificação Tributária (NUIT)
individual para cada licença de prospecção e pesquisa, certificado mineiro ou
concessão ou para cada área de contrato de concessão e organizar uma contabilidade
separada, relativamente a cada licença, certificado ou concessão ou a cada área
de contrato.

Determinação da
matéria colectável
– regras específicas

• As operações mineiras de prospecção e
pesquisa realizadas até à data da atribuição
da primeira licença de concessão mineira
e a actividade mineira desenvolvida no
quadro dessa licença são tratados como
um mesmo título mineiro, com carácter
autónomo, desde que a área da concessão
mineira se encontre dentro da área de
prospecção e pesquisa;
• As subsequentes desenvolvidas fora da
área de concessão mineira são tratadas
como um título mineiro separado, fazendo
parte da concessão mineira seguinte.

N/A
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Princípio das
entidades
independentes

Para efeitos do IRPC, as seguintes operações são tratadas como se fossem realizadas
entre entidades independentes, aplicando-se as regras relativas aos preços de
transferência previstas no Código do IRPC:
• Transacções realizadas entre diferentes concessões ou licenças ou contratos
de concessão de um mesmo sujeito passivo;
• Transacções realizadas entre uma concessão ou licença ou contrato de concessão
e outras actividades do mesmo sujeito passivo, incluindo o processamento;
• Transacções respeitantes a operações petrolíferas a jusante do plano de
desenvolvimento/ponto de entrega;
• Serviços prestados por actividades a jusante do ponto de entrega;
• Quaisquer transacções entre entidades com relações especiais tal como definidas
no Código do IRPC.

Proveitos ou ganhos

Sem prejuízo do disposto no Código do IRPC, consideram-se proveitos ou ganhos,
derivados de actividade mineira ou de operações petrolíferas, os seguintes:
• Rendimentos resultantes da venda ou alienação do produto mineiro extraído
ou petróleo produzido;
• Compensação recebida por qualquer perda ou destruição de produtos mineiros
ou minérios ou de petróleo produzido e resultante de um contrato de seguro
ou de outra fonte;
• Montantes recebidos pela venda de informação respeitante a actividades mineiras
ou activos mineiros ou a operações petrolíferas;
• Mais-valias decorrentes da alienação, directa ou indirecta, de activos mineiros,
situados em território moçambicano, relacionados com a actividade mineira
ou operações petrolíferas, independentemente de a alienação ocorrer no exterior;
• Levantamentos da caução financeira prestada para fazer face aos custos de
encerramento da mina;
• Montantes não utilizados do fundo relativo a custos de desmobilização de operações
petrolíferas;
• Quaisquer outros levantamentos do fundo de desmobilização de operações petrolíferas;
• Quaisquer outros montantes obtidos por virtude da actividade mineira ou de
operações petrolíferas, respeitantes ao contrato de concessão.

Custos ou perdas

• Tratamento e processamento do produto
mineiro;
• Transporte mineiro;
• Reassentamento das populações tal
como aprovados pelo sector de tutela
da actividade mineira;
• Formação profissional de trabalhadores
moçambicanos;
• Encargos inerentes à assinatura do
contrato de concessão, com excepção
de qualquer bónus associado a essa
aquisição;
• Caução financeira prestada em
numerário, sob forma de seguro ou
garantia bancária e relativa a custos
de encerramento da mina;
• Encerramento da mina;
• Outros custos fiscalmente aceites.
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• Custos operacionais;
• Serviços, como armazéns, escritórios,
acampamentos, cais, embarcações,
veículos, equipamento rolante
motorizado, meios aéreos, estações
de incêndio e segurança, oficinas,
instalações de saneamento básico
e de abastecimento de água, centrais
eléctricas, alojamentos, mobiliário,
utensílios e equipamento usados nas
operações petrolíferas;
• Formação profissional de
trabalhadores moçambicanos;
• Encargos inerentes à assinatura de
um contrato de concessão, com
excepção de quaisquer bónus
associados a essa aquisição;
• Contribuições em numerário para
o fundo para o encerramento
e desmobilização e custos efectivos
de desmobilização;
• Despesas com quaisquer actividades
a jusante do contrato de concessão ou
com serviços fornecidos no âmbito de
actividades a jusante daquele contrato
de concessão, quando incorridos pelo
concessionário;
• Encargos gerais de administração.

Tributação das
mais-valias

Ganhos obtidos por não residentes em território moçambicano, com ou sem
estabelecimento estável, resultantes da alienação onerosa ou gratuita directa
ou indirecta de direitos mineiros ou de direitos petrolíferos em território
moçambicano, são tributáveis como mais-valias, à taxa de 32%

Consultar no Legis-PALOP+TL as regras aplicáveis à actividade mineiras e às operações petrolíferas sobre determinação dos custos de transporte, encargos gerais de administração incorridos no estrangeiro ou em território moçambicano, encargos não dedutíveis, amortizações, registo e avaliação de activos, transmissão de direito,
participação no título mineiro ou participação no contrato, subcapitalização, dedução de prejuízos fiscais, retenção na fonte e liquidação e pagamento.
Benefícios fiscais:
Os benefícios fiscais aplicáveis à actividade mineira e às operações petrolíferas são sumarizados quadro seguinte,
tendo o seu processo de reconhecimento sido regulamentado em Dezembro de 2015.
ACTIVIDADE MINEIRA
Âmbito

Empreendimentos levados a cabo no âmbito da Lei
de Minas (consultar a Secção 1.5.4 no Capítulo I)
		

OPERAÇÕES PETROLÍFERAS
Empreendimentos no âmbito da Lei
dos Petróleos (consultar a Secção 1.5.5
no Capítulo I)

Benefícios
fiscais na
importação

Os empreendimentos ao abrigo da Lei de Minas e da Lei de Petróleo beneficiam, durante 5 exercícios
fiscais, a contar da data de início de exploração mineira, de isenção de:
• Direitos aduaneiros devidos na importação de equipamentos para operações de prospecção
e pesquisa mineira ou em operações petrolíferas, classificados na classe K da Pauta Aduaneira;
• Direitos aduaneiros devidos na importação de bens equiparados aos bens da classe K da Pauta
Aduaneira constantes da lista dos Anexos II aos Regimes Específicos de Tributação e de Benefícios
Fiscais da Actividade Mineira e das Operações Petrolíferas.

Requisitos
para
obtenção
dos
benefícios
fiscais

• Ter sido autorizado por entidades competentes a desenvolver a prospecção e pesquisa ou exploração
mineira, no âmbito da Lei de Minas, ou de operações petrolíferas, no âmbito da Lei de Petróleos;
• Ter efectuado o registo fiscal através da obtenção do respectivo NUIT;
• Dispor de contabilidade organizada, de acordo com o sistema de contabilidade para o sector
empresarial e observar as exigências dos Códigos dos IRPC ou IRPS, consoante o caso;
• Não ter cometido infracções de natureza tributária.

Consultar no Legis-PALOP+TL a Pauta Aduaneira revista em 2017.

3.8 INCENTIVOS FISCAIS NACIONAIS E REGIONAIS
A Lei do Caju de 1999 estabelece uma política de fomento da produção do caju que privilegie a sua industrialização.
Só cidadãos nacionais ou sociedades detidas maioritariamente por nacionais podem exportar castanha de caju em
bruto.
As Instruções Específicas sobre o uso do Incentivo da Taxa Incidente sobre o Gasóleo de 2019 estabelecem um
incentivo de redução da taxa sobre os combustíveis, incidente sobre o gasóleo, para os seguintes sectores:
• No sector agrícola, os agricultores individuais e as empresas agrícolas que usam equipamento agrícola mecanizado;
• No sector da indústria, a indústria mineira, quando utiliza geradores movidos a gasóleo para a produção de energia eléctrica necessária à execução mineira;
• No sector de energia, os geradores de produção de energia eléctrica nos sistemas isolados nos Distritos, geridos
pelas administrações locais;
• No sector pesqueiro, a pesca artesanal, pesca semi-industrial e pesca industrial.
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IV SOCIEDADES COMERCIAIS
4.1 ENQUADRAMENTO
As Sociedades Comerciais em Moçambique são reguladas pelo Código Comercial de 2005 com a última actualização de 2018, devendo adoptar um dos tipos que se descrevem sumariamente no quadro seguinte.
TIPO

DESCRIÇÃO

Sociedade

• O sócio responde subsidiariamente em relação à sociedade e solidariamente com os outros
sócios pelas obrigações sociais, ainda que estas tenham sido contraídas anteriormente à data
do seu ingresso. O sócio que satisfaça obrigações da sociedade tem direito de regresso contra
os restantes sócios, na proporção em que cada um deva quinhoar nas perdas da sociedade;
• Administração: todos os sócios são administradores, quer tenham constituído a sociedade,
quer tenham adquirido essa qualidade ulteriormente, salvo estipulação estatutária em contrário;
• Dissolução: quando o número de sócios ficar reduzido à unidade sem que, no prazo de 3 meses,
seja reconstituída a pluralidade de sócios ou a sociedade se transforme em sociedade por
quotas unipessoal.

em nome
colectivo

Sociedade
em comandita

• Pode ser constituída em comandita simples, ou em comandita por acções quando as
participações dos sócios comanditários são representadas por acções. Cada um dos sócios
comanditários responde apenas pela realização da sua participação de capital; não se admitem
contribuições de indústria (apenas contribuições de capital); os sócios comanditados respondem
pelas obrigações sociais nos termos previstos para os sócios da sociedade em nome colectivo;
• Deliberações: os sócios comanditários e os comanditados votam em separado; cada sócio
comanditado tem um voto e cada sócio comanditário tem um voto por cada 2 500 MT
(cerca de EUR 25) de capital de que seja titular;
• Dissolução: com o desaparecimento de todos os sócios comanditados se, no prazo de 45 dias,
não for admitido novo sócio ou não for deliberada a transformação em sociedade por quotas
ou anónima. Se faltarem todos os sócios comanditários a sociedade dissolve-se se, no prazo de
90 dias, não for admitido sócio comanditário ou transformada a sociedade em sociedade em nome
colectivo ou, tendo a sociedade um único sócio comanditado que não seja uma pessoa colectiva,
em sociedade por quotas unipessoal. A deliberação de dissolução da sociedade é tomada
por maioria que reúna dois terços dos votos que cabem aos sócios comanditados e dois terços
aos sócios comanditários.

Sociedade de
capital e
indústria

Caracteriza-se por possuir sócios que contribuem para a formação do capital com dinheiro,
créditos ou outros bens materiais e que limitam a sua responsabilidade ao valor da contribuição
com que subscreveram para o capital social; por possuir sócios que não contribuem para
o mesmo capital, mas apenas ingressam na sociedade com o seu trabalho, e que estão isentos
de qualquer responsabilidade pelas dívidas sociais. Os sócios capitalistas subscreverão
a totalidade do seu capital social, em valores fixos e sem a consequente divisão em quotas.
Na sociedade de capital e indústria, a administração pertence a um ou mais sócios capitalistas.
Os sócios de indústria poderão exercer o cargo de administrador, desde que prestem uma caução
previamente fixada no contrato de sociedade.

Sociedade
por quotas

• O capital está dividido em quotas;
• Sócios são solidariamente responsáveis pela realização do capital social;
• Número máximo de sócios: 30
• Capital social:
		
- Deve sempre corresponder ao somatório dos valores nominais das quotas.
		
- Cabe aos sócios e aos accionistas fixar o capital social adequado a realização do capital social.
		
- O valor nominal de cada quota deve ser expresso em moeda nacional.
• Assembleia geral: Tendo os sócios instituído capital social a cada 1 MT (cerca de EUR 0,01)
do valor nominal da quota corresponde um voto;
• Administração: é administrada por um ou mais administradores que, além de poderem
constituir-se em órgão colegial, podem ser pessoas estranhas à sociedade. O órgão colegial
de administração reúne sempre que convocado por qualquer dos administradores e da reunião
deve ser elaborada a respectiva acta;
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• Sociedade por quotas unipessoal: qualquer pessoa singular pode constituir uma sociedade
por quotas de cujo capital, que constitui uma única quota, seja inicialmente o único titular, que
se rege com as necessárias adaptações, pelas disposições aplicáveis às sociedades por quotas.
Sociedade
anónima

• O capital é dividido em acções e cada sócio limita a sua responsabilidade ao valor das acções que
subscreveu. Não pode ser constituída por um número de sócios inferior a 3, salvo quando a lei
o dispense. Exceptuam-se as sociedades em que o Estado, directamente ou por intermédio de
empresas públicas, empresas estatais ou de outras entidades equiparadas por lei para este efeito,
fique como accionista, as quais podem constituir-se com um único sócio;
• Capital social: não é exigido um capital mínimo, mas a sociedade anónima só pode ser constituída
mediante a subscrição da totalidade do capital social, que deve estar realizado, pelo menos,
em 25%. Não pode haver diferimento da realização do capital em espécie, nem do pagamento
do prémio de emissão, se a ele houver lugar;
• Assembleia Geral: todo o accionista, com ou sem direito de voto, tem direito de comparecer
a assembleia geral e discutir as matérias submetidas à apreciação, desde que provada a sua
qualidade de accionista. A cada acção corresponde um voto.
• Deliberações: os accionistas deliberam com ou sem recurso à assembleia-geral, desde
que todos declarem por escrito o sentido do seu voto, em documento que inclua a proposta de
deliberação, devidamente datado, assinado e endereçado à sociedade, ou em assembleias-gerais
regularmente convocadas e reunidas. Sobre matérias de gestão da sociedade, os accionistas
só podem deliberar a pedido do órgão de administração. Todo o accionista, com ou sem direito
de voto, tem direito de comparecer e discutir as matérias submetidas à apreciação, desde
que provada a sua qualidade de accionista;
• Administração: o Conselho de Administração é composto por um número ímpar de membros,
que podem ser ou não accionistas da sociedade. O contrato de sociedade pode autorizar
a designação de administradores suplentes, até ao número máximo de 3, cuja ordem
de precedência deve ser estabelecida na deliberação de eleição e que, no silêncio desta,
é determinada pela maior idade.

4.2 REQUISITOS DA ACTIVIDADE COMERCIAL,
TAXAS E REGIME SANCIONATÓRIO
As empresas e empresários comerciais e as representações comerciais estrangeiras que operam no território
de Moçambique devem obter o devido licenciamento Comercial e ser vistoriadas, nos termos do Regulamento do
Licenciamento da Actividade Comercial de 2013, actualizado em 2018, para o exercício das seguintes actividades:
• Comércio a grosso, comércio a retalho e prestação de serviços de acordo com as subclasses da Classificação das
Actividades Económicas (CAE) em Moçambique;
• Representação comercial estrangeira;
• Registo de operadores de comércio externo.
São devidas as seguintes taxas, calculadas com base no salário mínimo da função pública:
• Licença de exercício de comércio a grosso, comércio a retalho e prestação de serviços (independentemente do
número de grupos, classes ou subclasses do CAE) – 1 salário mínimo;
• Licença de representação comercial estrangeira – 2 salários mínimos por cada ano solicitado;
• Cartão de operador de comércio externo – 25% do salário mínimo;
• Averbamentos – 25% do salário mínimo;
• Remissão de alvará ou de licença – 50% do salário mínimo;
• Vistoria – 50% do salário mínimo.
As infracções são punidas com multas fixadas até 500 salários mínimos.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Regulamento do Licenciamento da Actividade Comercial
de 2013, actualizado em 2018.
As actividades que, pela sua natureza, não acarretam impactos negativos para o ambiente, saúde pública, segurança e para a economia em geral ou actividades económicas que possam provocar impactos negativos negligenciáveis,
insignificantes ou mínimos integrados na Categoria C de Avaliação do Impacto Ambiental (consultar o Capítulo VI),
podem beneficiar do Regime Jurídico Simplificado do Licenciamento para o Exercício de Actividades Económicas
de 2017.
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Ficam isentas da licença simplificada e sujeitas apenas a mera comunicação prévia as seguintes áreas de actividades:
• Comércio a retalho:
- Artigos de livraria e papelaria, encadernação, artigos de escritório, incluindo material de desenho e pintura,
material escolar, excluindo mobiliário e máquinas, em estabelecimentos não especializados;
o Artigos de desporto, de campismo e lazer, em estabelecimentos especializados;
- Tecidos, modas e confecções, artigos de vestuário para homens, senhoras e crianças, bijutarias e adornos
similares de fantasia, aventais, panos de pó, de louça e peúgas, cortinados e seus acessórios, em estabelecimentos não especializados;
- Sapataria, calçado e de artigos de calçado em estabelecimentos não especializados.
• Prestação de serviços:
- Jurídicos;
- Contabilidade e auditoria;
- Actividades das sedes sociais;
- Actividades de consultoria para os negócios e gestão;
- Prestação de serviços de arquitectura;
- Prestação de serviços de engenharia e técnicas afins;
- Outras actividades de serviços pessoais, n.e.;
- Actividades de decoração e animação de eventos, serviços de fotocópias, de tradutores e intérpretes.
Ficam sujeitas a licenciamento simplificado as seguintes áreas de actividade:
• Agricultura;
• Comércio;
• Comunicações;
• Construção Civil;
• Cultura;
• Indústria;
• Pesca;
• Prestação de Serviços; e
• Turismo.
Compete aos Balcões de Atendimento Único (BAU)289 a tramitação e emissão de Licenças Simplificadas e de Certidões de Mera Comunicação Prévia, ou nos locais onde não existam BAU, aos Governos Distritais, no prazo máximo
de 1 dia, mediante o pagamento de uma taxa no valor de 50% do salário mínimo em vigor na função pública (consultar a Secção 1.4 no Capítulo I sobre requisitos de registo e licenciamento).

V DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
5.1 MARCAS E PATENTES
5.1.1 Âmbito
Moçambique dispõe de um Código da Propriedade Industrial desde 2015.
A propriedade industrial abrange todo o comércio, os serviços e a indústria propriamente ditos nomeadamente, a
agro-indústria, a indústria de pesca, florestal, alimentar, de construção e extractiva, bem como todos os produtos
naturais ou fabricados.
O Estado garante a segurança e protecção jurídica da propriedade sobre os direitos de propriedade industrial compreendidos no âmbito dos investimentos autorizados e realizados de conformidade com a Lei de Investimentos e o
seu Regulamento.
Consultar no Legis-PALOP+TL os modelos dos títulos e certificados comprovativos dos direitos da propriedade
industrial.
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https://dev.portaldogoverno.gov.mz/index.php/por/Cidadao/Balcao-de-Atendimento-Unico

Moçambique é, desde 1996, parte da Organização Mundial para a Protecção da Propriedade Intelectual (OMPI)290,
tendo a obrigação de pagamento da devida contribuição para o seu sistema unitário que inclui também as taxas
pagas pelos utilizadores do serviço internacional de registo da propriedade intelectual291.
Patentes:
O pedido de registo de patente deve conter os elementos identificados no Código da Propriedade Industrial e ser
depositado junto ao Instituto da Propriedade Industrial (IPI) ou enviado por correspondência.
A patente tem a duração de 20 anos a contar da data do depósito.
A patente concedida pela Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual (ARIPO/OAPI- Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle)292, à qual Moçambique aderiu em 16 de Novembro de 1999293, é equiparada à
patente nacional.
Marcas:
O pedido de registo de marca deve ser redigido em língua portuguesa e depositado no IPI acompanhado do comprovativo do pagamento da taxa correspondente, uma reprodução da marca e a lista dos produtos ou serviços para os
quais o registo da marca é pedido e dos elementos identificados no Código da Propriedade Industrial.
A protecção da marca tem a duração de 10 anos a contar da data do depósito do pedido, podendo ser renovada
indefinidamente por períodos iguais mediante o pagamento da respectiva taxa.

5.1.2 Taxas
Os quadros seguintes resumem as taxas a cobrar pelo registo e manutenção de direitos da propriedade industrial
fixadas em 2017.
TAXAS A COBRAR PELO IPI
Actos

Valores em MT
(e equivalente em Euros)

Criações
Patente de Invenção
Pedido de Registo
de Aplicação		
Limitação do âmbito de protecção
Industrial		
Solicitação de exame substantivo de patentes
		
Anuidades 1.º ano ao 20.º ano
			
		
Transformação e Transmissão de pedido
			
		
Licença Obrigatória
			
		
Actos relativos a contratos e garantias
			
Modelo de Utilidade
Pedido de Registo
		
Até 15ª Anuidades
			
		
Transformação, Transmissão
		
e Conversão de pedido
		
Actos relativos a contratos e garantias
			
Desenho Industrial
• Pedido de Registo;
		
• Por cada desenho suplementar
		
compreendido no mesmo requerimento
		
Até 25.ª Anuidade e Renovações:
		
• Transformação de pedido regional
		
em pedido nacional;
		
• Transmissão de pedido regional (ARIPO)
		
Actos relativos a contratos e garantias
			

8 100 (cerca de EUR 89)
10 000 (cerca de EUR 110)
Entre 1 275 e 10 125
(cerca de EUR 14 e EUR 111)
Entre 3 000 e 8 000
(cerca de EUR 33 e EUR 88)
Entre 8 212,5 e 13 350
(cerca de EUR 90 e EUR 146)
Entre 937,5 e 8 212,5
(cerca de EUR 10 e EUR 90)
2 775 (cerca de EUR 30)
Entre 1 275 e 4 125
(cerca de EUR 14 e EUR 45)
Entre 3 000 e 8 100
(cerca de EUR 33 e EUR 89)
Entre 937,5 e 8 212,5
(cerca de EUR 10 e EUR 90)
• 2,775 (cerca de EUR 0,03);
• 210 (cerca de EUR 2,3);
Entre 1 500 e 3 500
(cerca de EUR 16 e EUR 38)
• 2 500 (cerca de EUR 27);
• 3 000 (cerca de EUR 33).
Entre 937,5 e 8 212,5
(cerca de EUR 10 e EUR 90)

De acordo com a Lista de Partes disponível em https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=71, tendo ratificado a Convenção
Internacional que Institui a Organização Mundial para a Protecção da Propriedade Intelectual (OMPI), assinada em Estocolmo (Suécia) a 14
de Julho de 1967 e alterada a 28 de Setembro de 1979, através da Resolução n.º 12/96. Mais informação em https://www.wipo.int/portal/en/ .
291
Obrigações das Partes disponíveis em https://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary_wipo_convention.html .
292
http://www.oapi.int/
293
Através da Resolução n.º 34/99.
290

303

Sinais
Marca
• Pedido de registo (por classe)
Distintivos		
• Outros actos
do Comércio			
		
Actos relativos a contratos e garantias
			
		
Actos relativos a Registo Regional
			
		
Actos relativos a Registo Internacional
			
Indicações
• Pedido de registo;
Geográficas e
• Alteração do caderno de especificações
Denominações
de Origem
			
Logótipo, Nome
• Pedido de registo;
Comercial e Nome
• Pedido de renovação;
de Estabelecimento • Mudança de sinal
		
		
Actos relativos a contratos e garantias
			
Insígnia de
• Pedido de registo;
Estabelecimento
• Pedido de renovação;
		
• Mudança de sinal
		
Actos relativos a contratos
			
Recompensa
Registo
Documentos
Comprovativos
de Direitos

2 737,5 (cerca de EUR 30)

Entre 937,5 e 8 212,5
(cerca de EUR 10 e EUR 90)
2 737,5 (cerca de EUR 30)

Entre 2 000 e 8 212,5
(cerca de EUR 22 e EUR 90)
2 512,5 (cerca de EUR 27)

Títulos de Patentes
• Pedido Normal;
• 1 275 (cerca de EUR 14);
e Modelos de
• Pedido Urgente.
• 4 000 (cerca de EUR 44)
Utilidade		
Certificados de
Desenhos Industriais,
Marcas, Logótipos,
Nomes Comerciais,
Nomes de Estabelecimento, Indicações
Geográficas, Denominações de Origem,
Insígnias e Recompensas		
Certidão de Depósito		
• 600 (cerca de EUR 6,6);
de Pedidos		
• 1 500 (cerca de EUR 16)

Pesquisas,
Pedidos		
Agentes
Oficiais da
Agentes Oficiais da Propriedade Industrial
Propriedade			
Industrial
Boletim da Propriedade Industrial
(AOPIS) e
Publicações		
			
Outros
• Mudança de nome, firma ou denominação social;
Serviços
• Mudança de domicílio ou sede;
• Outros serviços
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• 3 037,5 (cerca de EUR 33);
• Entre 100 e 3 037,5
(cerca de EUR 1,10 e EUR 33).
Entre 937,5 e 8 212,5
(cerca de EUR 10 e EUR 90)
Entre 2 000 e 6 000
(cerca de EUR 22 e EUR 66)
Entre 900 e 12 975
(cerca de EUR 10 e EUR 142)
1 387,5 (cerca de EUR 15)

1 050 (cerca de EUR 11)
Entre 1 000 e 5 000
(cerca de EUR 11 e EUR 55)
900 (cerca de EUR 10)

Entre 802,5 e 15 000
(cerca de EUR 8 e EUR 165)

5.1.3 Regime sancionatório
As infracções ao Código da Propriedade Industrial são punidas com multas que variam entre um mínimo de 11 salários
mínimos, caso se trate de pessoa singular, e um máximo de 224 salários mínimos, caso se trate de pessoa colectiva
(consultar valores dos salários mínimos na Secção 2.3 do Capítulo II) Os produtos ou mercadorias em vias de importação ou de exportação que violam os direitos da propriedade industrial são apreendidos. A apreensão é da iniciativa das
autoridades alfandegárias em colaboração com a Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE).
Os produtos ou mercadorias em vias de importação ou de exportação que violam os direitos da propriedade industrial
são apreendidos. A apreensão é da iniciativa das autoridades alfandegárias em colaboração com a Inspecção Geral do
Ministério da Indústria e Comércio.

5.1.4 Principal entidade competente
A autoridade competente é o IPI294, nomeadamente para processar os pedidos de patentes de invenção, modelos de
utilidade, desenhos e modelos industriais e registo de marcas, nomes e insígnias de estabelecimento, denominações
de origem e indicações geográficas, logótipos, bem como proceder à respectiva classificação.
O IPI é uma instituição pública de âmbito nacional, sob tutela do Ministro da Indústria e Comércio, responsável pela
administração do sistema da propriedade industrial em Moçambique295.

5.2 DIREITOS DE AUTOR
5.2.1 Âmbito dos direitos
Os direitos de autor em Moçambique são protegidos pelo Código dos Direitos de Autor de 2001.
A protecção abrange:
• As obras cujo autor, ou qualquer outro titular originário do direito de autor, seja moçambicano, ou sendo estrangeiro,
tenha a sua residência habitual ou a sua sede em Moçambique;
• As obras audiovisuais cujo produtor é moçambicano ou, sendo estrangeiro, tenha a sua residência habitual ou a sua
sede em Moçambique;
• As obras publicadas em Moçambique ou obras publicadas pela primeira vez no exterior e editadas em Moçambique;
• As obras de arquitectura erigidas em Moçambique;
• As obras susceptíveis de protecção em virtude de um Tratado internacional de que Moçambique seja parte.
O autor de uma obra tem os seguintes direitos não patrimoniais (direitos morais):
• Reivindicar a paternidade da sua obra, em particular o direito de fazer com que a menção do seu nome esteja nos
exemplares da sua obra, na medida do possível e da maneira habitual.
• e em relação a toda a utilização pública da sua obra;
• Ficar anónimo ou utilizar um pseudónimo;
• Opor-se a toda a deformação, mutilação ou outra modificação da sua obra, ou qualquer atentado à mesma, que seja
prejudicial à sua honra, reputação, genuinidade e integridade.
O autor de uma obra tem o direito exclusivo de autorizar os seguintes actos (direitos patrimoniais):
• Reproduzir a sua obra;
• Traduzir a sua obra;
• Preparar, adaptações, arranjos ou outras transformações da sua obra;
• Dispor de exemplares da sua obra para venda ao público, para praticar qualquer outro modo de transferência de propriedade, para locação, bem como para empréstimo ao público, excepto no que toda aos programas de computador, se
o programa em si não for o objecto essencial da locação;
• Representar ou executar a sua obra em público;
• Importar ou exportar exemplares da sua obra;
• Comunicar a sua obra ao público por radiodifusão por cabo ou por qualquer outro meio.

5.2.2 Duração dos direitos
A protecção dos direitos patrimoniais caduca 70 anos após a morte do autor, mesmo que se trate de obra divulgada
ou publicada postumamente.
A protecção dos direitos não patrimoniais é ilimitada no tempo e inclui o direito de o autor reivindicar a paternidade
da sua obra, em particular o direito de fazer com que a menção do seu nome esteja nos exemplares da sua obra; ficar
anónimo ou utilizar um pseudónimo; e opor-se a toda a deformação, mutilação ou outra modificação da sua obra, ou
qualquer atentado à mesma, que seja prejudicial à sua honra, reputação, genuinidade e integridade.
294
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VI REGULAÇÃO DO AMBIENTE
E URBANISMO E DIREITOS
DO CONSUMIDOR
6.1 AMBIENTE
6.1.1 Enquadramento legal
A Lei de Bases do Ambiente de 1997, actualizada em 2014, estabelece as bases legais para uma utilização e gestão
correctas do ambiente e seus componentes em Moçambique, com vista à materialização de um sistema de desenvolvimento sustentável em Moçambique, tendo sido sucessivamente regulamentada pelos diplomas específicos mencionados nas respectivas subsecções deste capítulo. Com actualização em 2014 autonomizou-se a matéria das áreas de
protecção ambiental, por via da Lei de Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica.
De acordo com tal regime, que resulta da Lei de Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica,
de 2014, actualizada em 2017 e regulamentada em 2018, o sistema nacional de áreas de conservação é constituído
pelos órgãos de administração das áreas de conservação, os mecanismos de financiamento das áreas de conservação
e a Rede Nacional das Áreas de Conservação, a qual é constituída por um conjunto de áreas de conservação de âmbito
nacional, provincial, distrital e municipal.
As áreas territoriais delimitadas, representativas do património natural nacional, destinadas à conservação da diversidade biológica e de ecossistemas frágeis ou de espécies animais ou vegetais correspondem às zonas de protecção as
quais são classificadas para garantir a conservação representativa dos ecossistemas e espécies e a coexistência das
comunidades locais com outros interesses e valores a conservar:
• Áreas de conservação total (áreas de domínio público, destinadas à preservação dos ecossistemas e espécies sem
intervenções de extracção dos recursos, admitindo-se apenas o uso indirecto dos recursos naturais com as excepções
previstas na Lei de Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica) com as seguintes categorias
de maneio: reserva natural integral; parque nacional; e monumento cultural e natural.
• Áreas de conservação de uso sustentável (áreas de domínio público e de domínio privado, destinadas à conservação,
sujeito a um maneio integrado com permissão de níveis de extracção dos recursos, respeitando limites sustentáveis de
acordo com os planos de maneio): reserva especial; área de protecção ambiental; coutada oficial; área de conservação
comunitária; santuário; fazenda do bravio; e parque ecológico municipal.
O exercício de actividades nas áreas de conservação apenas é permitido mediante autorização.
A Administração e gestão da rede nacional das áreas de conservação incumbe ao Ministério da Terra e Ambiente296.
Encontrando-se as mudanças climáticas entre as matérias com enfoque na sua acção governativa, o Programa Quinquenal do Governo (PGQ) (2020-2024) estabelece como prioridade o fortalecimento da gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente, definindo para tanto os seguintes objectivos estratégicos:
• Aprimorar o planeamento e ordenamento territorial e fortalecer a monitoria e fiscalização na sua implementação;
• Assegurar a conservação de ecossistemas, a biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais;
• Reforçar a capacidade de avaliação e monitoria da qualidade ambiental, em especial nas áreas de implementação
de projectos de desenvolvimento;
• Reduzir a vulnerabilidade das comunidades, da economia e infra-estruturas aos riscos climáticos e às calamidades
naturais e antropogénicas;
• Garantir a transparência e sustentabilidade da actividade de extracção de minerais e hidrocarbonetos; e
• Reforçar a capacidade de monitoria e inspecção em áreas onde ocorre actividades mineiras.
A Estratégia de Gestão do Mangal 2020-2024 é o instrumento de política concebida para combater e reverter a situação de degradação e destruição do ecossistema de mangal no País, visando manter ou aumentar a biodiversidade.
A Política das Águas de 2016 pretende alcançar, até 2030, os seguintes objectivos: satisfação das necessidades básicas do consumo humano de água potável segura e fiável em consonância com os Objectivos de Desenvolvimento
Sustentáveis e alcançar-se o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos; melhoramento do
saneamento, como ferramenta essencial para a prevenção de doenças de origem hídrica (malária, cólera, diarreia),
melhoria da qualidade de vida e equilíbrio ambiental; água usada eficientemente para o desenvolvimento económico;
água para a conservação ambiental; redução da vulnerabilidade a cheias e secas através de melhor coordenação e
planeamento, uso de medidas estruturais e não-estruturais, auscultação e preparação de pessoas, comunidades e
instituições em áreas ciclicamente afectadas; promoção da paz e integração regional e garantia de recursos hídricos
para o desenvolvimento de Moçambique, através de gestão conjunta da água em bacias hidrográficas partilhada.
O Ministério da Terra e Ambiente substitui a designação do extinto Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) de
acordo com comunicado de imprensa da Presidência da República de Moçambique https://furtherafrica.com/content-files/uploads/2020/01/
PR-extingue-MITADER-e-MASA-final1.pdf ; https://furtherafrica.com/content-files/uploads/2020/01/PR-nomeia-Primeiro-ministro-e-Membros-do-Governo1.pdf
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Consultar no Legis-PALOP informação mais detalhada sobre:
A Lei de Águas de 1991 que tem sido objecto de regulamentação específica, de que se destacam os seguintes
Regulamentos: Diques de Protecção contra Cheias e Inundações (2019); Uso e Aproveitamento de Albufeiras e
Lagos (2017); Pesquisa e Exploração de Águas Subterrâneas (2012); Pequenas Barragens (2009); Licenças e
Concessões de Águas (2007); Qualidade da Água para Consumo Humano (2004) (consultar Secção 6.3); Qualidade
Ambiental e Emissão de Efluentes (2004 e actualizado em 2010); Sistemas Públicos de Distribuição da Água de
Drenagem de Águas Residuais (2003);
A Lei do Mar que entrou em vigor em Dezembro de 2019 consagrando os princípios poluidor pagador e utilizador
pagador.
A Lei de Investimentos sujeita o investidor à obrigação de protecção do meio ambiente devendo, no processo de elaboração, implementação e exploração dos respectivos projectos, providenciar o estudo e avaliação do impacto ambiental
e dos problemas de poluição e sanidade susceptíveis de resultar das actividades, desperdícios e/ou resíduos dos seus
empreendimentos.
Os investidores devem tomar as medidas apropriadas para a prevenção e minimização dos problemas ambientais,
em especial dos que tiverem já sido identificados no estudo de avaliação do impacto ambiental, em conformidade
com as normas e instruções emanadas das entidades competentes neste domínio, de alguma disposição legal ou nos
termos especificados na autorização concedida para a realização do projecto ou na licença emitida para o exercício
da actividade.
As actividades realizadas ao abrigo da Lei de Investimentos, com níveis de poluição e contaminação susceptíveis de
alterar e afectar negativamente o meio ambiente ou a saúde pública estão sujeitas às limitações impostas pela legislação e determinações emanadas das entidades competentes, assim como às normas e eventuais acordos internacionais sobre a matéria de que Moçambique seja parte.
Em 2009 foi banida a importação, exportação, produção, comercialização e trânsito de substâncias que destroem a
camada de ozono, com vista a reforçar o quadro jurídico-normativo de implementação da Convenção de Viena sobre a
Protecção da Camada de Ozono e do Protocolo de Montreal sobre as Substâncias que destroem a Camada de Ozono.297
O regime a que ficam sujeitas as actividades de produção, processamento, comercialização e distribuição de biocombustíveis, e suas misturas com combustíveis fósseis, foi estabelecido em 2011 e em 2006 foram aprovadas as Normas
Básicas de Gestão Ambiental para a Actividade Mineira.
O Regulamento para a Prevenção da Poluição e Protecção do Ambiente Marinho e Costeiro de 2006 tendo como
objecto prevenir e limitar a poluição derivada das descargas ilegais efectuadas por navios, plataformas ou por fontes
baseadas em terra, ao largo da costa moçambicana, bem como o estabelecimento de bases legais para a protecção
e conservação das áreas que constituem domínio público marítimo, lacustre e fluvial, das praias e dos ecossistemas
frágeis, foi actualizado em 2020 por via do Regulamento de Gestão e Ordenamento da Zona Costeira e das Praias.
As actividades de protecção, conservação, utilização, exploração e produção de recursos florestais e faunísticos,
abrangendo a comercialização, o transporte, o armazenamento e a transformação primária, artesanal ou industrial
destes recursos são reguladas pelo Regulamento de Florestas e Fauna Bravia de 2002, com a última redacção dada
em 2017 por via da revisão dos valores das taxas de exploração dos recursos faunísticos.
Consultar no Legis-PALOP+TL a tabela de taxas de exploração dos recursos faunísticos actualizada em 2017.
A Lei de Florestas e Fauna Bravia, que data de 1999, foi objecto de actualização em 2014 por via da Lei de Protecção,
Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica, no qual passaram a estar reguladas algumas matérias
relativas à Protecção dos Recursos Florestais e Faunísticos, incluindo as Zonas de protecção, Parques nacionais,
Reservas nacionais, e também, nos Regimes de Exploração Sustentável dos Recursos Faunísticos, a caça desportiva
e a criminalização da queimada florestal.
Em Moçambique não há um regime geral de responsabilidade ambiental, não obstante serem aplicáveis sectorialmente, nos termos do Regulamento sobre a Responsabilidade Alargada dos Produtores e Importadores de Embalagens
de 2017 (consultar análise na Secção 6.1.4), designadamente, seguintes princípios de responsabilidade ambiental:
• Princípio de Poluidor Pagador: obriga o poluidor a arcar com os custos da reparação do dano por ele causado no
meio ambiente.
• Princípio da responsabilidade alargada do produtor e do importador: atribui, total ou parcialmente, física e ou financeiramente, ao produtor e importador de embalagens e resíduos de embalagens a responsabilidade pelo impacto
causado na saúde pública e no ambiente.
As actividades pesqueiras e das actividades complementares da pesca, tendo em vista a protecção, conservação e
utilização sustentável dos recursos biológicos aquáticos nacionais são regidas pela Lei das Pescas de 2013 e pelo
Regulamento Geral da Pesca Marítima (REPMAR) de 2020 que entrou em vigor em Janeiro de 2021. Consagra-se o
princípio do poluidor pagador, que consiste na responsabilização de pessoas singulares ou colectivas pelo custo de
reposição da qualidade do ambiente danificado e ou pelos custos para a prevenção e eliminação da poluição por si
causada, no exercício das actividades pesqueiras e complementares da pesca.
O texto da Convenção de Viena pode ser acedido em português em http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec23-1988.pdf e o texto do Protocolo de Montreal em http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec20-1988.pdf. Partes na Convenção e do Protocolo em https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-2&chapter=27&clang=_en.
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É proibido introduzir nas águas jurisdicionais de Moçambique quaisquer substâncias ou objectos tóxicos provenientes
de qualquer fonte, susceptíveis de causar danos ou poluir o ambiente, afectar, envenenar ou destruir os recursos pesqueiros e a biodiversidade. Qualquer empreendimento que vise a dejecção de águas residuais nas águas marítimas ou
continentais carece de autorização prévia das autoridades competentes. Quem poluir constitui-se na obrigação de, a
expensas suas, reconstituir a situação anterior à acção ou omissão causadora de poluição, sem prejuízo de responsabilidade civil, criminal e disciplinar que couber.
Em termos de ordenamento a pesca é classificada em: marítima ou continental, consoante se realize nas águas marítimas ou nas águas continentais ou interiores; comercial ou não comercial, se prossegue ou não fins lucrativos; local,
costeira, longínqua ou do alto, conforme a zona de pesca onde é exercida; e artesanal, semi-industrial ou industrial,
consoante a complexidade dos meios empregues na captura e na sua conservação a bordo.
A pesca nas águas jurisdicionais moçambicanas ou no alto mar e as operações conexas de pesca ficam sujeitas à
obtenção prévia de uma licença de pesca, com excepção da pesca de subsistência. O licenciamento é obrigatório para:
• O armador relativamente a uma embarcação de pesca determinada utilizando as artes de pesca a ela acopladas;
• O proprietário das artes de pesca sem embarcação.
A monitorização contínua das embarcações de pesca pode ser efectuada com dispositivos de detecção automática via
satélite ou outros sistemas aplicáveis, obrigatórios para todas as embarcações de pesca nacionais e estrangeiras, a
pescar nas águas jurisdicionais de Moçambique, de terceiros Estados ou no alto mar, com vista a obter, em tempo real,
a sua localização, bem como outras informações que permitam o seu acompanhamento.
Sistema de Monitorização de Embarcação de Pesca, regulado pelo Regulamento de Funcionamento do Centro
de Monitorização e Vigilância (CMV) de 2012, é o sistema de localização de embarcações de pesca, usando tecnologia informática e de satélite, através do qual se obtêm, informações sobre o seu posicionamento, velocidade
e direcção, bem como sobre a captura e esforço de pesca e demais dados que permitam o acompanhamento da
actividade da embarcação de pesca.
Moçambique é parte do Acordo da FAO sobre Medidas do Estado do Porto desde 19 de Agosto de 2014298 tendo em
2009 adoptado o Plano Nacional de Acção para Prevenir, Impedir e Eliminar a Pesca Ilegal, Não Declarada e Não
Regulamentada (Pesca INN) e o qual visa a promoção da pesca responsável com vista à eliminação da pesca INN, por
embarcações nacionais e estrangeiras.

6.1.2 Avaliação de Impacto Ambiental
O Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) regulamentado em 2015 é aplicável a todas as actividades
públicas ou privadas que directa ou indirectamente possam influir nos componentes ambientais.
O tipo de AIA a ser realizado varia de acordo com a categoria das actividades que são classificadas conforme se
esquematiza no quadro seguinte.
CLASSIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
Categoria
da Actividade
Categoria A+

Tipo de AIA

• Sujeitas a realização de um Estudo de
Impacto Ambiental (EIA);
• Supervisão por Revisores Especialistas
independentes com experiência comprovada;
• Realização de Estudo de Pré-Viabilidade
Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA)
obrigatório da inteira responsabilidade
do proponente da actividade
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Actividades abrangidas
Devido à sua complexidade, localização e/ou
irreversibilidade e magnitude dos possíveis
impactos, merecem não só um elevado nível de
vigilância social e ambiental, mas também,
o envolvimento de especialistas nos processos de AIA:
• Actividades referentes e/ ou localizadas em
áreas com características de deslocamento
físico e económico das famílias que não
corresponde ao modelo de reassentamento
pré-definido no Regulamento sobre o Processo
de Reassentamento Resultante de Actividades
Económicas; Actividades localizadas em áreas
com elevado valor de biodiversidade;
• Actividades com impactos potenciais irreversíveis
antes da aplicação de medidas de mitigação,
em áreas cuja actividade humana não tenha
modificado substancialmente as funções ecológicas
nativas e a composição das espécies da área;

Lista de Participantes http://www.fao.org/treaties/results/details/en/c/TRE-000003/

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Actividades cuja localização seja em áreas de
conservação e protecção e nas suas áreas tampão,
com excepção de actividades propostas pela
própria entidade gestora da referida Área de
Conservação, quando destinadas a melhorar
a sua gestão;
• Actividades cuja implementação afecte
directamente recifes de coral e dunas primárias,
mangal, zonas húmidas e ervas marinhas
sempre que os mesmos sejam afectados numa
área superior a 1 hectare;
• Áreas povoadas onde a actividade poderá
implicar níveis elevados de poluição ou outro tipo
de distúrbio que afecte significativamente
as comunidades locais;
• Zonas de cenário único;
• Florestas nativas; e
• Zonas contendo espécies animais e/ou
vegetais, habitats e ecossistemas em extinção

Categoria A

• Sujeitas à realização de um EIA
• Realização de EPDA obrigatório da inteira
responsabilidade do proponente da actividade
		
		
		

• Referentes a e/ou localizadas em áreas e
ecossistemas reconhecidos como possuindo
estatuto especial de protecção ao abrigo da
legislação nacional e internacional:
• Áreas povoadas que impliquem a necessidade
de reassentamento;

Categoria B

Sujeitas à realização de um Estudo Ambiental
Simplificado (EAS)
		
		
		

• Diferem das de categoria A principalmente
na escala dos impactos;
• Incluem-se, em princípio todas as actividades
que não constam na Categoria A nem da Categoria
C conforme Anexo III da regulamentação de AIA

Categoria C

São todas aquelas listadas no Anexo IV da
regulamentação de AIA em que os impactos
negativos são negligenciáveis, insignificantes
e mínimos.

Sujeitas à apresentação de Procedimentos de
Boas Práticas de Gestão Ambiental a serem
elaborados pelo proponente do projecto
e aprovados pela entidade que superintende
a área de AIA

Todas as actividades susceptíveis de causar impactos sobre o ambiente, devem ser objecto de pré-avaliação a ser
efectuada pela entidade que superintende a área de AIA, o Ministério da Terra e Ambiente.
O Processo de AIA regula ainda a documentação que os proponentes devem apresentar à Autoridade de AIA, a nível
central ou provincial, incluindo o Modelo de Requerimento para a Instrução do Processo de AIA, com vista a dar início
ao processo, os conteúdos mínimos dos Termos de Referência (TdR), os conteúdos e âmbito do EIA, EAS e EPDA, bem
como o processo de participação pública.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada das actividades incluídas em cada uma das quatro categorias constantes dos Anexos I, II, III e IV do Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental.
Os EIA só poderão ser realizados por consultores individuais e sociedades de consultoria registados como consultores ambientais junto da Autoridade Nacional de AIA. O registo está sujeito ao pagamento das taxas enumeradas
no quadro seguinte, actualizadas em 2015.
ACTO

TAXA (EM MT e equivalente em Euros)

Registo de consultores individuais
Registo de empresas de consultoria
Actualização de registo de consultores individuais
Actualização de registo de empresas de consultoria

20 000 (cerca de EUR 220)
60 000 (cerca de EUR 660)
10 000 (cerca de EUR 110)
30 000 (cerca de EUR 330)
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A regulamentação do Processo de AIA, pelos instrumentos listados abaixo, mantém-se sem alterações desde 2006:
• Directiva Geral para a Elaboração de EIA, visa a normalização dos procedimentos de realização dos EIA, servindo
de base mínima para orientar o processo de AIA, destinando-se designadamente a ser usada pelos proponentes
das actividades que estejam sujeitas a EIA ou EAS, por instituições privadas e pelos consultores e projectistas que
elaboram quer os projectos nas suas várias fases, quer os EIA ou EAS;
• Directiva Geral para a Participação Pública no Processo de AIA, visa harmonizar os procedimentos da participação pública, que se inicia na fase de concepção da actividade e abrange todas as fases do processo de AIA. São
potenciais utilizadores deste documento entidades privadas, directa ou indirectamente afectadas e interessadas
pelo projecto, os proponentes das actividades que estejam sujeitas a Estudos de Impacto Ambiental, consultores
ambientais, organizações ambientais legalmente constituídas.
Aos regimes tratados acresce o Regulamento sobre o Processo de Auditoria Ambiental de 2011, aplicável às actividades públicas e privadas, que durante a fase de implementação, desactivação e restauração, directa ou indirectamente, possam influir nos componentes ambientais, definindo as atribuições das entidades competentes neste
processo.
TAXAS (VALORES EM MT e equivalente em Euros)
Emissão do certificado
Auditor ambiental individual
de registo de auditor
Auditores ambientais associados ou sociedade
ambiental privado
de consultoria em auditorias ambientais
		
Actualização do certificado
Auditor ambiental individual
de registo de auditor
Sociedade de consultoria em auditorias
ambiental privado
ambientais
2.ª via de emissão do
certificado de registo
de auditor ambiental,
a título individual ou colectivo

10 000 (cerca de EUR 110)
50 000 (cerca de EUR 550)
7 500 (cerca de EUR 80)
35 000 (cerca de EUR 380)

12 500 (cerca de EUR 130)

Regime sancionatório:
As violações do Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental são punidas com multas de 30 a
1 429 salários mínimos (aplicam-se os valores de salário mínimo por sector de actividade específica ou equiparado)
(consultar valores de salários mínimos na Secção 2.3 do Capítulo II) ou com valores até 25 000 MT (cerca de EUR
275), designadamente por não actualização da licença ambiental ou por exercício ilegal da actividade de consultoria
ambiental.
As formas de aplicação de multas e outras sanções no exercício da actividade de controlo e fiscalização ambiental
a nível nacional foram aprovadas em 2006.

6.1.3 Licenciamento
Para efeitos de licenciamento ambiental todos projectos devem, desde 2005, ser submetidos à entidade ambiental
do respectivo local de implementação sendo actualmente disciplinado pelo Regulamento sobre o Processo de AIA
de 2015 e composto pela seguintes três etapas:
• Emissão da Licença Ambiental Provisória - licença emitida após a aprovação do EPDA para AIA, válida por dois
anos não renováveis.
• Emissão da Licença Ambiental de Instalação - licença emitida após a aprovação do EIA e apresentação do Plano
de Reassentamento aprovado, caso haja necessidade de Reassentamento, válida por dois anos renováveis mediante
fundamentação.
• Emissão da Licença Ambiental de Operação - licença emitida após a verificação/vistoria do cumprimento integral
do EIA versus empreendimento construído e implementação total do Plano de Reassentamento, nos casos em que
este seja necessário, válida por um período de cinco anos, renováveis por igual período, mediante requerimento
solicitando actualização, dirigido à Autoridade de Avaliação do Impacto Ambiental e sujeito ao pagamento da respectiva taxa.
Quando for comprovada a viabilidade ambiental da actividade:
• O órgão competente notifica o proponente para efectuar o pagamento das devidas taxas nos termos do artigo 27 do
presente Regulamento, no prazo de 90 dias, contados a partir da data da recepção da notificação;
• A Autoridade de AIA emite a respectiva licença ambiental, no prazo de 15 dias úteis, após a recepção do comprovativo do pagamento das devidas taxas, a qual caduca quando depois de decorridos 2 anos sobre a sua emissão, a
actividade não tenha efectivamente iniciada.
• O proponente ainda interessado na implementação da actividade licenciada, deve requerer a prorrogação da respectiva Licença Ambiental à Autoridade de Avaliação do Impacto Ambiental até 90 dias antes da data da sua caducidade.

310

• A actualização da licença das actividades de categoria A+ pode estar condicionada à apresentação de um Plano
de Gestão Ambiental (PGA) e/ou Plano de Gestão de Contrabalanços da Biodiversidade actualizado e para as actividades de categorias A e B a apresentação de um PGA actualizado caso as Auditorias Ambientais realizadas e as
práticas correntes o justifiquem e para as actividades de categoria C, a apresentação do relatório de desempenho
ambiental nas condições previstas no licenciamento ambiental da actividade.
No âmbito da regulamentação da Lei de Bases do Ambiente, o Regulamento Ambiental para as Operações Petrolíferas de 2010, o qual define os procedimentos específicos de AIA e EIA aplicáveis às Operações Petrolíferas de
iniciativa pública e privada. Pelo licenciamento são devidas as taxas apresentadas na tabela seguinte:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OPERAÇÕES PETROLÍFERAS
TIPO DE LICENCIAMENTO

TAXAS (VALORES EM MT
e equivalente em Euros)

Licenciamento ambiental das actividades de categoria A e B
Emissão da Declaração de Isenção para actividades de categoria C

0,01% do valor total de investimento
0,01% do valor total do investimento

TAXAS DEVIDAS PELO PROPONENTE
Início do processo de AIA		

10 000 (cerca de EUR 110)

Mudança do nome constante
da licença ambiental

30 000 (cerca de EUR 330)
20 000 (cerca de EUR 220)

Categorias A
Categoria B

Declaração de Isenção para as actividades de categoria C

10 000 (cerca de EUR 110)

As actividades públicas ou privadas que directa ou indirectamente possam influir nos componentes ambientais sujeitas ao Regulamento sobre o Processo de AIA devem cumprir as respectivas regras de licenciamento ambiental,
incluindo o pagamento das taxas devidas para licenciamento ambiental, cujos valores foram estabelecidos pelo
Regulamento sobre o Processo de AIA de 2015 conforme esquematizado no quadro seguinte:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
TIPO DE LICENCIAMENTO
Licenciamento ambiental

TIPO DE ACTIVIDADE
Categoria A+
Categoria A e B
Categoria C para projectos
com investimento superior
a 5 000 000 (cerca de EUR 55 100)
Categoria C para projectos
com investimento até 5 000 000
(cerca de EUR 55 100)
Licenciamento de Centrais de
Betão provisórias, localizadas
dentro da área de construção

TAXAS (VALORES EM MT e equivalente em Euros)
0,30% do valor de investimento da actividade
0,20% do valor de investimento da actividade
0,02% do valor de investimento da actividade

Renovação ou emissão
da segunda via da
Licença Ambiental

Categoria A+
Categoria A
Categoria B
Categoria C

80 000 (cerca de EUR 880)
60 000 (cerca de EUR 660)
30 000 (cerca de EUR 330)
5 000 (cerca de EUR 55)

Transmissão Licença

Todas as actividades

10 000 (cerca de EUR 110)

Valor unitário de 1 000

200 salários mínimos (consultar os valores de
salários mínimos na Secção 2.3 do Capítulo II)

Ambiental para outra
entidade ou alteração
da denominação social
da entidade titular da
Licença Ambiental

Consultar no Legis-PALOP+TL os Modelos de Licenças e Concessões de Águas de 2010.
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Regime sancionatório:
A não actualização da Licença Ambiental e a suspensão da actividade até a regularização da Licença Ambiental
é punível com pena de multa entre 30 a 50 salários mínimos e a implementação da actividade não licenciada em
termos ambientais é punível com paralisação imediata e pena de multa de: 2 857 a 5.714 salários mínimos - Categoria A+; 1 429 a 2 857 salários mínimos - Categoria A: 286 a 1 429 salários mínimos - Categoria B; e 1 a 2 salários
mínimos - Categoria C (consultar os valores de salários mínimos na Secção 2.3 do Capítulo II).

6.1.4 Resíduos
O Regulamento sobre a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos de 2014 estabelece as regras de gestão dos resíduos
sólidos urbanos (RSU) no território nacional, sendo aplicável a todas as pessoas singulares e colectivas, públicas
e privadas envolvidas na produção e gestão de resíduos sólidos urbanos e de resíduos industriais e hospitalares
equiparados aos urbanos, sob a égide do princípio poluidor-pagador, segundo o qual é dever do poluidor arcar com
os custos de reparação do dano por ele causado ao meio ambiente.
Os resíduos sólidos urbanos são classificados de acordo com a Norma Moçambicana NM339 Resíduos Sólidos –
Classificação.
RSU são os resíduos originários das actividades domésticas e comerciais de aglomerados populacionais.
Resíduos sólidos industriais equiparados aos urbanos são os de proveniência industrial que tem características
de resíduos sólidos urbanos domésticos tais como os de refeitórios, cantinas e escritórios.
Resíduos sólidos hospitalares equiparados aos urbanos são os provenientes de unidades hospitalares que tem
características de resíduos sólidos urbanos domésticos tais como os de refeitórios, cantinas e escritórios.
Todas as entidades públicas e/ou privadas que desenvolvem actividades relacionadas com a gestão de resíduos
sólidos urbanos devem elaborar e implementar um Plano de Gestão Integrada de RSU por elas geridos, baseado no
princípio da hierarquia da gestão de resíduos, isto é, respeitar a seguinte ordem de prioridades no que se refere às
opções de gestão: prevenção e redução, reutilização, reciclagem, outras formas de valorização e eliminação. Devem
sempre recorrer às melhores tecnologias disponíveis com custos economicamente sustentáveis, a fim de permitir
o prolongamento do ciclo de vida dos materiais.
A deposição final de RSU deve ser efectuada em aterros sanitários ou controlados.
Aterro sanitário é a infra-estrutura cuja finalidade é a deposição segura de resíduos sólidos urbanos no solo,
utilizando-se os princípios de engenharia de modo a eliminar os impactos destes sobre o ambiente e confiná-los
num menor volume possível.
Aterro controlado é a infra-estrutura cuja finalidade é a deposição de resíduos em solo segundo planos de gestão e que não possui sistemas de controlo de lixiviamento, impermeabilização e gestão de gases.
Devem ser cumpridas as seguintes obrigações, sob pena de pagamento de multa de 240 000 MT (cerca de EUR 2 600).
Obrigações
dos Produtores,
Transportadores
e Operadores
de RSU

• Cumprir os princípios gerais da gestão de resíduos, nomeadamente o princípio do
poluidor-pagador;
• Minimizar a produção de resíduos sólidos urbanos;
• Capacitar os trabalhadores envolvidos no manuseamento de resíduos sem matéria
de saúde, segurança ocupacional e ambiente;
• Garantir a segregação e acondicionamento dos resíduos em diferentes categorias;
• Garantir o tratamento dos resíduos sólidos urbanos antes da sua deposição final adequada;
• Garantir a protecção de todos os trabalhadores envolvidos na gestão de resíduos sólidos
urbanos contra acidentes e doenças resultantes da sua exposição ao risco de contaminação;
• Garantir que o transporte de resíduos seja efectuado de modo adequado, assegurando que
não haja dispersão dos resíduos sólidos urbanos ao longo do percurso até ao local de
tratamento ou destino final;
• Garantir que a eliminação dos resíduos, dentro e fora do local de produção, não tenha
impacto negativo sobre o ambiente ou sobre a saúde e segurança públicas;
• Manter um registo anual minucioso das proveniências, quantidades e tipos de resíduos
manuseados, transportados, tratados, valorizados ou eliminados.

As instalações e equipamentos destinados ao armazenamento preliminar, transporte, deposição, tratamento, aproveitamento, ou eliminação de resíduos perigosos e as instalações destinadas a tratamento e deposição final de
resíduos sólidos urbanos estão sujeitas a prévio licenciamento ambiental, nos termos do Regulamento sobre o
Processo de AIA de 2015.
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Os padrões de qualidade ambiental e de emissão de efluentes foram estabelecidos em 2004 e actualizados em
2010, visando o controlo e manutenção dos níveis admissíveis de concentração de poluentes nos componentes
ambientais.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Regulamento sobre Qualidade Ambiental e Emissão de
Efluentes.
Gestão de Resíduos Perigosos:
De acordo com o respectivo Regulamento de 2014, os operadores e transportadores de resíduos perigosos estão
sujeitos às seguintes obrigações com vista a manter a certificação para o exercício da actividade, sob pena de sujeição a multas até 600 000 MT (cerca de EUR 6 600):
Obrigações dos
Produtores,
Transportadores
e Operadores de
Resíduos Perigosos

• Garantir a observância dos princípios gerais de gestão de resíduos perigosos,
nomeadamente do princípio do poluidor-pagador;
• Minimizar a produção de resíduos perigosos;
• Garantir a segregação e acondicionamento adequado das diferentes categorias
de resíduos;
• Garantir que todos os resíduos a transportar comportem um risco potencial de
contaminação mínimo para os trabalhadores envolvidos neste processo, para o público
em geral e para o ambiente;
• Garantir o tratamento adequado dos resíduos antes da sua deposição, utilizando as boas
práticas e opções tecnológicas recomendadas;
• Garantir que o armazenamento temporário e a eliminação dos resíduos, dentro e fora
do local de produção, não tenha impacto negativo sobre o ambiente ou sobre a saúde
e segurança públicas;
• Garantir a protecção de todos os trabalhadores envolvidos no manuseamento dos resíduos
perigosos contra acidentes e doenças resultantes da sua exposição aos riscos de contaminação;
• Capacitar os seus trabalhadores em matéria de saúde, segurança ocupacional e ambiente.
• Informar, no prazo de 24 horas, o Ministério que superintende o Sector do Ambiente,
em caso de ocorrência de derrames acidentais de resíduos perigosos;
• Disponibilizar ao público informações acessíveis sobre as opções de reutilização
e reciclagem do produto.

Certificação de Operadores e Transportadores de Resíduos Perigosos:
Os operadores e transportadores de resíduos perigosos devem submeter um pedido de certificação para o exercício
da sua actividade, e a cada 5 anos devem pedir a renovação do pedido de certificação, 45 dias antes da data de sua
expiração, acompanhada de um relatório demonstrando o cumprimento das obrigações acima listadas. Os pedidos
de certificação e de renovação devem ser submetidos junto do Ministério que superintende o Sector do Ambiente,
o qual os emite no prazo de 15 dias a contar da data da sua recepção. Pela certificação de Operadores de Resíduos
Perigosos é devida taxa no valor de 100 000 MT (cerca de EUR 1 100) e pela certificação de Transportador de Resíduos Perigosos, a taxa é de no valor de 80 000 MT (cerca de EUR 880).
Gestão e Controlo do Saco de Plástico:
Segundo o respectivo Regulamento de 2015 todas as entidades públicas e privadas têm obrigações relativas à produção, importação, comercialização e uso de sacos de plástico, com vista a reduzir os impactos negativos na saúde
humana e no ambiente em geral, sendo proibidas desde 2016, com multas até 60 salários mínimos, as seguintes
actividades:
• A produção, importação, comercialização a retalho ou a grosso de sacos de plástico cuja espessura seja inferior a 30
micrómetros (excepto os usados para a pesagem de produtos alimentares, para acondicionamento de resíduos sólidos
urbanos e produzidos na zona franca para exportação);
• A distribuição gratuita de sacos de plástico em todos os locais onde se exerça a actividade comercial;
• A comercialização ou distribuição de sacos de plástico que contenham acima de 40% de material reciclado em estabelecimentos que comercializem produtos alimentares;
• A revenda de sacos de plástico.
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Gestão de Resíduos de Embalagens:
Destacam-se do Regulamento sobre a Responsabilidade Alargada dos Produtores e Importadores de Embalagens de 2017 as seguintes responsabilidades:
RESÍDUOS DE EMBALAGENS
Responsabilidades
Operadores
de Resíduos

• Inscrever-se no Ministério que superintende a Área do Ambiente;
• Assegurar uma gestão ambientalmente segura, sustentável e racional das embalagens,
tendo em conta a necessidade da sua redução, reciclagem e reutilização, incluindo
a separação, recolha, manuseamento, transporte, armazenagem e/ou eliminação;
• Contribuir para a protecção da saúde humana e do ambiente contra os efeitos nocivos
que possam advir do descarte das embalagens;
• Promover acções de educação e sensibilização das comunidades para a correcta gestão
das embalagens.

Responsabilidades • São co-responsáveis pela gestão das embalagens e resíduos de embalagens incluindo:
dos produtores		
- Pagar as taxas sobre a gestão de embalagens previstas no Regulamento sobre
e importadores		
a Responsabilidade Alargada dos Produtores e Importadores de Embalagens;
		
- A devolução e valorização dos resíduos de embalagens, directamente ou através
		
de organizações que tiverem sido criadas para assegurarem a valorização dos materiais
		
recuperados.
• Adoptar um ou vários dos seguintes sistemas:
		
- Sistema de Gestão Interna (directa e indirecta);
		
- Sistema da Taxa Ambiental sobre a Embalagem;
		
- Sistema de Normalização das Embalagens.
Moçambique é parte da Convenção de Bamako (Mali) relativa à Interdição da Importação de Lixos Perigosos, o Controlo da Movimentação Transfronteiriça e a Gestão desses Lixos em África, desde 2017299, ao abrigo da qual pode ser
proibida a importação e a deposição no mar de lixos perigosos.

6.1.5 Actividades mineiras e petrolíferas
Os titulares de direito mineiro devem cumprir os seguintes deveres ambientais gerais, previstos na Lei de Minas
de 2014 (consultar os regimes específicos de investimento nas actividades mineira e petrolífera na Secção 1.5 no
Capítulo I):
• Cumprir as imposições do estudo de Avaliação de Impacto Ambiental;
• Desenvolver acções de protecção à natureza e ao ambiente, de acordo com o estudo de Avaliação do Impacto
Ambiental aprovado pelas autoridades competentes;
• Promover a segurança, saúde, higiene e salubridade públicas, em conformidade com a regulamentação nacional
e internacional aplicável em Moçambique;
• Informar as incidências da actividade mineira sobre a ocupação do solo e as características do ambiente;
• Reparar, nos termos da lei, os danos provocados a terceiros pelo exercício das actividades geológico-mineiras.
Em particular, os titulares de licença de prospecção e pesquisa têm o dever específico de executar as actividades de
acordo com as boas práticas mineiras e sócio-ambientais.
Os titulares da concessão mineira devem, antes do início de qualquer trabalho de desenvolvimento e extracção na
área para a qual a concessão mineira é atribuída, obter licença ambiental. Devem ainda observar, entre outros, os
seguintes deveres:
• Cumprir as exigências de prevenção, protecção, gestão e restauração ambiental;
• Efectuar a recuperação ambiental da área e o encerramento da mina, em conformidade com os planos aprovados.
Os titulares do certificado mineiro devem:
• Cumprir as exigências de prevenção, protecção, gestão e restauração ambiental para as actividades mineiras de
pequena escala;
• Executar as actividades de acordo com as boas práticas mineiras e sócio-ambientais;
• Os titulares da senha mineira devem manter a área e as operações mineiras observando a legislação ambiental.
A Gestão Ambiental da Actividade Mineira pressupõe que a actividade mineira seja exercida em conformidade com
as leis e regulamentos em vigor sobre o uso e aproveitamento dos recursos minerais, bem como as normas sobre protecção e preservação do ambiente, incluindo os aspectos sociais, económicos e culturais, as boas práticas
mineiras, a fim de assegurar a preservação da biodiversidade, minimizar o desperdício e as perdas de recursos
naturais e protegê-los contra efeitos adversos ao ambiente e o respeito pelas normas sobre segurança técnica em
conformidade com o regulamento específico conforme se resume no quadro seguinte.
Sítio oficial da Convenção de Bamako https://www.au.int/web/en/treaties/bamako-convention-ban-import-africa-and-control-transboundary-movement-and-management e lista de Estados que assinaram, ratificaram e depositaram https://www.au.int/web/sites/default/files/
treaties/7774-sl-bamako_convention.pdf
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CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL
DAS ACTIVIDADES MINEIRAS

INSTRUMENTOS FUNDAMENTAIS
DE GESTÃO AMBIENTAL APLICÁVEIS

Categoria A

Actividades realizadas ao abrigo da concessão mineira

EIA

Categoria B

Actividades mineiras em pedreiras, actividades de prosEAS
pecção e pesquisa para projecto-piloto, certificado mineiro

Categoria C

Actividades mineiras realizadas ao abrigo de senha
mineira e de prospecção e pesquisa que não empreguem
métodos mecanizados

Programa de Gestão Ambiental

O encerramento ou abandono das operações minerais implica necessariamente a execução do programa de encerramento da mina, aprovado pela entidade competente (isto é, a autoridade que superintende a Actividade Mineira).
Nos casos em que seja exigida a prestação de caução financeira para cobrir o custo de reabilitação e encerramento
da mina, quando o titular mineiro tiver terminado as suas actividades mineiras e a auditoria ambiental prévia concluir que este cumpriu as suas obrigações de reabilitação e encerramento da mina, o valor da caução financeira
é-lhe reembolsado ou devolvido.
Os titulares de direito de exercício de operações petrolíferas devem, em geral, cumprir as imposições do estudo de
avaliação de impacto ambiental nos termos da Lei dos Petróleos de 2014.
Os operadores petrolíferos são responsabilizados pelos danos ao meio ambiente, às águas territoriais e à saúde
pública no manuseamento, transporte, pesquisa e exploração de petróleo e gás. No que respeita à protecção de
recursos naturais, o investidor deve garantir a coexistência com a fauna marinha e outros ecossistemas especialmente em áreas de conservação e de desenvolvimento da actividade pesqueira.
O Regulamento Ambiental para as Operações Petrolíferas de 2010 define os procedimentos para AIA das Operações Petrolíferas e medidas de prevenção, controlo, mitigação e reabilitação do Ambiente e para tais efeitos, as
actividades classificam-se em: Categoria A – actividades sujeitas à realização de um EIA; Categoria B – actividades
sujeitas à realização de um EAS, exceptuando-se os casos previstos neste Regulamento; e Categoria C – actividades
sujeitas à observância das normas de boa gestão ambiental. Os proponentes devem cumprir os procedimentos
específicos de AIA previstos neste Regulamento, sob pena de incorrerem em infracção administrativa punível com
pena de multa até 5 000 000 MT, designadamente: Submissão da Proposta de Projecto, Pré-Avaliação, EIA, Participação Pública e Relatório de EIA (consultar na Secção 6.1.3 as taxas devidas pelo licenciamento ambiental das
operações petrolíferas).

6.1.6 Alterações climáticas
Moçambique é parte desde 1994 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC),
desde 2004 do Protocolo de Quioto300 e desde 2017 do Acordo de Paris sobre Mudanças/Alterações Climáticas.
O Regulamento para a Implementação de Projectos Inerentes à Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, Conservação e Aumento de Reservas de Carbono (Regulamento REDD+) de 2018 determina na sua
aplicação a observância, entre outros, do princípio da complementaridade e consistência das acções de REDD+ com as
políticas nacionais e com acordos internacionais dos quais Moçambique seja signatário sobre os temas de mudanças
climáticas e biodiversidade biológica.
Compete ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) coordenar na produção e gestão de dados oficias relacionados ao REDD+, e para o Inventário de Emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE), em coordenação
com a instituição responsável da notificação à CQNUAC para o cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais, e apoiar a instituição responsável da notificação à CQNUAC na compilação de políticas, programas e projectos
de mitigação e adaptação no sector florestal.
Os GEE são gases residuais que controlam os fluxos de energia na atmosfera da Terra através da absorção de
radiação infravermelha. Alguns GEE existem naturalmente na atmosfera enquanto outros resultam de actividades
humanas. São 6 os GEE abrangidos pelo Protocolo de Quioto: dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso
(N2O); hidrofluorocarbonetos (HFCs); perfluorocarbonetos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF6). O CO2 é o GEE
mais importante que resulta de actividades antropogénicas.
Enquadrada na CQNUAC e no Protocolo de Quioto está a Estratégia de Energia de 2009 preocupada em alinhar
Moçambique pelas melhores práticas internacionalmente aceites de uso eficiente da energia, a consciencialização
dos cidadãos sobre as boas práticas ambientais, a diversificação da matriz de ofertas energéticas, dando particular
relevo às fontes novas e renováveis de energia e às oportunidades criadas pelo Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL), no âmbito do Protocolo de Quioto.

lista de partes https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states
texto em Português https://www.ministeriopublico.pt/es/instrumento/protocolo-de-quioto-convencao-quadro-das-nacoes-unidas-sobre-alteracoes-climaticas-17
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6.1.7 Principais entidades competentes
A tutela do Ambiente é da competência do Ministério da Terra e Ambiente responsável em matéria de gestão resíduos perigosos e de resíduos sólidos urbanos.
A estrutura central do extinto MITADER (substituído pelo Ministério da Terra e Ambiente) compreende a Inspecção
da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural responsável pela implementação do Regulamento sobre a Inspecção
Ambiental de 2006, sendo os respectivos inspectores ambientais competentes para realizar actividades inspectivas
em todo o território nacional, incluindo levantar os autos necessários para o sancionamento dos transgressores das
normas vigentes sobre questões ambientais.
Uma das atribuições do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS)301 tutelado pelo Ministério da
Terra e Ambiente, entre outras, é financiar programas de gestão ambiental, adaptação e mitigação das mudanças
climáticas, gestão sustentável das florestas, conservação da biodiversidade, administração de terras e ordenamento do território.
A Autoridade de AIA é competente, designadamente, para:
• Gerir e coordenar o processo de AIA;
• Emitir e divulgar directivas sobre o processo de AIA;
• Realizar a pré-avaliação de cada actividade submetida à sua apreciação, no prazo de 8 dias úteis;
• Designar e presidir à Comissão Técnica de Avaliação estabelecida para cada projecto que lhe é submetido para
apreciação;
• Solicitar a participação de técnicos especialistas do sector público ou proceder a contratação de consultores do
sector privado sempre que necessário ao processo de AIA;
• Realizar audiências públicas e assegurar que a participação pública seja observada;
• Recategorizar actividades quando as condições e/ou os resultados da AIA o exijam;
• Notificar o proponente para o pagamento da taxa de licenciamento ambiental nos termos do Regulamento de AIA;
• Notificar o proponente e as entidades públicas, directamente interessadas da concessão da licença ambiental;
• Garantir que a informação relativa ao licenciamento ambiental esteja disponível ao público;
• Propor a actualização de critérios e padrões ambientais;
• Accionar os mecanismos legais para, em coordenação com as instituições de direito, embargar ou mandar destruir obras que pela sua natureza atentem contra a qualidade do ambiente, bem como, ordenar a suspensão ou cancelamento do exercício de quaisquer actividades, incluindo o cancelamento de certificado de consultoria ambiental;
• Proceder, orientar, rever e decidir sobre os relatórios de EPDA, TdR e EIA para projectos de categoria A+ e A;
• Emitir licenças ambientais de projectos aprovados a nível central;
• Registar, manter e divulgar o registo dos profissionais e empresas de consultoria habilitados para a AIA e Revisores Especialistas.
Compete à Autoridade de Avaliação do Impacto Ambiental Provincial:
• Proceder, orientar, rever e decidir sobre os relatórios dos TdR específicos para Estudo Ambiental Simplificado
(EAS) e sobre os procedimentos de boas práticas de gestão ambiental;
• Emitir licenças ambientais para as actividades de categorias B e C;
• Aprovar o Plano de Gestão Ambiental (PGA) para todos os projectos mineiros classificados como de categoria B,
nos termos do Regulamento Ambiental para Actividade Mineira.
Em 2010 foi criada a Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental (AQUA)302 responsável, designadamente, por assegurar a melhoria da capacidade de pesquisa, monitorização, auditoria e controlo da qualidade
do ambiente e por garantir o cumprimento da implementação das normas e procedimentos de gestão ambiental
através da fiscalização das acções de gestão ambiental nas actividades susceptíveis de causar danos à qualidade
do ambiente.
Em 2011 foi criada a Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC)303, responsável pela sua gestão.
O Ministério da Terra e Ambiente é a Autoridade Nacional Designada (AND) no âmbito do Protocolo de Quioto304,
encarregada do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), previsto no Artigo 12º desse Protocolo.

6.2 URBANISMO
6.2.1 Enquadramento legal
A Política de Ordenamento do Território de 2007, define os objectivos gerais a que devem obedecer os instrumentos
de ordenamento territorial para alcançar uma melhor distribuição das actividades humanas no território, a preservação das zonas de reservas naturais e de estatuto especial e, assim, assegurar a sustentabilidade do desenvolvimento humano e o cumprimento dos tratados e acordos internacionais, no âmbito territorial.
O FNDS substituiu o Fundo do Ambiente (FUNAB) que promovia e fomentava acções ou actividades que com o fim de garantir o desenvolvimento sustentável e a adaptação e mitigação às mudanças climáticas.
https://www.mitader.gov.mz/contactos/
303
https://www.mitader.gov.mz/contactos/
304
Fonte da informação é a Estratégia de Energia (ver Secção 6.1.6). A orgânica do MITADER não prevê competências neste domínio.
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O Regulamento da Lei de Ordenamento do Território de 2008 estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de
Ordenamento Territorial Nacional e regula as relações entre os diversos níveis da Administração Pública, e desta
com os demais sujeitos públicos e privados, representantes dos diferentes interesses económicos, sociais e culturais,
incluindo as comunidades locais. O sistema de gestão territorial compreende instrumentos de gestão territorial, hierarquizado em quatro níveis – nacional, provincial, distrital e autárquico – e o regime de expropriação foi aprovado pela
Directiva sobre o Processo de Expropriação para efeitos de Ordenamento Territorial de 2010.
A realização de obras e a utilização de edificações ou a utilização do solo contra o conteúdo dos instrumentos de
ordenamento territorial são punidas com penas de 50 000 MT (cerca de EUR 550) a 500 000 MT (cerca de EUR 5 500).

6.2.2 Principais entidades competentes
Compete ao órgão que superintende o ordenamento do território, que é o Ministério da Terra e Ambiente, fiscalizar
o cumprimento do Regulamento da Lei de Ordenamento do Território, nomeadamente constatar as infracções
referidas e proceder ao levantamento dos autos de notícia. No que se refere aos instrumentos de ordenamento
territorial ao nível distrital e autárquico, essas competências pertencem respectivamente aos governos distritais e
aos órgãos executivos das autarquias.

6.3 DIREITOS DO CONSUMIDOR
6.3.1 Enquadramento legal
A Lei de Defesa do Consumidor de 2009 aplica-se a todas as pessoas singulares e colectivas, públicas e privadas que
habitualmente desenvolvem actividades de produção, fabrico, importação, construção, distribuição ou comercialização de bens ou serviços a consumidores, mediante a cobrança de um preço e igualmente a organismos, fornecedores,
prestadores e transmissores de bens, serviços e direitos, nomeadamente, da Administração Pública, autarquias locais, empresas de capitais públicos ou detidos maioritariamente pelo Estado e empresas concessionárias de serviços
públicos.
O quadro seguinte sumariza as obrigações do fornecedor/produtor/fabricante/importador/distribuidor/embalador/
armazenista305.
Obrigações perante
o consumidor

• Informar o consumidor sobre todos os bens, serviços e direitos oferecidos no mercado
pelo fornecedor para consumo ou aquisição, incluindo nas negociações/celebração de
um contrato, sobre características, composição e preço do bem ou serviço, período
de vigência do contrato, garantias, prazos de entrega e assistência pós-venda;
• Comunicar ao potencial consumidor os riscos para a saúde e segurança dos
consumidores que possa resultar da normal utilização de bens ou serviços perigosos306;
• Redigir clara e precisamente, em caracteres facilmente legíveis, os contratos
pré-elaborados e as cláusulas contratuais gerais, incluindo as inseridas em contratos
singulares, que não devem originar significativo desequilíbrio em detrimento
do consumidor.

No âmbito da defesa do consumidor, há ainda a obrigação de cumprir:
• Requisitos higiénico-sanitários de produção, transporte, comercialização, inspecção e fiscalização de géneros alimentícios de 2006, nos termos do qual qualquer empresa, entidade colectiva ou singular, pública ou privada, que
pretenda exercer a actividade de exploração de águas engarrafadas carece de um parecer sanitário vinculativo a ser
emitido pelo Ministério da Saúde;
• Normas de qualidade higiénico-sanitárias a que devem estar sujeitas as águas engarrafadas, estabelecidas pelos
respectivos regulamentos, também de 2006, o qual impõe multas no valor de 40 salários mínimos para infracções às
suas regras.
Os parâmetros de qualidade da água destinada ao consumo humano e as modalidades de realização do seu controlo,
no âmbito dos sistemas de abastecimento de água destinada ao consumo humano que seja potável, são estabelecidos
no Regulamento sobre a Qualidade da Água para o Consumo Humano de 2004 visando proteger a saúde humana dos
efeitos nocivos resultantes de qualquer contaminação que possa ocorrer nas diferentes etapas do sistema de abastecimento de água desde a captação até à disponibilização ao consumidor. Considera-se água destinada ao consumo
humano: toda a água no seu estado original ou após tratamento, destinada a ser bebida, a cozinhar, a preparar alimentos ou para outros fins domésticos, independentemente da sua origem e de ser fornecida a partir de um sistema de
abastecimento de água com ou sem fins comerciais; e toda a água utilizada numa empresa da indústria alimentar para
o fabrico, transformação, conservação ou comercialização de produtos destinados ao consumo humano.
Sob pena de responderem pelos danos que causarem ao consumidor, sendo solidariamente responsáveis os demais intervenientes na
cadeia da produção à distribuição que hajam violado o dever de informação, informação essa que não pode ser denegada ou condicionada por
invocação de segredo de fabrico não tutelado na lei.
306
Para tanto, cada embalagem deve conter um prospecto indicador da composição material do produto e o risco provável ou eventual do seu
uso normal.
305
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O Abastecimento de Água Potável por Fornecedores Privados obedece ao respectivo Regulamento do Licenciamento
de 2015.

6.3.2 Principais entidades competentes
O Instituto do Consumidor307 destina-se a promover a política de salvaguarda dos direitos dos consumidores, bem
como a coordenar e executar as medidas tendentes à sua protecção, informação e educação e de apoio às organizações de consumidores.
A Autoridade Reguladora de Energia (ARENE) tem competências de protecção dos direitos e os interesses dos consumidores, em particular os clientes finais economicamente vulneráveis, em relação a preços, à forma e qualidade da
prestação de serviços, promovendo a sua educação e informação e de exercício de funções de conciliação, mediação e
de arbitragem de diferendos entre os concessionários e entidades licenciadas e os seus consumidores.
A Autoridade Reguladora de Águas (AURA)308 tem competências para a regulação e fiscalização do serviço público
de abastecimento de água e saneamento, acautelando, os interesses dos consumidores ou utentes, assegurando o
equilíbrio entre a qualidade do serviço prestado e a sustentabilidade económica e financeira das entidades responsáveis pela prestação do serviço, a promoção da conciliação de interesses entre o consumidor e a entidades gestora,
servindo de fórum de concertação pré-arbitral.
A Direcção Nacional de Saúde Pública do Ministério da Saúde é a autoridade competente para garantir o controlo de
qualidade de água destinada ao consumo humano.
Moçambique é membro da Organização Internacional de Associações de Consumidores de Língua Portuguesa (CONSUMARE) através da Associação para o Estudo e Defesa do Consumidor (ProConsumers)309 constituída em 1995.310

VII DEFESA COMERCIAL
7.1 REGIME ADUANEIRO
7.1.1 Enquadramento
O Regulamento do Desembaraço Aduaneiro de Mercadorias de 2019 determina que a entrada ou saída de pessoas,
bens, mercadorias, valores, e respectivos meios de transporte, no ou do território aduaneiro moçambicano, está
sujeita ao controlo das Alfândegas e deve realizar-se através dos portos, aeroportos e estâncias aduaneiras devidamente habilitadas para o efeito. Estão sujeitas ao controlo aduaneiro: as mercadorias que entram, permanecem
ou saem do território aduaneiro até que se encontrem fora da alçada das Alfândegas, podendo ainda ser objecto
de auditorias pós-desembaraço; as mercadorias abordo e as bagagens dos viajantes e tripulantes; as mercadorias
desembaraçadas com benefícios fiscais, bem como as procedentes ou com destino às zonas francas ou zonas económicas especiais (ZEE).
Regimes aduaneiros especiais

• Importação temporária;
• Exportação temporária;
• Reimportação;
• Reexportação;
• Trânsito aduaneiro;
• Cabotagem;
• Transferência;
• Armazéns de regime aduaneiro;
• Lojas francas;
• Zonas francas;
• ZEE.

Os sistemas simplificados de Despacho de Importação e Exportação incluem os seguintes regimes:
• Sistema Abreviado para importação e exportação de mercadorias cujo valor FOB (Free on Board - livre a bordo)
seja igual ou inferior a 250 000 MT (cerca de EUR 3 500) as quais podem ser desembaraçadas através de Documento
Único Abreviado (DUA), permitindo-se a utilização deste sistema na importação e exportação de peças sobressalentes de reposição urgente, para máquinas e equipamentos de unidades produtivas, incluindo sistemas de comunicação, de fornecimento de energia, água e unidades industriais sem limite de valor.
De acordo com a Lei de Defesa do Consumidor.
A AURA é a designação, desde Março de 2019, do Conselho de Regulação de Águas (CRA) http://www.cra.org.mz/
http://portaldoconsumidor.org.mz/
310
http://consumare.org/membros/mocambique/
307
308
309
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• Sistema Simplificado aplicável aos bens e separados de bagagens em excesso de franquias dos viajantes, destinados a uso pessoal, e sem fins comerciais, desde que não excedam 50 000 MT (cerca de EUR 700), os quais podem
ser desembaraçados usando o Documento Único Simplificado (DUS), desde que se encontrem nas seguintes condições: os artigos pela sua natureza não suscitem duvidas de ordem comercial; quando não exista mais do que um
artigo da mesma espécie, no caso de electrodomésticos ou outros bens de consumo duradouro; não for solicitado
qualquer benefício fiscal ou tratamento preferencial sobre os bens; não constarem do Quadro III das Regras Gerais
do Desembaraço Aduaneiro de Mercadorias de 2017
• Mercadorias em embarques parciais, podendo o Director-Geral das Alfândegas autorizar a consolidação numa
só declaração aduaneira da importação de mercadorias da mesma referência técnica e comercial e relativas ao
mesmo tipo de transporte, excepto no caso das embarcações, caso em que deve ser concedida autorização pelo
Director-Geral das Alfândegas.
Documento Único (DU) é a forma normal de declaração aduaneira de bens, mercadorias, valores e meios de
transporte que entram ou saem do País, independentemente do regime aduaneiro que lhes seja aplicável.
DUA é a forma abreviada de declaração aduaneira para a importação e exportação de bens, mercadorias e valores transportados em quantidades reduzidas, que se destinem a fins comerciais e que usa a mesma fórmula
de declaração do DU mas com menos elementos obrigatórios e constitui a forma de declaração aplicável nas
fronteiras de entrada e saída autorizada.
DUS é a forma de declaração aduaneira a ser usada exclusivamente para as importações e exportações de bens,
mercadorias e valores separados de bagagem, trazidos por viajantes, em excesso das suas franquias, para uso
pessoal e sem fins comerciais;
A Pauta Aduaneira de 2016 foi revista em 2017 tendo sido introduzidos novos Códigos Pautais referentes a Cervejas.
Regime sancionatório:
Sem prejuízo de qualquer responsabilidade civil ou criminal, o incumprimento das regras estabelecidas no Regulamento do Desembaraço Aduaneiro de Mercadorias é considerado infracção tributária punível nos termos da legislação fiscal e aduaneira.

7.1.2 Incentivos aduaneiros
Em 2002 o Regime Especial para os Utilizadores Industriais de Açúcar foi prorrogado por duas vezes e está prevista uma isenção do IVA ao respectivo Código de 2007 republicado em 2016. As isenções são as apresentadas no
quadro seguinte:
ISENÇÕES DE IVA
APLICÁVEIS A
IMPORTAÇÃO
DE AÇÚCAR

Transmissão do açúcar
Transmissões de matérias-primas, produtos
intermédios, peças, equipamentos e
componentes para indústria nacional do açúcar

Comprovadas, consoante os casos, através
de documentos aduaneiros apropriados
ou declaração emitida pelo adquirente
dos bens e serviços em como estes vão
ser incorporados no processo de produção

Transmissões de bens e as prestações de
serviços, efectuadas no âmbito da actividade
agrícola de produção de cana-de-açúcar
e destinadas à indústria
Regime cambial especial das Zonas Francas Industriais (ZFI)s e Zonas Económicas Especiais (ZEE)s:
O Regulamento da Lei de Investimento (analisado no Capítulo I) permite aos Operadores e Empresas de ZEE (OZEE
e EZEE), abrir, manter e movimentar contas em moeda estrangeira, dentro e fora do País, devendo a abertura de
contas no exterior ser feita junto de bancos correspondentes dos bancos nacionais, sendo também permitida a
transferência de lucros e dividendos para o exterior, mediante autorização prévia do Banco de Moçambique e desde
que os investimentos tenham sido previamente registados junto do Banco Central e após o pagamento dos impostos
devidos.
Nos termos da Lei de Investimentos (analisada no Capítulo I), os investimentos de natureza económica levados a
cabo nas ZFI e ZEE, cujos processos obedeçam ao seu Regulamento, independentemente da nacionalidade e natureza dos respectivos investidores, podem beneficiar dos regimes previstos nestes diplomas.
Foram criadas duas ZFI no Posto Administrativo de Muano, Distrito de Nacala, Província de Nampula em 2011: Minheuene, com uma área territorial de 350 hectares; e Locone, com uma área territorial de 163 hectares; em 2014 a
Zona Franca Industrial de Mocuba, localizada na Cidade de Mocuba, Distrito de Mocuba, Província da Zambézia, com
uma área de 50,58 hectares; e em 2016 Zona Franca Industrial de Revúboè, localizada entre os Distritos de Moatize
e Chiúta, na Província de Tete, com uma área de 4.484 hectares.
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Foram criadas 4 ZEE, respectivamente em 2007, 2012, 2014 e 2019: a ZEE de Nacala que compreende o Distrito de
Nacala-à-Velha e do Distrito de Nacala Porto; a ZEE de Manga-Mungassa, localizada no Bairro da Manga-Mungassa,
Município da Beira, Província de Sofala, com uma área territorial de 217 hectares; a ZEE de Mocuba, que abrange o
Distrito de Mocuba e Posto Administrativo de Munhamade, no Distrito de Lugela, Província da Zambézia; e a ZEE de
Ute, localizada no Povoado de Ute, Distrito de Chimbunila, Província do Niassa, com uma área de 681 hectares ; e ainda
em 2013 a Zona de Estância de Turismo Integrado de Crusse e Jamali, em regime de ZEE, no Posto Administrativo de
Matibane, Distrito de Mossuril, Província de Nampula, com uma área de 1.750 hectares.
Acordo de Facilitação do Comércio:
Moçambique é parte desde 2016 do Acordo de Facilitação de Comércio (AFC), adoptado na IX Conferência Ministerial
da Organização Mundial do Comércio (OMC), realizada em Bali (Indonésia), a 7 de Dezembro de 2013311, cuja implementação é monitorada pelo Comité Nacional de Facilitação do Comércio (CNFC) criado em 2017.

7.1.3 Principais entidades competentes
A Autoridade Tributária tem competências para a fiscalização e controlo aduaneiro das entradas e saídas de bens,
meios de transporte e pessoas ligadas a esses bens ou meios de transporte no território aduaneiro do País e para
prevenir, combater e reprimir a fraude de infracções aduaneiras e fiscais, fraude cambial na parte cometida às Alfândegas, comércio externo não autorizado e o tráfico ilícito de drogas estupefacientes, substâncias psicotrópicas, armas,
objectos de arte, antiguidades e outros bens proibidos ou protegidos por lei.
Alfândega é a instituição do Estado responsável pela aplicação da legislação aduaneira e pela cobrança de direitos
e demais imposições, bem como pela aplicação da legislação e da regulamentação relacionadas com a importação,
exportação e armazenagem dos bens, mercadorias, valores e meios de transporte.

7.2 SUBVENÇÕES À PRODUÇÃO NACIONAL
Segundo o Regulamento do Regime Aduaneiro aplicável aos Mineiros Moçambicanos em Serviço na República da
África do Sul de 2011 estes beneficiam de isenção de pagamento dos direitos e demais imposições aduaneiras relativos a: bagagem sem fins comerciais; um electrodoméstico de cada tipo, por ano; remessa mensal de bens, num
valor não superior a 15 000 MT (cerca de EUR 200); um veículo automóvel, um tractor agrícola e respectivas alfaias,
em cada 5 anos.
Os mineiros podem efectuar, através das empresas transportadoras e distribuidoras autorizadas, remessas mensais
de bens para as suas famílias no valor total ao equivalente a 15 000 MT (cerca de EUR 200) com isenção de direitos e
outras imposições aduaneiras, podendo acumular este limite até um máximo correspondente a 6 meses, findo o qual
o mineiro perde o direito à isenção relativamente às remessas acumuladas.
Aos mineiros que se deslocam ao País em férias é concedida licença de importação temporária de viatura e seus
atrelados por um período máximo de 60 dias. Este prazo pode ser prorrogado uma vez, por mais 30 dias, mediante
requerimento do interessado a apresentar na estância aduaneira mais próxima da sua residência. Findo o contrato de
trabalho e no momento de regresso definitivo ao País, o mineiro é considerado, para efeitos aduaneiros, como viajante
e a sua bagagem goza de isenção.
A alteração do Código da Estrada em Julho de 2019 passou a permitir a importação de veículos com volante à esquerda para fins comerciais.
A Lei dos Crimes Anti-Económicos de 1987, actualizada pela última vez pelo Código Penal e pelo Código de Processo
Penal, ambos de Dezembro de 2019 , é o instrumento que estabelece as punições para actos que são considerados
lesivos da economia nacional, como é o caso dos crimes de açambarcamento e de especulação.
Crime de especulação consiste na venda de produtos ou serviços estipulando ou exijndo por qualquer forma preços
superiores aos fixados pelas entidades competentes, sendo punido com pena de prisão até 2 anos e multa correspondente ao quíntuplo do lucro ilícito realizado, acrescido do quíntuplo do valor dos produtos ou mercadorias
apreendidos.
Crime de açambarcamento consiste na ocultação de mercadorias ou produtos, na recusa ilícita da venda de produtos ou mercadorias e na aquisição ilícia de quantidades manifestamente superiores às necessidades mercantis
ou à quota fixada, quando este actos provacarem prejuízo do abastecimento regular do mercado, sendo punido com
pena de prisão até 2 anos e multa igual ao quíntuplo das mercadorias apreendidas.
Consultar no Legis-PALOP+TL as versões consolidadas:
• Da Lei de Defesa da Economia e da Lei dos Crimes Anti-Económicos; e
• Do Código Penal e do Código de Processo Penal de 2019 cuja entrada em vigor inicilamente prevista para Junho
de 2020 foi prorrogada para Dezembro de 2020.
De destacar ainda que desde a data de entrada em vigor do Código de Processo Penal em Junho de 2020 admite-se a
substituição das penas de prisão dos crimes de açambarcamento e de especulação por pagamento de penas de multa
bem como a liberdade provisória mediante a prestação de caução, por meio de depósito, penhor, hipoteca, fiança
bancária ou fiança.
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https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/wto_tradefacilitation_e.pdf

VIII SISTEMA JUDICIAL
DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS
8.1 ORGANIGRAMA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
ORGANIGRAMA DOS TRIBUNAIS
(Hierarquia estabelecida com base nas Instâncias)
SUPREMO TRIBUNAL

TRIBUNAL SUPERIOR
DE RECURSO DE MAPUTO

TRIBUNAL SUPERIOR
DE RECURSO DE BEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR
DE RECURSO DE NAMPULA

TRIBUNAIS DE COMPETÊNCIA
especializada em
Funcionamento

TRIBUNAIS JUDICIAIS
de nível
Provincial

TRIBUNAIS JUDICIAIS
de nível
Distrital

Fonte: Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária

Segundo a Lei de Organização Judiciária de 2007, com a última actualização em 2018, em Moçambique a função
judicial é exercida pelas seguintes categorias de tribunais:
• Tribunal Supremo;
• Tribunais Superiores de Recurso;
• Tribunais Judiciais de Província;
• Tribunais Judiciais de Distrito.
Tribunal
Supremo

É o mais alto órgão da hierarquia dos Tribunais Judiciais e tem jurisdição em todo o território
nacional, sendo constituído pelo Presidente, Vice-Presidente e Juízes Conselheiros (mínimo 7),
podendo participar nos julgamentos juízes eleitos (máximo 17, sendo 8 suplentes).
Organiza-se em:
• Plenário, como tribunal de 2.ª Instância e de Instância única, nos casos expressamente previstos na lei;
• Secções, como tribunal de 1.ª e 2.ª Instâncias.

Tribunais
Superiores
de
Recurso

São tribunais de recurso cuja sede está situada numa das capitais administrativas, incluídas na área
da sua jurisdição, a qual é definida no respectivo diploma de criação.
Quando funciona como tribunal de 2.ª Instância compete-lhe, nomeadamente, julgar dos recursos
das decisões proferidas pelos Tribunais Judiciais de Província. Funcionando como tribunal de
1.ª Instância compete-lhe, designadamente, conhecer os pedidos de habeas corpus que, nos termos
da lei processual, devam ser remetidos para este tribunal.
Em 2010 foram criados e iniciaram funções os Tribunais Superiores de Recurso de Maputo, Beira
e Nampula.

Tribunais
Judiciais
de
Província

A sua área de jurisdição e a sua sede são definidas no respectivo diploma de criação, podendo
organizar-se em secções de competência genérica ou de competência especializada. Em matéria
cível a alçada dos Tribunais Judiciais de Província é de valor equivalente a 50 e 25 vezes o salário
mínimo nacional da Função Pública.
São 11 os Tribunais Judiciais de Nível Provincial: Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete,
Manica, Sofala, Inhambane, Gaza, Província de Maputo e Cidade de Maputo.

Tribunais
Judiciais
de Distrito

São tribunais de 1.ª e 2.ª Instância.
A área de jurisdição de cada Tribunal Judicial de Distrito é definida no respectivo diploma de criação.
São, por regra, tribunais de competência genérica.
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Em matéria criminal não há alçada, sem prejuízo das disposições relativas ao recurso, mas há limites em termos
de penas, conforme determinado pela Lei da Organização Judiciária.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada da Lei da Organização Judiciária.
O Conselho Constitucional, cuja Lei Orgânica é de 2006 actualizado pela última vez em 2012, é o órgão de soberania
ao qual compete especialmente administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-constitucional, exercendo as
suas atribuições e competências em todo o território nacional e no âmbito de toda a ordem jurídica de Moçambique
e sendo composto por 7 Juízes Conselheiros.
A maioria das suas decisões versam matéria eleitoral e de fiscalização da constitucionalidade.
Prevê-se ainda a existência de tribunais comunitários como Instâncias institucionalizadas não judiciais de resolução de conflitos, independentes, que julgam de acordo com o bom senso e a equidade, de modo informal, desprofissionalizado, privilegiando a oralidade e atendendo aos valores sociais e culturais existentes na sociedade
moçambicana, com respeito pela Constituição.

8.2 EXECUÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA
No Código de Processo Civil de 1963, actualizado em 2013, prevê-se o princípio da necessidade de revisão e confirmação de sentença estrangeira, excepto se invocada como simples meio de prova sujeito à apreciação de quem haja
de julgar a causa. Para a revisão e confirmação é competente o Tribunal Supremo.
O Código Civil de 1966 com a última actualização em Dezembro de 2019, prevê que as sentenças dos tribunais estrangeiros, revistas e confirmadas, podem titular o registo da hipoteca judicial, na medida em que a lei do País onde
foram proferidas lhes reconheça igual valor.
As regras de execução em Moçambique de sentenças penais estrangeiras estão previstas no Código de Processo
Penal de Dezembro de 2019, que entrou em vigor e foi actualizado em Dezembro de 2020, cuja força executiva depende de prévia revisão e confirmação também pelo Tribunal Supremo.
Consultar no Legis-PALOP+TL as versão consolidadas do Código de Processo Civil, do Código Civil e do Código
de Processo Penal.
Os Princípios e Procedimentos da Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional em Matéria Penal que entraram
em vigor em Dezembro de 2019 aplicam-se nas relações de Moçambique com outros Estados, assim como com
entidades internacionais estabelecidas no âmbito dos tratados e acordos internacionais que vinculem o Estado
Moçambicano, em matéria penal. A Procuradoria Geral da República é Autoridade Central com competência para
tramitar, designadamente, os pedidos de cooperação jurídica e judiciária de qualquer natureza e cartas rogatórias
e para solicitar ao Tribunal Supremo a revisão e reconhecimento de sentenças estrangeiras.
Foi adoptado em 1990 o Acordo de Cooperação Jurídica e Judiciária entre Moçambique e Portugal, segundo o qual
a eficácia no território moçambicano de uma decisão judicial sobre direitos privados proferida em Portugal está
dependente da sua revisão e confirmação por tribunais moçambicanos, desde que verificados os requisitos necessários para tal confirmação. No mesmo Acordo prevêem-se ainda regras específicas aplicáveis ao reconhecimento
e execução, em Moçambique, de decisões em matéria de obrigações alimentares provenientes de relações de parentesco, casamento e afinidade proferidas por tribunais portugueses.
Em Moçambique são também aplicáveis as regras sobre revisão, confirmação execução de sentenças previstas no
Acordo de Cooperação Judiciária entre a República Popular de Angola, a República de Cabo-Verde, a República da
Guiné-Bissau, a República Popular de Moçambique e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, assinado a
10 de Dezembro de 1987, em Bissau.

8.3 REGIME DA ARBITRAGEM
De acordo com a Lei de Organização Judiciária nos tribunais podem ser criados órgãos, secções especializadas
ou mecanismos que facilitem a resolução de conflitos evitando, sempre que possível, a sua solução contenciosa,
competindo o estabelecimento de tais mecanismos, incluindo a definição de competências, da organização e das regras de funcionamento, ao Conselho de Ministros, ouvido o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Os acordos
alcançados usando tais mecanismos são homologados por sentença. Para efeitos de prazos de prescrição, os tribunais arbitrais, órgãos, secções e mecanismos de mediação e conciliação são considerados órgãos jurisdicionais.
O Regime da Arbitragem, a Conciliação e a Mediação como meios alternativos de resolução de conflitos de 1999
pode ser adoptado pelos sujeitos jurídicos antes ou em alternativa a submeter os seus litígios ao poder judicial,
mediante convenção expressa de arbitragem.
Em 2009 foi criada a Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral (COMAL), instituição de direito público, tutelada
pelo Ministro que superintende a área do Trabalho, com sede na cidade de Maputo e representada ao nível das
Províncias pelos Centros de Mediação e Arbitragem Laboral. Compete-lhe, implantar, implementar, coordenar,
desenvolver e dinamizar mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos laborais, tendo o respectivo Código de
Conduta dos Conciliadores, Mediadores e Árbitros sido aprovado em 2018.
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Moçambique é parte da Convenção de Nova Iorque para o Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais
Estrangeiras312, assim viabilizando o reconhecimento imediato das mesmas em Moçambique, desde que proferidas
em território de Estados vinculados à Convenção e reconhecidos pelo Estado Moçambicano.

IX REGIME JURÍDICO DOS ESTRANGEIROS
9.1 TIPOS DE VISTOS
O Regime Jurídico do Cidadão Estrangeiro, de 1993 actualizado em 2014, exige visto para a entrada em Moçambique,
inclusive para os agentes diplomáticos e consulares permanentes e respectivos familiares ou em missões especiais.
O visto de entrada pode ser individual ou colectivo, simples ou múltiplo, podendo revestir uma das modalidades mais
comuns no quadro seguinte, que sumariza também o Regulamento do Regime Jurídico do Cidadão Estrangeiro de
2014, actualizado em 2017, conjugado com o diploma de Criação do visto de fronteira de 2000.
TIPO

REQUISITOS/CONDIÇÕES

Visto de
residência

• Concedido ao cidadão estrangeiro que pretenda fixar-se no País;
• Habilita o seu titular a entrar em território moçambicano para nele obter a autorização
de residência e é válido para uma única entrada e permanência por um período de 30 dias,
prorrogáveis até 60.

Visto
turístico

• Concedido ao cidadão estrangeiro que venha ao País em viagem de carácter turístico ou recreativo;
• Válido por 90 dias.

Visto de
fronteira

• Concedido ao cidadão estrangeiro pelos Serviços de Migração, nos Postos de Travessia e destina-se
a permitir a entrada em território nacional ao cidadão estrangeiro proveniente de país onde não haja
representação diplomática ou consular de Moçambique;
• Válido para duas entradas e permite ao seu titular a permanência por período de até 30 dias,
não prorrogáveis, contados a partir da primeira entrada;
• Pode ainda ser concedido ao cidadão estrangeiro proveniente de país onde exista representação
diplomática ou consular da de Moçambique:
		
- Mediante tratamento recíproco que o país de origem dispense aos cidadãos moçambicanos
		
no que respeite à entrada no seu país, mediante o pagamento adicional de 25% sobre a taxa global
		
fixada na tabela constante do diploma que criou o visto de fronteira em 2000;
		
- Para fins turísticos ou que por razões devidamente fundamentadas não tenha podido solicitar
		
o respectivo visto.
Visto de
visitante

• Destina-se a permitir a entrada em território nacional ao seu titular para fins que, sendo aceites
pelas autoridades competentes, não justifiquem a concessão de outra modalidade de visto;
• Válido por 15 dias, prorrogáveis até ao limite máximo de 90 dias.

Visto de
negócio

• Concedido ao cidadão estrangeiro que se desloque ao País em conexão com a actividade
que desenvolve;
• Válido por 30 dias, prorrogáveis até 90 dias.

Visto para
actividade
de
investimento

• Concedido ao cidadão estrangeiro investidor, representante, procurador ou titular de órgãos de
direcção de empresa investidora, observados os formalismos legais de contratação de mão-de-obra
estrangeira, pelas Missões Diplomáticas e Consulares de Moçambique e destina-se a permitir
a entrada do seu titular em território nacional, para fins de implementação de projectos de
investimentos de valor igual ou superior a USD 500 000, aprovados pela entidade competente.
• Utilizado no prazo de 60 dias subsequentes à data da sua concessão e permite ao seu titular
múltiplas entradas e uma permanência até 2 anos, prorrogáveis por iguais períodos de tempo,
enquanto perdurarem as razões que justificaram a sua concessão.

Visto de
estudante

• Concedido ao cidadão estrangeiro que tenha de entrar no País a fim de frequentar um
estabelecimento de ensino oficialmente reconhecido;
• Válido por 12 meses, prorrogáveis.

Texto da Convenção em Português disponível em www.gddc.pt/siii/docs/rar37-1994.pdf . Partes na Convenção disponíveis em http://www.
uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_ status.html.
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Consultar no Legis-PALOP+TL:
• Versões Consolidadas do Regime Jurídico do Cidadão Estrangeiro e do respectivo Regulamento;
• Tabela de taxas a pagar, pela concessão e pela prorrogação do visto de fronteira.
• Novo Visto para Assistência Humanitária criado em Dezembro de 2020.
Estão isentos do visto de entrada: o cidadão estrangeiro com autorização de residência no País e o cidadão estrangeiro,
nacional de País com que Moçambique tenha acordos de supressão de visto.
Os Serviços de Migração poderão conceder ao cidadão estrangeiro passaporte ou documento equiparado, nos seguintes casos: cidadão estrangeiro residente no País, desde que seja apátrida, quando outras razões excepcionais
aconselharem a sua emissão.
Consultar no Legis-PALOP+TL as Taxas para Passaporte, Documentos de Viagem, Vistos e Documento de Identificação e Residência para Estrangeiro (DIRE) (incluindo DIRE para os cidadãos da CPLP) fixadas em 2019 e os
diversos Acordo de Supressão de visto celebrados entre Moçambique e países estrangeiros.

9.2 AUTORIZAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE VISTOS
Segundo informação oficial do Portal do Governo do Moçambique313 os vistos de entrada para Moçambique podem ser
obtidos no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, nas missões diplomáticas e consulares de Moçambique no estrangeiro, nos serviços de migração e nos postos fronteiriços autorizados para o efeito. No mesmo portal
pode ser consultada a documentação necessária, as taxas e valores a pagar e outra informação relevante314.
Autorização de residência:
Nos termos do Regime Jurídico do Cidadão Estrangeiro, é concedida pelos serviços competentes do Governo ao
cidadão estrangeiro titular do visto de residência, reunidos os necessários requisitos.
A autorização da residência tem a validade de 1 ano renovável por iguais períodos, enquanto perdurarem as razões da
sua concessão. A autorização de residência cuja vigência se prolongue por mais de 10 anos consecutivos confere ao
seu titular o estatuto de residente permanente.
Regime migratório especial aplicável às ZEE previsto no Regulamento da Lei de Investimentos:
• Aos investidores autorizados e seus representantes, bem como aos proprietários de Empresa em Zona de Estância
de Turismo Integrado (EZETI – analisadas na Secção 1.8 do Capítulo I), será concedido direito de residência permanente no País, extensivo ao cônjuge e filhos menores, desde que devidamente comprovado pela Agência para a Promoção
de Investimento e Exportações (APIEX);
• Aos trabalhadores estrangeiros contratados para prestação de serviços nas Zonas Económicas Especiais (ZEE) será
concedido o direito de residência temporária;
• Aos cidadãos de nacionalidade estrangeira titulares de EZETI individuais serão concedidos vistos de turismo anuais
com entradas múltiplas;
• Os profissionais liberais – como arquitectos, advogados, economistas – estrangeiros devem, para que seja concedido
o direito à autorização de residência permanente, gerar uma receita anual ilíquida do seu trabalho não inferior a 1 000
000 MT (cerca de EUR 10 900);
• É atribuído o direito de autorização de residência precária aos especialistas contratados para o desenvolvimento de
determinadas actividades nas ZEE.
Regime sancionatório:
O cidadão estrangeiro que permaneça no País para além do período autorizado, fica sujeito a uma pena de multa diária
entre 1 000 000 MT e 2 000 000 MT (cerca de EUR 10 900 e EUR 21 800). Outras infracções ficam sujeitas a multas entre
200 000 MT e 12 000 000 MT (cerca de EUR 2 100 e EUR 131 200), aplicáveis designadamente às empresas, agentes de
navegação e pessoas singulares que transportem para o País estrangeiros indocumentados ou clandestinos, em caso
de desembarque, nos termos do Regime Jurídico do Cidadão Estrangeiro.
Contratação de trabalhadores estrangeiros no sector de Petróleos e Minas:
Consultar no Legis-PALOP+TL o respectivo regime de 2011 que exige que o exercício dessas actividades tenha
sido aprovado pela entidade competente. Abrange empresas nacionais e estrangeiras designadamente envolvidas em projectos de investimento aprovados pelo Governo e prevê um regime sancionatório próprio.
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http://www.portaldogoverno.gov.mz/
http://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Cidadao/Cidadao-Nao-Residente/Migracao

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
E DIREITOS HUMANOS

GUIA PARA INVESTIR
NOS PALOP E TIMOR-LESTE

SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE

I FORMAS DE INVESTIMENTO
ESTRANGEIRO
1.1 REGIME LEGAL315
O regime de investimento em São Tomé e Príncipe é enquadrado pelo Código de Investimentos e pelo Código dos
Benefícios Fiscais, ambos de Novembro de 2016, sendo concretizado pelo Regulamento do Código de Investimentos de Dezembro de 2017.
É considerado investidor qualquer pessoa singular ou colectiva, de qualquer nacionalidade, que realize ou tenha
realizado operações de investimento nos termos das Leis vigentes no país. Os investimentos cujo montante global
corresponda a valor igual ou superior a EUR 50 000 são elegíveis aos incentivos.
Consideram-se investimentos as actividades económicas desenvolvidas por sociedades de direito São-tomense ou
registadas em São Tomé e Príncipe, que concorram para atingir os objectivos económicos e sociais previstos no
Código de Investimento, as quais são enquadradas num dos três regimes de investimento que se sumarizam no
quadro seguinte.
REGIMES DE INVESTIMENTO
Conceito
de Investimento

Mobilização de recursos financeiros, humanos e tecnológicos destinados a criar
ou ampliar actividades produtivas ou de prestação de serviços.
Valor global do investimento

Benefícios aplicáveis

Regime Simplificado Entre EUR 50 000 e EUR 249 999
		

50% dos benefícios e incentivos
consagrados no regime geral

Regime Geral
Entre EUR 250 000 e EUR 4 999 999
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• Benefícios na Importação de Bens;
• Benefícios Fiscais Sobre o Rendimento;
• Outros Benefícios relativos ao Imposto de Selo
e à taxa de SISA;
• Benefícios para Investimentos em Empreendimentos
de Comércio;
• Benefícios no sector da Agricultura, Agro-indústria,
Pecuária e Pescas;
• Benefícios na Actividade de Turismo e Hotelaria;
• Benefícios para Investimentos Sociais e Segurança
Social.

Regime Especial
Superior a EUR 5 000 000
		
		
		

• Projectos de grande dimensão;
• Projectos situados nas Zonas Especiais de
Desenvolvimento (ZED) (consultar os benefícios
aplicáveis na Secção 1.7)

Actividade Económica é a produção e comercialização de bens ou a prestação de serviços de qualquer natureza,
levada a cabo por pessoas singulares ou colectivas em qualquer sector da actividade nacional.
Salientam-se de seguida os benefícios aplicáveis a Projectos de grande dimensão previstos no Código de Benefícios
Fiscais (Consultar na Secção 3.7 do Capítulo III mais informações sobre os restantes benefícios fiscais).

INCENTIVOS EXCEPCIONAIS PARA PROJECTOS DE GRANDE DIMENSÃO
Âmbito

Em São Tomé e Príncipe, os valores em moeda nacional fixados antes de 1 de Janeiro de 2017 são convertidos para a Nova Família da Dobra
à razão de 1/1 000, nos termos do Decreto-Lei de 2016 que criou a taxa de conversão de moeda da Família da Dobra para a Nova Família da
Dobra.
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• Empreendimentos cujo investimento exceda o equivalente a USD 10 000 000; ou
• Empreendimentos em infra estruturas de interesse público, levados a cabo sob o regime de concessão.

Incentivos Excepcionais a conceder pelo
Conselho de Ministros, sob proposta do
Ministro tutelar da área de Finanças

• Direitos de importação;
• Retenções na fonte;
• IRC ou IRS, consoante o caso;
• Imposto de Selo;
• Imposto sobre Consumo;
• Imposto de Sisa

Condições de concessão dos benefícios

Celebração de um contrato de investimento entre o Estado
e a entidade promotora do projecto, a aprovar pelo Conselho
de Ministros, no qual será fixado o âmbito e os objectivos
dos incentivos a conceder e as penalizações para o caso
de incumprimento pelo promotor.

Duração dos incentivos excepcionais

Concedidos por um período máximo 7 anos, após o período
de implementação, não sendo cumuláveis com os demais
previstos no Código de Benefícios Fiscais.

Acesso aos incentivos excepcionais

• Empreendimentos devem demonstrar viabilidade técnica,
económica e financeira;
• Preencher cumulativamente as seguintes condições:
		
- Serem relevantes para a promoção e aceleração
		
do desenvolvimento da economia nacional;
		
- Serem relevantes para a redução das assimetrias
		
entre diferentes parcelas do território nacional.
Consideram-se relevantes para a promoção do desenvolvimento da economia nacional os projectos de investimento
que tenham por objecto as seguintes actividades económicas:
SECTORES RELEVANTES NO REGIME ESPECIAL DE BENEFÍCIOS AO INVESTIMENTO
Pescas, agropecuária e silvicultura
Indústria transformadora
Telecomunicações
Construção de infraestruturas portuárias e aeroportuárias e respectivo equipamento
Actividades turísticas
Os promotores de projectos de investimentos não abrangidos pelo regime de incentivos excepcionais acima indicado
devem preencher os seguintes requisitos para beneficiar dos incentivos previstos no Código dos Benefícios Fiscais:
Condições de Acesso

• Ter no mínimo 20% de capital disponível;
• Demonstrar que possui uma situação económica e financeira estável para a realização
do projecto;
• Apresentar certidão negativa de dívidas com o Estado e a Segurança Social;
• Apresentar o estudo de viabilidade do projecto aceitável para o Estado, que demonstre
a criação de postos de trabalho de carácter permanente e direccionado a ocupação
de mão-de-obra nacional e contribua no âmbito da responsabilidade social;
• Apresentar o relatório de análise e demonstração do impacto económico do investimento
para o país.

Os actos de investimento externo podem ser realizados, isolada ou cumulativamente, através das seguintes formas:
Formas de Realização • Transferência de recursos do exterior ou alocação de fundos próprios;
do Investimento
• Aplicação de disponibilidades em moeda estrangeira, em contas bancárias constituídas
em São Tomé e Príncipe, susceptíveis de reexportação, nos termos da legislação cambial
aplicável;
• Aplicação, em território São-tomense, de fundos no âmbito de reinvestimento externo;
• Importação de máquinas, equipamentos, acessórios e outros meios fixos corpóreos;
• Incorporação de créditos e outras disponibilidades do investidor privado, susceptíveis
de serem aplicados em empreendimentos;
• Incorporação de tecnologias e know-how, desde que representem uma mais-valia
ao empreendimento e sejam susceptíveis de avaliação pecuniária.

327

Reinvestimento é a aplicação, total ou parcial, dos lucros líquidos resultantes da exploração, depois de impostos e
demais contribuições obrigatórias, na expansão, diversificação ou modernização da capacidade instalada.
Lucros Exportáveis significa a parte dos lucros resultantes da actividade do projecto que envolva investimento
directo estrangeiro (IDE) elegível à exportação de lucros de acordo com a Lei Cambial316, cuja remessa para o exterior, o investidor pode efectuar sob sua livre iniciativa, uma vez providenciados o pagamento dos impostos e demais
obrigações legais e outras deduções legais relativas à constituição ou reposição de fundos de reserva.
IDE é qualquer das formas de contribuição do capital susceptível de avaliação pecuniária, expressa em moeda nacional ou estrangeira, que constitui recurso próprio ou sob conta e risco do investidor, provenientes do estrangeiro e
destinado à incorporação no investimento para a realização de um projecto de actividade económica através de uma
sociedade comercial registada em São Tomé e Príncipe e a operar a partir do território São-tomense.
Consultar no Legis-PALOP+TL o elenco não taxativo de actos e contratos considerados operações de investimento
abrangidas pelo Código de Investimentos.
Não são consideradas investimento externo317 as operações que consistam no frete temporário de automóveis, embarcações, aeronaves e outros meios susceptíveis de aluguer, leasing ou qualquer outra forma de uso temporário no
território nacional contra pagamento.
O Código de Investimento prevê a possibilidade de Governo privilegiar tipos de investimentos, em função de sectores
ou de zonas de desenvolvimento (consultar a Secção 1.7).
O quadro seguinte esquematiza o regime sancionatório previsto no Código de Investimentos, cujas coimas são expressas em Euros mas devendo ser pagas no seu equivalente em Dobras.
REGIME SANCIONATÓRIO DO CÓDIGO DE INVESTIMENTO
Transgressões
Coimas (em EUR)
Incumprimento das obrigações
• De 5 000 a 10 000;
e deveres constantes do contrato
• De 15 000 a 30 000,
de investimento
em caso de reincidência.
Não respeito das regras do
Código de Investimentos		

Outras sanções
• Perda das isenções, incentivos fiscais
e outras facilidades concedidas;
• Revogação da autorização do investimento.

Desistência dolosa ou não
NA
fundamentada, aferida pela		
Agência de Promoção de		
Comércio e Investimento (APCI)		
em inquérito específico		
		

Registo do pretenso investidor numa base
de dados da APCI para entidades proibidas
de recorrerem ao regime do investimento
privado e de usufruírem do sistema de
incentivos e benefícios fiscais e aduaneiros,
por um período de 10 anos.

Não execução dos projectos dentro
dos prazos fixados na autorização
ou na prorrogação

Perda das isenções, incentivos fiscais
e outras facilidades concedidas

Até 1/4 do montante do
investimento, salvo se for
comprovada a situação
de força maior

A APCI é a Agência responsável pelos investimentos criada em 2012 com o fim de implementar acções e políticas
do Governo em matéria de comércio, de exportação, e de atracção de investimento, sobretudo o IDE, sendo competente para organizar o registo de projectos autorizados, de acordo com as áreas de investimento.

1.2 GARANTIAS DOS INVESTIDORES,
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR E INCENTIVOS
Aos investimentos que preenchem os requisitos de elegibilidade é garantido um regime de incentivos fiscais, sob a
forma de isenções, reduções de taxas, deduções à matéria colectável e à colecta, de amortizações e reintegrações
aceleradas ou de crédito fiscal por investimento, de acordo com o estabelecido no Código de Benefícios Fiscais.
A atribuição de incentivos previstos no Código de Investimentos obedece aos princípios do respeito pela:
• Propriedade privada;
• Regras do mercado livre e da sã concorrência entre os agentes económicos;
• Livre iniciativa, excepto para as áreas definidas por lei como sendo de reserva do Estado.
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A Lei Cambial em vigor é o Regime Jurídico das Operações Cambiais de 1999.
O Código de Investimento não define o conceito de investimento externo.

Resumem-se em seguida as principais garantias do regime de investimento:
GARANTIAS
Igualdade de
Tratamento justo, não arbitrariamente discriminatório e equitativo, às sociedades
Tratamento		e empresas constituídas e aos bens patrimoniais independentemente da origem do capital,
sendo garantida protecção, segurança, acesso aos meios e instâncias judiciais e não sendo
dificultada a sua gestão, manutenção e exploração.
Garantias Comuns

• Acesso aos tribunais a todos os investidores para a defesa dos seus direitos, sendo-lhes
garantido o devido processo legal;
• Pagamento de indemnização justa, prévia e efectiva, no caso dos bens objecto do projecto
de investimento serem expropriados ou requisitados em função de ponderadas
e devidamente justificadas razões de interesse público;
• Protecção e respeito pelo sigilo profissional, bancário e comercial às sociedades
e empresas constituídas para fins de investimento privado;
• Direito de importação directa de bens do exterior e exportação autónoma de produtos
produzidos pelos investidores, sem prejuízo da aplicação das regras aduaneiras e de
protecção do mercado interno aplicáveis.

Outras Garantias

• Direito de propriedade industrial e sobre toda a criação intelectual;
• Direitos que venham a ser adquiridos sobre a posse, uso e aproveitamento titulado da terra,
assim como sobre outros recursos dominiais;
• Não interferência pública na gestão das empresas privadas, excepto nos casos
expressamente previstos na lei;
• Não cancelamento de licenças sem o respectivo processo judicial ou administrativo.

Garantias
Convencionais

Não restrição das eventuais garantias e vantagens contempladas em acordos ou tratados
internacionais de que São Tomé e Príncipe é parte signatária ou a que tenha aderido.

Transferência
de Lucros e
Dividendos

Depois de implementado o projecto de investimento e mediante prova da sua execução,
de acordo com as regras definidas no Código de Investimentos e nos termos e condições
estabelecidos no Certificado de Registo de Investimento (CRIP) (consultar Secção 1.4),
é garantido o direito de transferir para o exterior:
• Dividendos ou os lucros distribuídos, depois de devidamente verificados e certificados
os respectivos comprovativos do pagamento dos impostos devidos, tendo em conta
o montante do capital investido e a sua correspondência com as respectivas participações
no capital próprio da sociedade ou da empresa;
• Produto da liquidação dos seus investimentos, incluindo as mais-valias, depois de pagos
os impostos devidos;
• Quaisquer importâncias que lhe sejam devidas, com dedução dos respectivos impostos,
previstas em actos ou contratos que, nos termos do Código de Investimentos, constituam
investimento privado;
• Royalties ou outros rendimentos de remuneração de investimentos indirectos, associados
à cedência de transferência de tecnologia.

Contratações públicas e aquisições do Estado:
As licitações e contratações de empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado e aos demais entes públicos devem obedecer ao Regulamento de Licitações e Contratações Públicas (RLCP)
de 2009.
Desde Janeiro de 2020 todos os projectos do Estado relacionado com as Tecnologia de Inovação e Comunicação
(TIC), aquisição de equipamentos e infra-estruturas de informação, devem ter obrigatoriamente um parecer técnico
prévio do Instituto de Inovação e Conhecimento (INIC), emitido no prazo máximo de 7 dias a contar da data de solicitação, nos termos das regras do Processo de Aquisição de Equipamentos e Tecnologias de Informação do Estado
aprovadas em Dezembro de 2019.
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1.3 FORMA LEGAL EXIGIDA PARA A CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES
1.3.1 Forma e documentação exigida
Em todos os projectos de investimento privado é assinado um Contrato Administrativo de Investimento entre o
Estado, representado pela Direcção do Património do Estado (DPE)318 e o Investidor, o qual deve preencher a ficha
técnica que servirá para elaboração do Contrato.
O Contrato é outorgado em documento particular, no número de vias conforme as partes contratantes, devendo ser
remetida uma cópia do contrato à APCI.
Consultar no Legis-PALOP+TL os elementos que deve conter a ficha técnica para elaboração do Contrato Administrativo de Investimento.
À constituição de sociedades são aplicáveis as regras do Código Comercial, cuja última actualização data de 2009
(consultar o Capítulo IV).

1.3.2 Capital social
Sociedade anónima: Capital mínimo: 350 000 Dobras (cerca de EUR 14 000).
Sociedade unipessoal por quotas: Capital mínimo: 20 000 Dobras (cerca de EUR 800).

1.4 REQUISITOS DE REGISTO E LICENCIAMENTO
O processo de candidatura dos projectos de investimento culmina na emissão, pela APCI, do Certificado de Registo
de Investimento (CRIP) que confere ao seu titular o direito de investir nos termos nele referidos, constituindo documento suficiente para comprovar junto de quaisquer entidades nacionais, o direito do seu titular a:
• Realizar todos os actos e contratos necessários à efectivação das operações autorizadas, nos termos legais e
regulamentares aos mesmos aplicáveis;
• Beneficiar, relativamente às actividades abrangidas pelas operações autorizadas, dos direitos, garantias e incentivos previstos no Código de Benefícios Fiscais.
O CRIP constitui o documento comprovativo da aquisição dos direitos e da assunção dos deveres de investidor privado consagrados no Código de Investimento, devendo servir de base para todas as operações de investimento,
acesso a incentivos e facilidades, obtenção de licenças e registos, solução de litígios e outros factos decorrentes
da atribuição de facilidades e incentivos.
Sempre que as operações autorizadas estejam associadas a projectos de criação, expansão ou modificação substancial de actividades económicas, o CRIP constitui autorização suficiente para a realização dos mesmos, dentro
do respeito pelas normas legais regulamentares em vigor nos respectivos sectores de actividade.
Para os projectos realizados com capital estrangeiro é elaborado um registo no Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP), visando o controlo da balança cambial da entidade promotora do projecto.
O quadro seguinte sumariza as etapas e a tramitação do processo de candidatura dos projectos de investimento,
previstas nos termos conjugados do Código de Investimentos e seu Regulamento.
ETAPAS E TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE CRIP
Proposta de
• Apresentada na APCI de forma mais completa possível, contendo todos documentos necessários
Investimento
que permitam:
Privado
- Identificação, a caracterização jurídica, económica, financeira e técnica do investidor
		
e do investimento projectado,
		
- Avaliação da pertinência do pedido de acesso a facilidades, incentivos e benefícios
		
solicitados pelo investidor.
• A proposta, submetida em língua portuguesa, deve conter:
		
- Cronograma de implementação;
		
- Estudo para avaliação do impacto ambiental do projecto de investimento, sempre que tal
		
se aplique.
• No acto da entrega das propostas de projecto de investimentos, os investidores devem pagar
uma taxa não reembolsável no valor de 12 250 Dobras (equivalente a cerca de EUR 500),
que será depositado na conta da APCI.
A DPE pertence ao Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul, de acordo com a Orgânica dos Ministérios do XVII Governo Constitucional de Agosto de 2019.
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Consulta
Prévia
(facultativa)

Interessados devem formular um pedido de parecer à APCI para que se pronuncie sobre um
pré-projecto de investimento ainda não concretizado, antes de verificados os pressupostos
do investimento;
A APCI profere o parecer no prazo máximo de 8 dias;

Pré-projecto
de investimento

Caso a apresentação de projecto de investimento e de Proposta do Contrato tenham sido
precedidos de processo de consulta prévia, este será apensado ao requerimento do interessado,
e considerado válido enquanto a situação hipotética objecto da consulta prévia coincida com
a situação de facto descrita no projecto apresentado.

Candidatura

• Apresentada em 1 exemplar na Secretaria APCI e por via digital;
• Instruída com os seguintes elementos:
		 - Cópia do documento de identificação do investidor proponente e;
		 - Certidão do registo comercial;
		 - Ficha técnica do projecto;
		 - Descrição genérica do projecto, incluindo, indicação da actividade económica, postos
		 de trabalho directos a serem criados, localização prevista ou localizações alternativas,
		 tecnologias envolvidas, produtos ou serviços prestados;
		 - Planos de investimento e de financiamento;
		 - Formulários de Apresentação de Projectos e Mapas constantes em Anexo ao Regulamento
		 do Código de Investimentos;
		 - Estudo de viabilidade económica e financeira, e outros necessários a demonstração
		 da sustentabilidade do projecto;
		 - Plano da importação de bens a afectar ao projecto;
		 - Documento que comprove a legitimidade do promotor quanto a utilização do imóvel onde
		 se propõe desenvolver o projecto em causa;
		 - Estudo do impacto ambiental, para os projectos susceptíveis de produzir riscos ambientais
		 (consultar o Capítulo VI);
		 - Quaisquer outros estudos directamente ligados à realização do projecto.
• Tratando-se de projectos a serem realizados mediante estabelecimento de representação
comercial estrangeira, adicionalmente deve ser apresentada cópia da Licença de Representação
Comercial emitida pela entidade competente no País.
Esclarecimentos
(facultativos)

• A APCI poderá solicitar aos promotores do projecto de investimentos esclarecimentos
complementares, que deverão ser fornecidos num prazo máximo de 15 dias.
• O não fornecimento de esclarecimentos implica a desistência da candidatura, salvo quando
devidamente justificada e aceite pela APCI.

Avaliação
• Versa, entre outros, nos seguintes aspectos:
Técnico-Económica - Análise dos objectivos e características dos projectos;
		 - Estudo de mercado;
		 - Análise da viabilidade económica e financeira do projecto.
• O estudo de viabilidade do projecto deve demonstrar que o mesmo contribui para a sua maior
absorção de recursos humanos nacionais no contexto do aumento do nível de emprego.
Articulação
interinstitucional

• No prazo de 5 dias úteis a contar da data da recepção da proposta do projecto de
investimento, a APCI assegura a necessária articulação interinstitucional;
• Para tanto, a APCI envia, via electrónica e em simultâneo, cópias completas às seguintes
entidades para emitirem parecer no que respeita às matérias da sua competência no prazo
de 5 dias úteis, com possibilidade de prorrogação por mais 5 dias úteis em face de razões
devidamente justificadas:
		 - Direcção Geral das Alfândegas;
		 - Direcção Geral de Planeamento;
		 - Direcção dos Impostos; e
		 - Outras Direcções implicadas, em função da área de investimento.
• Na elaboração dos pareceres, são considerados e observados um conjunto de requisitos
que sejam relevantes para a tomada de decisão pelo órgão competente, designadamente:
		 - Tipo de Investimento;
		 - Montante do Investimento;
		 - Localização do Investimento.
• Recolhidos os pareceres, a APCI submete, em 48 horas, o processo devidamente instruído
à apreciação e despacho do Ministro tutelar do Planeamento.
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• Os projectos aprovados são remetidos ao Ministro das Finanças, para que os serviços
competentes do Tesouro e do Património procedam à elaboração e negociação dos termos
contratuais com o promotor.
Proposta de
Autorização
do Projecto

Compreende o projecto de despacho ou de Resolução Interna do Conselho de Ministros,
contendo os termos específicos da autorização relativos ao projecto em causa, incluindo:
• Identificação dos investidores proponentes;
• Designação e seu objecto;
• Indicação da empresa implementadora;
• Sua localização e âmbito de actuação;
• Valor e forma de realização do investimento;
• Incentivos e garantias ao investimento;
• Número de trabalhadores nacionais e estrangeiros a empregar;
• Prazos e condições do início da implantação e conclusão do projecto de investimento;
• Outras condições específicas cuja fixação, na autorização, seja relevante em função
da natureza do projecto.

Decisão

• Do Ministro responsável pela área do investimento, que aprova todos os projectos
de investimento nacional e estrangeiro no valor entre EUR 50 000 e EUR 2 000 000,
no prazo máximo de 10 dias úteis após a recepção de cada proposta;
• Do Conselho de Ministros, no prazo máximo de 30 dias úteis após a recepção de cad
proposta, para a realização de:
		
- Projectos de investimento cujo valor seja superior a EUR 2 000 000;
		
- Quaisquer outros projectos com previsíveis implicações de ordem política, social,
		
económica, financeira ou ambiental, cuja ponderação e tomada de decisão caiba
		
ao Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro do Planeamento, Finanças
		
e Economia Azul.
Notificação
da decisão

• O Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul comunica a decisão no prazo
de 48 horas a contar da data do seu despacho;
• O investidor que solicitar a autorização para a realização do IDE deve receber a resposta
no prazo máximo 30 dias, a contar da data da recepção do pedido pela APCI.

Autorização

A APCI comunica formalmente a autorização do projecto de investimento à entidade promotora
do projecto

CRIP

• A APCI emite o CRIP no prazo de 3 dias a partir da aprovação do projecto de investimento,
salvo se houver motivos de força maior.
• O CRIP é devidamente rubricado e autenticado pelo Director da APCI, dele constando:
		
- Identificação completa do investidor;
		
- Regime processual;
		
- Montante e as características económicas e financeiras do investimento,
		
- Repartição e forma como deve ser realizado o investimento;
		
- Prazo para implementação do próprio projecto;
		
- Local do investimento.
• No verso do CRIP constam os deveres e garantias do investidor e a assinatura do investidor
privado ou seu representante legal.
Empresa Implementadora do Projecto é a entidade que exerce uma actividade económica, de forma organizada
e continuada, responsável pela implementação de projecto de investimento e pela subsequente exploração da
respectiva actividade económica.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre, designadamente:
• Condições de viabilidade económica e financeira dos projectos de investimento;
• Formulários e Mapas constantes em Anexo ao Regulamento do Código de Investimentos:
- Formulário de Apresentação de Projectos à APCI, incluindo Formulário de Caracterização Geral do Promotor
e do Projecto;
- Mapa de Balanço Patrimonial;
- Mapa de Plano de Investimento;
- Mapa de Conta de Demonstração de Resultados;
- Mapa Origem e Aplicação de Fundos;
- Mapa Balança Comercial;
- Plano de Importação.
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• Prazo para execução dos projectos de investimento e possibilidade de prorrogação;
• Dever de fornecer informação anual sobre lucros e dividendos à APCI;
• Possibilidade de suspensão de processos e processo de desistência;
• Fundamentos para decisão de indeferimento de pedido de autorização para realização de investimento;
• Regras para alteração da autorização do projecto, implantação do projecto.
A abertura e funcionamento de estabelecimentos comerciais está sujeita às regras de Licenciamento de Actividades Comerciais de 2004, actualizadas em 2011.
O exercício de actividades comerciais pelas empresas estatais e privadas, individuais ou colectivas que praticam
operações de exportação, reexportação e/ou importação de mercadorias depende, por regra (ver excepções abaixo),
da obtenção de licença ou alvará, bem como da inscrição na Direcção do Comércio (DC).
São órgãos de tutela do Secretário de Estado para o Comércio e Indústria319:
• A DC a quem cabe o licenciamento das actividades comerciais;
• A Direcção da Indústria (DI) a quem cabe o licenciamento industrial.
Foram estabelecidos em 2011 um conjunto de casos excepcionais320 (consultar a Secção 1.11):
• Estão isentas de licenciamento ou alvarás todas as empresas que praticam determinadas actividades comerciais
e outras;
• Todas as empresas estatais e privadas ou colectivas que praticam determinadas operações de exportação e reexportação e/ou importação de mercadorias estão isentas de fazer a inscrição na DC.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• Modelos de Alvará Comercial de 2004;
• Regulamento das Taxas de Dezembro de 2019 a aplicar às pessoas singulares ou colectivas, de direito público
ou privado, que actuam no mercado eléctrico São-tomense quer por via de licenciamento quer por via da concessão, que e desenvolvem as actividades de gestão e exploração de serviços de produção, transporte, distribuição
e comercialização de electricidade através da Rede Eléctrica Nacional.

1.5 REGIMES ESPECIAIS DE INVESTIMENTO
A presente secção aborda as seguintes actividades:
• Actividade bancária e do sector financeiro;
• Actividade de construção;
• Indústria petrolífera.

1.5.1 Actividade bancária e do sector financeiro
As instituições bancárias que se queiram estabelecer em S. Tomé e Príncipe devem actuar conforme as medidas
de prevenção, saneamento, resolução e liquidação que entraram em vigor em 2016 visando salvaguardar a solidez
financeira destas instituições, os interesses dos depositantes e a estabilidade do sistema financeiro, sob pena de aplicação de multas que ascendem a 50 000 Dobras (cerca de EUR 2 000).
Qualquer violação das regras para o exercício da Supervisão e Controlo das Instituições Bancárias estabelecidas em S.
Tomé e Príncipe, ou dos regulamentos emitidos pelo BCSTP ao abrigo das mencionadas regras, podem ser consideradas violação da Lei das Instituições Financeiras de 1992, cujo regime sancionatório inclui a inabilitação por tempo
determinado ou indeterminado do exercício de cargos em instituições financeiras e a cassação de autorização para
funcionamento.
A abertura, movimentação e encerramento de contas de depósito bancário, aplicáveis às instituições bancárias sob a
supervisão do BCSTP obedece aos termos e condições gerais por Norma de Aplicação Permanente de 2018, nomeadamente no que respeita a deveres de prestar informações aos seus clientes.
As instituições financeiras têm ao seu dispor um manual de orientação de indicadores de risco elevado e de suspeita
do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no sector financeiro aprovado em Junho de 2018.
As instituições de depósito e crédito e as sociedades de investimento e outras sociedades financeiras, entre outras entidades que forneçam serviços financeiros, estão obrigadas a cumprir as medidas de natureza preventiva e repressiva
contra a prática de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos e outros direitos provenientes de actividades
criminosas previstas na Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do terrorismo
de 2013 actualizada em 2018.

Nos termos da Nova Orgânica do XVII Governo Constitucional de Novembro de 2020.
Elencados nas tabelas A, A1, A2, B e C do Decreto-Lei de 2011 que alterou o diploma que regula o exercício da actividade comercial e o seu
licenciamento.
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Consultar no Legis-PALOP+TL o Regime Jurídico dos Prestadores de Serviço e Operadores de Sistema de Pagamento de Dezembro de 2019 que estão dependentes de autorização e supervisão pelo BCSTP.

1.5.2 Actividade de construção
O acesso e permanência nas actividades de empreiteiro de obras públicas e de obras particulares dependem de
autorização a conceder pelo Ministério da tutela da construção e obras públicas321 sob pena de coima entre 2 500
Dobras e 10 000 Dobras (cerca de EUR 100 a EUR 400) fixadas em 2015.
Às empresas que requeiram o Alvará pela primeira vez, será concedido um Alvará Provisório cuja validade será
de 1 ano, renovável anualmente durante os primeiros 5 anos, mediante pagamento de taxas a fixar por despacho,
que aguarda publicação. No término do 5.º ano, caso a empresa se classifique de idónea, o Alvará Provisório será
convertido em definitivo.

1.5.3 Indústria petrolífera
As operações petrolíferas realizadas em São Tomé e Príncipe e na Zona Económica Exclusiva (ZEE)322 devem obedecer
às respectivas regras de acesso, execução e realização estabelecidas na Lei-Quadro das Operações Petrolíferas de
2009, a qual prevê as seguintes opções:
OPERAÇÕES PETROLÍFERAS
Autorização
de Prospecção

• Pode ser concedida com referência a uma determinada área, a uma Pessoa ou a um grupo
de Pessoas, para efeito de realização de estudos, aquisição e processamento da informação,
que permitam uma avaliação mais precisa do potencial Petrolífero de uma área determinada;
• Deve ser solicitada à Agência Nacional do Petróleo (ANP) por qualquer Santomense ou
Pessoa estrangeira que devem acompanhar o requerimento dos seguintes elementos:
		
- Comprovativos de capacidade reconhecida, conhecimento técnico e capacidade financeira;
		
- Objectivos, o plano de trabalho ambicionado, a área pretendida, os meios técnicos
		
e financeiros e o orçamento provisório a utilizar, para além de outros elementos que
		
o requerente considerar relevantes para o efeito.
• A Pessoa Autorizada deve comunicar à ANP o progresso e os resultados das actividades
de prospecção, e manter confidencialidade relativamente aos trabalhos realizados no âmbito
da respectiva Autorização;
• Concedida por uma duração inicial de 3 anos, podendo ser sucessivamente renovada
anualmente, sendo o prazo máximo de 6 anos.
• As condições para a obtenção e prorrogação são definidas na respectiva Autorização.
Contrato
Petrolífero

A duração do Contrato Petrolífero abrange 2 períodos, cada um repartido em 2 fases:
• Período de pesquisa, que compreende as fases de Pesquisa e Avaliação;
• Período de produção (facultativo), que compreende as fases de Desenvolvimento e Produção.

A ANP é o órgão do MIRN criado em 2004 responsável pela regulação, contratação e fiscalização das actividades
económicas integrantes da indústria do petróleo323.
Pessoa é qualquer indivíduo ou entidade jurídica, consórcio, ‘joint venture’, parceria, fiduciária, herdeiro, organização constituída formalmente ou não, ou governo, ou qualquer agência ou autoridade local, nacional ou
estrangeira, residente ou não, de São Tomé e Príncipe.
Pessoa Autorizada significa:
• O Contratante, no que respeita a um Contrato Petrolífero; e
• No que respeita a qualquer outra Autorização, a Pessoa a quem essa outra Autorização foi concedida.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre:
• Requisitos e elementos que devem instruir os requerimentos de:
- Solicitação da Autorização de Prospecção;
- Atribuição de um Contrato Petrolífero.
• Modelo de Autorização de Prospecção de Hidrocarbonetos.
• Regime Jurídico de Exploração e Extracção de Inertes de 2020 que irá entrar em vigor em Setembro de 2021
(cujos aspectos ambientais são abordados no Capítulo VI).

É o Ministério das Infra-estruturas e dos Recursos Naturais de acordo com a Nova Orgânica do XVII Governo Constitucional de Novembro
de 2020.
A Lei de 1998 que delimita o Mar territorial e a ZEE fixa-a em 200 milhas marítimas, medidas a partir das linhas de base a partir das quais
de determina a extensão do mar territorial.
323
Nos termos da Nova Orgânica do XVII Governo Constitucional de Novembro de 2020.
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Tendo por base a divisão da ZEE desde 2009 nas zonas de exploração e blocos petrolíferos delimitados por coordenadas geográfica, são devidas as seguintes taxas pela emissão da Autorização de Prospecção em função das
Zonas (valores em USD):
• Zona A – 25 000;
• Zona B – 20 000;
• Zona C – 5 000;
• Onshore – 10 000 a renovação da Autorização de prospecção está sujeita à taxa única de metade do valor previsto
para a emissão.
Tendo sido liberalizada a importação de combustível e derivados de petróleo em 1997, foi criado em Março de 2018
o Mecanismo de Ajustamento Automático de Preços de Produtos Petrolíferos aplicável a todos os agentes económicos privados autorizados a desenvolver actividades de comercialização dos seguintes produtos petrolíferos,
conforme se esquematiza no quadro seguinte.
PREÇOS DOS PRODUTOS PETROLÍFEROS
Produtos regulados
• Gasolina;
• Gasóleo;
• Petróleo iluminação;
• Jet-A1;
• Gás butano.

Fórmula de cálculo de preços de produtos petrolíferos
Por unidade (litro):
PVR= CIF + ID + FR + MOC
PVR é o Preço de Venda a Retalho
ID é o Imposto Devido;
MOC são as margens grossistas e retalhista e outros custos com o desalfandegamento
de produtos, encargos do importador, de distribuição em S. Tomé e Príncipe;
FR é o Fundo Rodoviário, a taxa fixa por cada litro de gasolina e gasóleo cobrados
pelo Estado, destinado para a manutenção de estradas;
Cost, Insurance and Freight (CIF)/ Custo, Seguro e Frete de importação é o custo
de aquisição do produto no mercado internacional, incluindo seguro e frete
Consultar no Legis-PALOP+TL a estrutura dos preços por produto actualiziada em 2019.

São Tomé e Príncipe faz parte da Zona de Desenvolvimento Conjunto (ZDC/JDZ) com a República Federal da Nigéria para desenvolvimento conjunto do petróleo e outros recursos respeitantes às áreas de sobreposição das suas
respectivas ZEE.

1.6 REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÕES CAMBIAIS
O Regime Jurídico das Operações Cambiais de 1999 é aplicável:
• À realização de operações cambiais e ao exercício do comércio de câmbios;
• À realização no estrangeiro, por residentes, de operações cambiais, quando tais operações sejam relativas a bens
situados em territórios nacional ou a direitos sobre esses bens ou respeitem a actividade exercida no território
Sãotomense.
• À importação, exportação ou reexportação de:
- Notas e moedas do País em circulação ou estrangeiras com curso legal nos respectivos países de emissão e
de outros meios de pagamento;
- Acções, obrigações e outros títulos de natureza análoga emitidos por entidades públicas ou privadas, quer
nacionais quer estrangeiras.
Importações

• São livres as vendas de divisas e suas correspondentes transferências para o exterior,
referentes a operações de importações,
• Os únicos agentes autorizados a realizar tais vendas e transferências são os bancos
comerciais e BCSTP, este último exclusivamente enquanto agente financeiro do Governo.
• Tal conceito de venda inclui até o valor CIF de cada importação.
O BCSTP garante a convertibilidade e a transferência para o exterior das divisas
necessárias aos pagamentos de importações, sempre que o importador disponha dos
fundos necessários à cobertura do correspondente valor nos bancos comerciais
Qualquer residente ou não residente de São Tomé e Príncipe pode efectuar importações
de mercadorias sempre e quando esteja registado como importador
O BCSTP regulamentará os procedimentos a serem observados pelos bancos comerciais
relativamente a operação de importações

335

Exportações

Os exportadores poderão dispor livremente das divisas provenientes da exportação, salvo
a parcela retida pelo BCSTP, o qual creditará na sua conta no banco comercial interveniente,
à taxa de câmbio de compra do dia da operação
O total dos recursos externos recebidos pelas exportações deverá ser integralmente
entregue ao sistema financeiro, composto pelo BCSTP, bancos comerciais a outras
instituições financeiras autorizadas
Qualquer residente ou não residente do País pode efectuar exportações de mercadorias
sempre e quando esteja registado como exportador
O BCSTP regulamentará os procedimentos a serem observados pelos bancos comerciais
relativamente a operações de exportações

Estão sujeitas a prévia autorização do BCSTP as vendas de divisas e suas transferências para o exterior relativamente às operações a seguir detalhadas:
• Operações sobre valores mobiliários;
• Concessão e obtenção de empréstimos e créditos financeiros;
• Concessão e obtenção de empréstimos de natureza pessoal;
• Constituição de Garantias não ligadas a operações correntes;
• Outras operações de capitais.
As contas de depósitos em Dobras ou em qualquer moeda estrangeira poderão ser livremente abertas e movimentadas, tanto por residentes como por não residentes, sem qualquer restrição, cumprindo os procedimentos legais.
As casas de câmbios devidamente autorizadas pelo BCSTP só poderão comprar e vender moeda estrangeira pelos
conceitos de invisíveis correntes, excluindo, em consequência, as operações de importação e exportação de bens
e serviços. Não poderão realizar transferências para o exterior pelas vendas de moeda estrangeira que realizem.

1.7 ZONAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO
E OFFSHORES E ZONAS FRANCAS
O regime especial de investimento das Zonas Especiais de Desenvolvimento (ZED) previsto no Código de Benefícios
Fiscais é aplicável a empreendimentos novos localizados nas seguintes áreas geográficas:
• Distritos de Cantagalo, Lembá, Lobata e Caué,
• Região Autónoma do Príncipe;
• Outras por decisão do Conselho de Ministros.
Consultar no Legis-PALOP+TL os sectores de actividade abrangidos pelo regime das ZED.
O quadro seguinte resume os benefícios das ZED.
ZONAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO
Isenção
de Direitos
de Importação

• Isenção total da taxa de direitos de importação sobre os equipamentos destinados
exclusivamente à implementação do projecto, mediante uma lista previsional a ser apresentada
à Direcção das Alfândegas.
• Desde que não existam bens similares de produção nacional com a mesma qualidade e/ou com
as mesmas especificações técnicas.

Isenção
de Sisa

Transmissão de propriedades, contanto que se trate de infra estruturas cuja finalidade seja
o desenvolvimento de actividades económicas nos sectores de actividade abrangidos

Às sociedades anónimas offshore é exigido capital social mínimo equivalente a USD 5 000, fixado numa moeda livremente convertível. Além disso, devem satisfazer as seguintes condições:
• Serem constituídas e matriculadas de acordo com o Regime Jurídico Regulador da Criação e do Funcionamento de
Sociedades Offshore de 1995;
• Exercerem efectiva e exclusivamente as actividades regidas pelo diploma sobre o regime franco, ou as actividades
extraterritoriais visadas pelo regime dos offshore. As sociedades offshore podem igualmente exercer actividades acessórias à sua actividade principal na medida do necessário ao exercício da sua actividade principal;
• Pagarem em tempo útil os direitos de matrícula e as taxas anuais que lhes incumbem;
• Não possuírem acções ou direitos de voto ou controlo de forma directa ou indirecta numa outra sociedade de direito
são-tomense em estatuto de sociedade offshore;
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• Não possuírem direito aos bens rústicos ou imobiliários em território nacional, senão a título de arrendamento, de
direito de ocupação ou de uma domiciliação com o fim de exercício da sua actividade com a excepção das sociedades
offshore que exercem actividade no País ao abrigo do Regime Franco criado em 1995 ou do Regime das Actividades
Bancárias Offshore de 1990;
• Não possuírem direito de propriedade e de usufruto sobre os bens móveis situados em território nacional outros
haveres financeiros e no limite do necessário ao exercício da sua actividade, tal como previsto no seu objectivo social.
Regime fiscal e cambial:
• As sociedades offshore que exercem as suas actividades no âmbito do Regime das Actividades Bancárias Offshore
ou de uma outra regulamentação particular estão sujeitas ao regime fiscal e alfandegário previsto pela dita regulamentação;
• As sociedades offshore não regidas por uma regulamentação particular não são passíveis de nenhuma taxa nem
imposto, actual ou futuro, em virtude da sua actividade;
• São isentos de impostos os dividendos, juros, taxas ou remunerações de serviço seja qual for a natureza, pagos por
uma sociedade a uma pessoa não residente, salvo se essa pessoa é tributada em virtude de outras actividades que
exerce em São Tomé e Príncipe.
As sociedades offshore instaladas em São Tomé e Príncipe e que exercem actividades bancárias offshore estão sujeitas
a regime próprio.
A licença de offshore é concedida pelo governador do BCSTP mediante proposta do Gabinete das homologações. O
capital social mínimo do banco offshore é equivalente a USD 1 000 000; de acordo com o Regulamento Bancário para
Pedido de Funcionamento de Bancos Offshore de 2006 que estabelece os requisitos de licenciamento e instrução do
pedido. É exigido capital social mínimo equivalente a USD 5 000, fixado numa moeda livremente convertível.
O Código de Actividades Francas e Offshore de 1998 estabelece que o capital mínimo é de USD 5 000, correspondente
ao capital realizado ou subscrito de acordo com a lei das sociedades offshore. Este diploma contém ainda os requisitos
de registo das empresas, sucursais e consórcios offshore e prevê incentivos.
A tabela de taxas a pagar à Autoridade de Zonas Francas (AZF) foi fixada em 2005, mas em 2011 a AZF foi suspensa e
todos os assuntos pendentes a ela relativos passaram a ser geridos pela DC, bem como todos os bens, equipamentos
e arquivos afectos àquela Autoridade.
As actividades offshore são matriculadas no Gabinete de Matrícula de Actividades Offshore.
Segurança marítima:
O exercício da segurança marítima offshore deve obedecer a condicionalismos substanciais e formais, estabelecidos
em Maio de 2020, para:
• Autorizações da actividade de embarque e desembarque de equipas de segurança privada marítima requerida por
empresas de segurança privada marítima offshore;
• Autorização de concessão a empresas de consultadoria, fiscalização, assessoria e auditoria de segurança marítima
de direito são-tomense, no acompanhamento da actividade desenvolvida pelas empresas referidas no ponto anterior.
Consultar no Legis-PALOP+TL os pressupostos de atribuição de autorização de actividades de segurança privada
marítima offshore respectivo procedimento que se inicia mediante pedido de autorização submetido ao Ministro
responsável pela área da Defesa Nacional.
Zonas Francas:
Datando de 1998, o Código de Actividades Francas e Offshore que não foi actualizado324 sujeita os concessionários
de zona franca a um conjunto de regras e obrigações designadamente a imposição do cumprimento de normas
ambientais, laborais, de segurança e de saúde pública, prevendo os seguintes incentivos, entre outros: Zona Franca
significa uma parte do território alfandegário de São Tomé e Príncipe materialmente delimitada, destinado a receber empresas homologadas às quais se aplica o regime franco definido por Decreto-Lei de 1995.
Empresa não residente significa toda a entidade registada sob os regimes franco e offshore e operando fisicamente
fora do território de São Tomé e Príncipe.
Consultar no Legis-PALOP+TL o Código de Actividades Francas e Offshore de 1998.
De acordo com o Código Aduaneiro de 2009 (analisado no Capítulo VII) são parcelas do território aduaneiro dele separado, em que:
• As mercadorias importadas são consideradas para efeitos de aplicação de medidas de política comercial e aplicação
de direitos aduaneiros e demais imposições como se não estivessem no território nacional, desde que não sejam importadas para consumo, nem sujeitas a outro regime aduaneiro, nem utilizadas ou consumidas em condições que não
as previstas pela regulamentação aduaneira;
• As mercadorias abrangidas por uma regulamentação específica que disponha nesse sentido beneficiam, devido à
sua colocação em zona franca, de medidas que em princípio se relacionam com a exportação dessas mercadorias.
Entende-se que está em vigor tendo sido referenciado pelo legislador em Novembro de 2020 no diploma de criação da Zona Franca de
Malanza.

324
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A construção de edifícios numa zona franca está sujeita a uma autorização prévia das autoridades aduaneiras.
Em São Tomé e Príncipe foram até à data criadas as seguintes Zonas Francas:
• Em Novembro de 2020 a Zona Franca de Malanza, no Distrito de Caué325;
• Em 2009 a Zona Franca Portuária de Fernão Dias;
• Em 2006 a Zona Franca do Aeroporto Internacional de São Tomé e a Zona Franca da Baía das Agulhas, sita na
região Autónoma do Príncipe.

1.8 CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA COM CAPITAL ESTRANGEIRO
Pode ser consultada a informação prestada APCI de São Tomé e Príncipe326.

1.9 PRINCIPAIS ENTIDADES COMPETENTES
São órgãos do Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul327:
• A APCI responsável pela prestação de assistência institucional aos investidores, durante a fase de implementação
e realização efectiva de projectos autorizados, bem como a realização de acções de acompanhamento e verificação
do cumprimento dos termos da autorização do projecto e das disposições do Código de Investimentos e demais
legislação complementar; é também responsável pelas atribuições da Autoridade para a Zona Franca enquanto esta
entidade não for criada nos termos do Código de Actividades Francas e Offshore;
• A Direcção do Património do Estado (DPE) competente para assinar os contratos de investimento em nome do
Estado com os Investidores nos termos do Código de Investimento;
• O Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP)328 único órgão emissor do País e o Banqueiro do Estado, competindo-lhe proceder à formulação e execução das políticas monetárias, de crédito e de juros, bem como executar
e administrar a política cambial assegurando a estabilidade Interna e externa da moeda, fiscalizar e controlar as
actividades do sistema financeiro nacional.
São órgãos sob tutela do Secretário de Estado para o Comércio e Indústria:
• A Direcção do Comércio (DC) responsável pelo sector do comércio cabendo-lhe o licenciamento das actividades
comerciais, regulamentar os estabelecimentos comerciais, classificá-los de acordo com as suas características, de
modo a facilitar a integração económica das instalações e protecção do consumidor;
• A Direcção do Indústria (DI) a quem cabe executar a política industrial, apoiar técnica e tecnologicamente as empresas industriais, e proceder ao licenciamento do exercício da actividade industrial, não atribuídas por lei, a outros
órgãos da Administração Central.
É instituição do Ministério das Infra-estruturas e dos Recursos Naturais (MIRN):
• A Agência Nacional dos Petróleo (ANP) exerce as suas atribuições sobre todas as actividades e operações do sector petrolífero, nomeadamente as actividades de pesquisa, prospecção, exploração e produção de hidrocarbonetos
desenvolvidas no território de São Tomé e Príncipe, incluindo a ZEE;
Desde 2019 deixou de figurar na orgânica do Governo Constitucional o Guiché Único para criação de Empresas (GUE)329,
não tendo sido substituído por outra entidade.

1.10 RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Os diferendos entre São Tomé e Príncipe e os investidores estrangeiros relativos a investimentos autorizados e realizados no país, caso outra via não tiver sido acordada, são resolvidos por arbitragem, recorrendo-se às seguintes
alternativas:
• Lei-quadro da arbitragem nacional (consultar Secção 8.3 do Capítulo VIII);
• Regras da Convenção de Washington, de 15 de Março de 1965, sobre a Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos entre Estados Nacionais e de outros Estados, bem como do respectivo Centro Internacional de Resolução
de Diferendos relativos a Investimentos entre Estados Nacionais e de outros Estados;
• Regras de arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, com sede em Paris.
No âmbito das operações petrolíferas os litígios entre o Governo e uma Pessoa Autorizada ou uma Associada são
resolvidos pelas partes, de acordo com os princípios de boa fé e equidade e o justo equilíbrio entre os interesses das
partes. Se as partes interessadas não puderem resolver o litígio, este será submetido à arbitragem de acordo com
os termos estabelecidos na Autorização ou contrato aplicável. O tribunal respectivo aplicará as leis de São Tomé e
Príncipe.

O Distrito de Caué é considerado ZED nos termos do Código de Benefícios Fiscais.
https://apcistp.com/
Nos termos da Nova Orgânica do XVII Governo Constitucional de Novembro de 2020.
328
http://www.bcstp.st/
329
O GUE era o serviço público especial sob tutela do Ministério da Justiça com a finalidade conferir celeridade nos processos de constituição,
alteração ou extinção de empresas e actos afins com sede na Cidade de São Tomé.
325
326
327
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1.11 PLANOS, ESTRATÉGIAS E PROGRAMAS E FUNDOS
As medidas de política e de investimentos que contribuem para as prioridades de política económica e financeira e
o programa anual do Governo estão integradas nas Grandes Opções do Plano (GOP) rectificadas para 2020, actualizadas em Agosto de 2020, onde se inclui, entre outras, a melhoria do ambiente de negócios e a atracção de IDE
através das seguintes acções:
• Sensibilização sobre a importância de ambiente de negócios em São Tomé e Príncipe;
• Elaboração de uma agenda de reforma em todos os sectores implicados para a melhoria no ranking de doing
business;
• Reforço dos serviços competentes para um melhor e maior acompanhamento das acções que visam a melhoria
de ambiente de negócios;
• Realização do XIV encontro de empresários para cooperação económica e comercial entre a China e os Países da
Língua Portuguesa;
• Elaboração de leis sobre a protecção do investimento nacional e estrangeiro;
• Elaboraçãoda estratégia de exportação de bens e serviços.
As Grandes Opções do Plano Rectificadas estruturam-se em torno de quatro eixos estratégicos do Programa do
Governo:

Aprofundamento
do Estado de Direito
Democrático

Crescimento
Económico Robusto
e Criação Acelerada
de Emprego

EIXOS
ESTRATÉGICOS

Comunicação
Social Pública

Defesa e
Segurança
Pública

Criado em 2017 o Fundo do Fomento Empresarial (FFE) visa a promoção do desenvolvimento das actividades empresariais em todo o território nacional.
A Estratégia Nacional para o Sector Petrolífero foi aprovada pelo Governo em 2008330, elaborada pela ANP com a
assistência de um gabinete internacional, considerando a Zona de Desenvolvimento Conjunto (ZDC), a ZEE e a parte
terrestre (Onshore) de STP.
Segundo informação obtida em visita da Ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe a Portugal em
Novembro de 2019331, os projectos mais relevantes que o Governo de São Tomé e Príncipe está a desenvolver são
os seguintes:
1. Porto de Águas Profundas
2. Reabilitação da Capital São Tomé
3. Reabilitação de casas de antigas Roças – Projeto Revive
4. Transportes Públicos
5. Reabilitação da marginal: Pantufo-Aeroporto
6. Handling (Aeroporto)
7. Saneamento e drenagem do Bairro da Liberdade
8. Infra-estruturas hospitalares
9. Agro-negócio
10. Redimensionamento do Comércio.

http://www.grip.st/sitegrip/Assembleia_Nacional/LEIS/Estrategia_do_Sector_Petrolifero_STP.pdf
Informação prestada em reunião organizada pela AICEP por ocasião da visita da Dra. Elsa Teixeira Pinto a Portugal, de 27 a 29 Novembro de
2019, para apresentação das oportunidades de negócio e investimento e do quadro legal vigente em São Tomé e Príncipe.

330
331
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1.12 CLASSIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CAE)
O quadro seguinte sumariza a CAE e as actividades isentas de licenciamento comercial ou industrial. As Actividades
comerciais e outras que não elencadas nas Tabelas A, A1, A2, B e C, devem obter de licenças ou alvarás.
CLASSIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Isenção de licenciamento/registo

Tabela A:
Classificação
das Actividades e
Estabelecimentos
Comerciais
Comércio
Interno

Comércio misto a grosso e a retalho
Todas as empresas que
Vendas nas plantações e explorações
praticam actividades
agrícolas
comerciais e outras,
Comissões e consignações
elencadas nas tabelas A,
Gelo
A1, A2, B e C estão isentas
Livraria
de licenciamento
Mercadores de peixe fresco e salgados ou Alvarás
Mercearias
Comércio de pão
Papelaria
		
Tabela A1:
Ferragens, ferramentas, matérias		
Classificação
de construção		
das Actividades
Artigos de electricidade e		
de Licença de
aparelhos eléctricos		
Importação
Artigos fotográficos		
e cinematográficos		
Tecidos, modas e confecções		
Máquinas de costura, industriais		
e domésticos		
Mobiliário		
Maquinaria industrial e agrícola		
Veículo automóvel
Perfumaria
Artigos de uso domésticos
Produtos alimentares
Vinhos e outras bebidas
Bicicletas não motorizadas
Insumos para agricultura e pescas		
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Tabela A2:
Classificação
das Actividades
de Licença de
Exportação

Exportação excepto de produtos
minerais, produtos essenciais
para economia e produtos
de reservas ambientais;
Reexportação excepto de produtos
que incorporem minerais,
reservas ambientais e
segurança nacional		

Tabela B:
Classificação
das Actividades
e Estabelecimentos
Industriais

Confecção de vestuário
Edição de publicações
Impressão
Produção de gelo
Cantinas e catering
Agência de viagens e de turismo
Actividades imobiliárias
Aluguer de meios de transporte
terrestre, marítimo e aéreo
Aluguer de máquinas e de equipamento
Actividades informáticas e conexas
Actividades jurídicas
Actividades de contabilidade, auditoria
e consultoria fiscal
Estudos de mercado e sondagens
de opinião

Todas as empresas
estatais e privadas ou
colectivas que praticam
operações de
exportação e
reexportação e/ou
importação de
mercadorias previstas
nas tabelas A1 e A2,
estão isentas de fazer
a inscrição na DC

Actividade de consultoria para os negócios
e a gestão
Actividades de arquitectura, de engenharia
e técnico afins, ensaios e análises técnicas
Publicidade
Actividades de investigação e segurança
Actividades fotográficas
Saneamento, higiene pública
Lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles
Actividades de salões de cabeleireiro
e de beleza
Actividades funerárias e conexas		
Tabela C:
Classificação
das Actividades
e Estabelecimentos
Turísticos

Agências de Viagens e Operadores Turísticos
Rent-a-Car
Actividades Marítimas-turísticas
Discoteca móvel
Agência de Eventos e Congressos
Agência de Desporto Turístico
Cinema Ambulante
Prestação de serviço móvel
(casamento, baptizado e banquete)		

Consultar no Legis-PALOP+T informações integrais sobre Classificação das Actividades Económicas de 2004
actualizada em 2011.

1.13 PRINCIPAIS TAXAS DE IMPOSTOS
Sem prejuízo de análise mais detalhada no Capítulo III, o quadro seguinte sumariza as principais taxas de impostos
em São Tomé e Príncipe:
IMPOSTO
Imposto Sobre Valor Acrescentado (IVA)
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)
Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)

TAXAS
15%
20%
15%
Rendimentos mensais:
Até 975 Dobras (cerca de EUR 39): Isento
1.º escalão Até 4 166 Dobras (cerca de EUR 170): 10%
Escalão máximo Mais de 20 000 Dobras
(cerca de EUR 817): 25%

1.14 FONTES ADICIONAIS DE INFORMAÇÃO
• Perfil Económico Doing Business do Banco Mundial332;
• Formulários de pedidos de propostas à ANP333;
• Página do Gabinete de Registo de Informação Pública334;
• Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe335;
• Guia do Investidor (Agosto de 2018) da APCI336.

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/sao-tome-and-principe
https://www.anp-stp.gov.st/index.php/pt/publicacoes/formularios-pedido-de-propstas
http://www.grip.st/
335
https://www.saotome.embaixadaportugal.mne.pt/pt/sobre-sao-tome-e-principe/fontes-de-informacao
336
https://apcistp.com/docs/Guia%20de%20Investidor%20STP%202018.pdf
332
333
334
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II SISTEMA LABORAL
2.1 REGIME LEGAL
O Código do Trabalho entrou em vigor em Julho de 2019, resumindo-se nas secções seguintes as seguintes matérias nele reguladas: contrato de trabalho, duração, tempo de trabalho, segurança, higiene e saúde no trabalho,
protecção da maternidade e da paternidade, trabalho de menores e trabalho de migrantes.
As empresas são tipificadas da forma seguinte nos termos da Lei de Enquadramento Empresarial de 2005:
Empresa familiar ou microempresa
Pequena empresa

Média empresa

Grande empresa

• Até 3 trabalhadores;
• Facturação anual máxima de 90 000 de Dobras (cerca de EUR 3 600)
• Entre 3 e 12 trabalhadores;
• Facturação anual entre 90 000 e os 900 000 de Dobras
(cerca de EUR 3 600 e EUR 36 000)
• Entre 12 e 30 trabalhadores;
• Facturação anual entre 900 000 Dobras e 2 250 000 de Dobras
(cerca de EUR 36 000 e EUR 90 000)
• Mais de 30 trabalhadores;
• Facturação anual superior 2 250 000 de Dobras (cerca EUR 90 000)

2.2 TIPOS E FORMAS DE CONTRATAÇÃO
2.2.1 Forma
Pode celebrar-se oralmente e provar-se por qualquer meio de prova admitido em direito, mas o Código do Trabalho
indica que deve preferencialmente ser reduzido à forma escrita em triplicado: cópia para a entidade patronal, cópia
para o trabalhador e cópia a enviar pelo empregador ao Ministério encarregue pela área do Trabalho nos primeiros
15 dias após o início da prestação da actividade pelo trabalhador.
O quadro seguinte lista as menções obrigatórias, quando se trata de um contrato por escrito.
MENÇÕES
OBRIGATÓRIAS
DO CONTRATO
DE TRABALHO

Contratos
obrigatoriamente
sujeitos a forma
escrita

• Identificação do empregador e do trabalhador, com identificação da categoria profissional deste;
• Local de prestação de trabalho;
• Montante da remuneração de base e o de quaisquer outras prestações regulares e periódicas
que acresçam àquela;
• Duração diária e semanal do trabalho;
• Duração das férias anuais;
• Prestação em espécie que tenha sido acordada e o valor que lhes é afixado, bem como
as normas ajustadas na atribuição de alojamento ao trabalhador e as obrigações, por este,
assumidas para a sua devolução em caso de cessação de contrato de trabalho;
• Quaisquer outras condições específicas acordadas entre as partes;
• Lugar e data da celebração do contrato.
• Contrato-promessa de trabalho;
• Contrato de trabalho a termo;
• Contrato de trabalho com trabalhador estrangeiro, salvo disposição legal em contrário;
• Contrato de trabalho com pluralidade de empregadores;
• Contrato de trabalho em comissão de serviço;
• Contrato de cedência ocasional de trabalhadores.

Os menores só podem ser admitidos a prestar trabalho, qualquer que seja a espécie e modalidade de pagamento,
quando tenham completado a idade mínima de admissão, ou seja, 15 anos, tenham concluído a escolaridade obrigatória e disponham de capacidades física e psíquica adequadas ao posto de trabalho. Admite-se que o menor a
partir de 14 anos que tenha concluído a escolaridade obrigatória possa prestar trabalhos leves. O período normal
de trabalho dos menores, ainda que em regime de adaptabilidade do tempo de trabalho, não pode ser superior ao
limite do período normal de trabalho (i.e. 8 horas em cada dia e a 40 horas em cada semana).
Consultar no Legis-PALOP+TL os modelos de contratos de prestação de serviço e de trabalho e a lista das piores
formas de trabalho infantil anexos ao Código do Trabalho.
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São Tomé e Príncipe é parte, desde 2005, da Convenção n.º 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
relativa à Interdição das Piores Formas de Trabalho das Crianças e à Acção Imediata com Vista à sua Eliminação337.

2.2.2 Duração
O contrato de trabalho pode ter condição suspensiva ou termo suspensivo ou resolutivo.
SITUAÇÕES EM QUE É PERMITIDO CELEBRAR
CONTRATO DE TRABALHO A TERMO

TERMO

Substituição directa ou indirecta de trabalhador
Certo ou incerto
ausente ou que, por qualquer razão, se encontre		
temporariamente impedido de prestar serviço		
Substituição directa ou indirecta de trabalhador
Certo ou incerto
em relação ao qual esteja pendente em juízo		
acção de apreciação da licitude do despedimento		
Substituição directa ou indirecta de trabalhador
Certo ou incerto
em situação de licença sem retribuição		
Substituição de trabalhador a tempo completo
Certo
que passe a prestar trabalho a tempo parcial		
por período determinado		
Actividades sazonais ou outras actividades
Certo ou incerto
cujo ciclo anual de produção apresente irregu-		
laridades decorrentes da natureza estrutural do		
respectivo mercado, incluindo o abastecimento		
de matérias-primas		
Acréscimo excepcional de actividade da empresa
Certo ou incerto
Execução de tarefa ocasional ou serviço deterCerto ou incerto
minado precisamente definido e não duradouro		
Execução de uma obra, projecto ou outra actividade Certo ou incerto
definida e temporária, incluindo a execução,		
direcção e fiscalização de trabalhos de construção		
civil, obras públicas, montagens e reparações		
industriais, em regime de empreitada ou em		
administração directa, incluindo os respectivos		
projectos e outras actividades complementares		
de controlo e acompanhamento		
Lançamento de uma nova actividade de
Certo ou incerto
duração incerta		
Início de laboração de uma empresa ou
Certo ou incerto
estabelecimento

DURAÇÃO

• O contrato a termo certo dura pelo
período acordado, não podendo exceder
2 anos, incluindo renovações, nem ser
renovado mais de 2 vezes;
• Após esses 2 anos ou verificado
o número máximo de renovações,
o contrato pode ser renovado mais uma
vez desde que a respectiva duração
seja entre 1 ano e 3 anos.
• A duração máxima do contrato a termo
certo, incluindo renovações, não pode
exceder 2 anos nos seguintes casos:
- Quando haja lançamento de uma nova
actividade de duração incerta, bem como
início de laboração de uma empresa
ou estabelecimento;
- Quando o empregador proceda
à contratação de trabalhadores
à procura de primeiro emprego ou de
desempregados de longa duração
ou noutras situações previstas em
legislação especial destinada
a promover a política de emprego.
• O contrato de trabalho a termo incerto
dura por todo o tempo necessário para
a substituição do trabalhador ausente
ou para a conclusão da actividade,
tarefa, obra ou projecto cuja execução
justifica a celebração.

Por acordo das partes, o contrato a termo certo pode não estar sujeito a renovação. Considera-se o contrato renovado por igual período se no final do termo estipulado, não houver declaração expressa das partes em contrário.
Considera-se sem termo o contrato cuja renovação tenha sido feita em desrespeito dos pressupostos aplicáveis ao
contrato inicial. Considera-se como único contrato aquele que seja objecto de renovação.
O período experimental começa a contar-se a partir do início da execução da prestação do trabalhador, compreendendo as acções de formação ministradas pelo empregador ou frequentadas por determinação deste, desde que
não excedam metade do período experimental:
PERÍODO EXPERIMENTAL
Contratos por tempo
indeterminado

• 30 dias para a generalidade dos trabalhadores;
• 180 dias para os trabalhadores que exerçam cargos de grande complexidade técnica,
elevado grau de responsabilidade ou que pressuponham especial qualificação técnica.

Contratos de trabalho
a termo

• 30 dias para contratos de duração igual ou superior a 6 meses;
• 15 dias nos contratos a termo certo de duração inferior a 6 meses e nos contratos
a termo incerto cuja duração se preveja não vir a ser superior àquele limite.

Texto da Convenção em Português disponível em http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_182_oit_interdicao_formas_trabalho_criancas.pdf e Lista de Partes https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312327
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2.3 SALÁRIO MÍNIMO
Desde Dezembro de 2015 os salários mínimos em São Tomé e Príncipe são os seguintes (valores em Dobras e
correspondente em Euros):
• Função Pública e Institutos Públicos: 1100 (Cerca de EUR 45);
• Microempresas ou Empresas Familiares e Sector Doméstico: 800 (cerca de EUR 30);
• Pequenas Empresas: 1000 (cerca de EUR 40);
• Médias Empresas: 1300 (cerca de EUR 53);
• Grandes Empresas: 1600 (cerca de EUR 65).

2.4 HORAS DE TRABALHO
2.4.1 Limites do período normal de trabalho
O período normal de trabalho não pode ser superior a 8 horas por dia e 40 horas por semana. O trabalhador tem direito
a, pelo menos, um dia de descanso por semana que, em regra, é o domingo.
O trabalho extraordinário consiste em trabalho prestado fora do horário normal de trabalho.
TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

NÚMERO MÁXIMO DE HORAS

Quando os empregadores tenham que fazer
face a eventuais acréscimos de trabalho que
não justifiquem a contratação de trabalhadores
a termo ou por tempo indeterminado

10% do total de horas que podem ser normalmente
trabalhadas por semana e por ano, passível de aumento até
15% por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho

Em casos de força maior ou quando se torne
indispensáveis para prevenir ou reparar
prejuízos graves das empresas

Limites impostos pelo estritamente indispensável
à normalização das situações

COMPENSAÇÕES DO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO
Remuneração

• 25% da retribuição normal na primeira hora;
• 50% da retribuição normal nas horas ou fracções de horas subsequentes;
• 75% se se tratar de trabalho prestado em dia feriado ou ao domingo.

Descanso
compensatório

Trabalho extraordinário prestado em dia útil,
em dia de descanso semanal complementar
e em dia feriado

Descanso compensatório remunerado
correspondente a 25% das horas de trabalho
extraordinário realizado

Prestação de trabalho em dia de descanso
semanal obrigatório

1 dia de descanso compensatório remunerado a gozar nos 3 dias úteis seguintes

Não se considera trabalho extraordinário:
• Trabalho prestado por trabalhadores isentos de horário de trabalho em dia normal de trabalho;
• Trabalho prestado para compensar suspensões de actividades de duração não superior a 48 horas seguidas ou interpoladas por um dia de descanso ou feriado, quando essas suspensões e a sua compensação hajam sido acordadas
entre empregador e trabalhadores;
• Formação profissional, ainda que realizada fora do horário normal de trabalho, desde que não exceda duas horas
diárias.
A remuneração do trabalho nocturno é superior em 100% à retribuição a que dá direito o trabalho equivalente prestado
durante o dia.

2.4.2 Férias e faltas
O período anual de férias tem a duração mínima de 22 dias úteis. As faltas justificadas são as enumeradas a seguir.
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Faltas justificadas
remuneradas

• Sete dias seguidos, por altura do casamento;
• Falecimento dos parentes ou afins;
• Prestação de provas em estabelecimento de ensino;
• Impossibilidade de prestar trabalho devido a facto que não seja imputável ao trabalhador,
nomeadamente:
		
- Doença (excepto se trabalhador beneficiar de um regime de segurança social
		
de protecção na doença);
		
- Acidente (excepto acidente no trabalho desde que o trabalhador tenha direito
		
a qualquer subsídio ou seguro);
		
- Cumprimento de obrigações legais;
• Necessidade de prestação de assistência inadiável e imprescindível a membros
do seu agregado familiar;
• Ausências não superiores a 4 horas e só pelo tempo estritamente necessário, justificadas
pelo responsável pela educação de menor, uma vez por trimestre, para deslocação à escola
tendo em vista inteirar-se da situação educativa do filho menor;
• Trabalhadores eleitos para as estruturas de representação colectiva;
• Candidatos a eleições para cargos públicos, durante o período legal da respectiva
campanha eleitoral;
• Prisão preventiva;
• Nascimento dos filhos
As faltas injustificadas constituem violação do dever de assiduidade e determinam perda da retribuição correspondente ao período de ausência, o qual é descontado na antiguidade do trabalhador.

2.5 LICENÇAS
A legislação laboral de São Tomé e Príncipe prevê as seguintes licenças:
• Licença sem retribuição;
• Licença de gravidez e de maternidade.

2.5.1 Licença sem retribuição
É uma licença atribuída ao trabalhador, a seu pedido, constante de documento escrito e assinado pelo empregador,
ficando cada uma das partes com um exemplar.
O empregador não poderá recusar a concessão em caso de necessidade imperiosa de deslocação ao estrangeiro
para tratamento médico pessoal, do cônjuge ou de filho, desde que o trabalhador comprove essa necessidade mediante a apresentação de declaração médica, assinada por uma junta de 3 médicos.
O período de licença sem retribuição não se conta para efeitos de antiguidade, salvo se as partes acordarem de outro
modo. Durante esse período, cessam os direitos, deveres e garantias das partes na medida em que pressuponham a
efectiva prestação de trabalho, mantendo o trabalhador beneficiário da licença o direito ao lugar, com subsistência
dos deveres recíprocos de lealdade e respeito.

2.5.2 Licença por maternidade
A trabalhadora tem direito a uma licença por maternidade de 14 semanas, 8 das quais necessariamente a seguir ao
parto, podendo as restantes ser gozadas, total ou parcialmente, antes ou depois do parto.

2.6 PROTECÇÃO DA MATERNIDADE E DA PATERNIDADE
O regime das condições individuais de trabalho confere ainda os seguintes direitos à mãe e pai trabalhadores.
Direitos da mãe e pai
trabalhadores e da
trabalhadora grávida

• Protecção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível acção em
relação aos filhos, nomeadamente quanto à sua educação;
• Condições especiais de trabalho, nomeadamente a redução do período normal
de trabalho, se o menor for portador de deficiência ou doença crónica e viva com ambos
os progenitores;
• Em caso de adopção de menor de 15 anos, 30 dias consecutivos de licença para
acompanhamento do menor;
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• Dispensa de trabalho para se deslocar às consultas pré-natais, pelo tempo e número
de vezes necessários e justificados pela trabalhadora grávida;
• Interromper o trabalho para efeitos de amamentação, durante 1 hora ou em 2 períodos
de meia hora, sem perda de retribuição até o limite de 2 anos após o parto;
• Ou dispensa para aleitação até o filho perfizer 6 meses;
• Faltar ao trabalho, até um limite máximo de 30 dias por ano, para prestar assistência
inadiável e imprescindível, em caso de doença ou acidente, a filhos, adoptados
ou a enteados menores de 10 anos;
• Faltar enquanto durar hospitalização de filhos menores de 10 anos;
• Faltar até 30 dias consecutivos, a seguir ao nascimento de netos que sejam filhos
de adolescentes com idade inferior a 16 anos, desde que consigo vivam em comunhão
de mesa e habitação e seja comprovada sua prestação de assistência aos mesmos;
• Não prestar trabalho suplementar pela trabalhadora grávida ou com filho de idade
inferior a 12 meses, ou pela trabalhadora com filho adoptado, independentemente
da idade, ou filho do cônjuge que com este resida seja portador de deficiência
ou doença crónica;
• Trabalhar a tempo parcial ou com flexibilidade de horário por trabalhador com um
ou mais filhos menores de 12 anos;
• Dispensa de prestar a actividade em regime de adaptabilidade do período de trabalho
pela trabalhadora grávida, puérpera ou lactante;
• Dispensa de prestar trabalho entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte
pela trabalhadora:
		
- Durante um período de 112 dias antes e depois do parto, dos quais pelo menos
		
metade antes da data presumível do parto;
		
- Durante o restante período de gravidez, se for apresentado o atestado médico que
		
certifique que tal é necessário para a sua saúde ou para a do nascituro;
		
- Durante todo o tempo que durar a amamentação, se for apresentado o atestado
		
médico que certifique que tal é necessário para a sua saúde ou para a da criança;
• Participar em acções de formação e reciclagem profissional após o decurso da licença
para assistência ao filho ou adoptado e para assistência à pessoa com deficiência
ou doença crónica;
• Especiais condições de segurança e saúde nos locais de trabalho, de modo a evitar
a exposição a riscos para a sua segurança e saúde pela trabalhadora grávida, puérpera
ou lactante;
• Parecer prévio da entidade que tenha competência na área de trabalho em caso
de despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante;
• Presunção de despedimento sem justa causa por facto imputável a trabalhadora
grávida, puérpera ou lactante.

2.7 PAGAMENTO DE SEGURANÇA SOCIAL
A Lei de Enquadramento da Protecção Social de 2004 determina que são abrangidos obrigatoriamente os trabalhadores por conta de outrem, nacionais e estrangeiros residentes e os familiares que estejam a seu cargo, de qualquer
sector de actividade, incluindo os que desenvolvam actividades temporárias ou intermitentes.
A taxa de contribuição foi fixada pelo Regulamentação da Protecção Social Obrigatória de 2014 em 14%, cabendo
8% aos empregadores e 6% aos trabalhadores.

2.8 REGIME SANCIONATÓRIO
O Código do Trabalho prevê o seguinte regime sancionatório aplicável às infracções laborais.
REGIME SANCIONATÓRIO DO CÓDIGO DO TRABALHO
Infracções laborais			
			

Multas (valores em Dobras
e correspondente em Euros338)

Infracções leves

3300 a 27500
(cerca de EUR 134 a EUR 1120)

• Falta de contrato escrito quando exigível;
• Violação das condições da celebração do
contrato a termo resolutivo;

Os valores apresentados correspondem ao número de salários mínimos aplicáveis na função pública previsto para cada multa no Código do
Trabalho. Desde 2015 o salário mínimo na Função Pública e Institutos Públicos é de 1 100 Dobras (cerca de EUR 45).

338
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• Falta de regulamento interno da empresa,
• Violação das garantias do trabalhador;
• Violação dos limites das sanções disciplinares;
• Violação do limite de horas de trabalho
extraordinário;
• Falta de retribuição do trabalho extraordinário;
• Violação das regras de organização de turnos;
• Violação dos limites de trabalho a tempo parcial;
• Violação do direito a descanso compensatório;
• Falta de registo de trabalho suplementar;
• Falta de mapas de horário de trabalho;
• Violação do descanso semanal obrigatório;
• Violação das regras sobre trabalho prestado
no dia do descanso semanal obrigatório;
• Falta de retribuição dos feriados;
• Falta de retribuição de férias não gozadas;
• Violação do valor, modalidades e modo de
pagamento da retribuição;
• Violação de salário por empreitada ou por tarefa;
• Violação da regra de impenhorabilidade
do salário base;
• Violação da proibição de cessão do salário;
• Violação do regime das licenças, faltas e dispensas;
• Violação da protecção no despedimento de
trabalhadora grávida, puérpera ou lactante;
• Exposição de trabalhadora grávida, puérpera
ou lactante a agentes biológicos;
• Despedimento sem justa causa;
• Violação de modalidades de cessação do contrato
de trabalho;
• Violação do direito de preferência de trabalhadores
despedidos colectivamente;
• Violação de regras sobre comissões de trabalhadores;
Infracções graves

• Não facilitar o exercício de funções de representação
28600 a 55000
sindical, aos que forem eleitos para tais cargos
(cerca de EUR 1 160 a EUR 2 245)
e aceitar como interlocutores legítimos da direcção
da empresa os que legalmente exercem aquelas
funções de representação;
• Violação das regras sobre mudança de categoria
do trabalhador;
• Violação das regras sobre faltas justificadas;
• Violação do salário mínimo;
• Violação da regra sobre licença por maternidade;
• Falta de dispensas para consultas, amamentação
e aleitação;
• Trabalho no período nocturno de trabalhadora
grávida, puérpera ou lactante;
• Violação das condições de admissibilidade
de trabalho de menores;
• Admissão de menor de 15 anos ao trabalho;
• não entrega pelas entidades patronais ao sindicato
das quotizações sindicais cobradas aos trabalhadores;

Infracções
muito graves

• Não facultar acções de formação e reciclagem
profissional ao trabalhador após o decurso
da licença para assistência ao filho ou adoptado
e para assistência à pessoa com deficiência
ou doença crónica;
• Violação das actividades condicionadas
à trabalhadora grávida, puérpera ou lactante;

56100 a 77000
(cerca de EUR 2 280 a EUR 3 140)
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• Falta de Comunicação dos acidentes, doenças
e primeiros socorros
Não cumprimento das regras sobre admissão
de trabalhadores estrangeiros e violação das
condições para a contratação de trabalhadores
estrangeiros

56100 a 77000
(cerca de EUR 2 280 a EUR 3 140)
Acrescidos de mais 10%

2.9 CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Existem seis modalidades de extinção do contrato de trabalho:
CAUSAS DE EXTINÇÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO

• Caducidade;
• Acordo das partes;
• Despedimento com justa causa;
• Despedimento por motivo económico;
• Despedimento colectivo;
• Rescisão por iniciativa do trabalhador.

São proibidos os despedimentos sem justa causa ou por razões de discriminações fundadas no sexo, raça, cor, nível
social ou situação familiar, crença religiosa ou convicção política.
Situações em que
o empregador pode
invocar justa causa
de despedimento

• Incumprimento do horário ou ausência não autorizada do local de trabalho e dentro do
respectivo horário, ocorridos mais de 6 vezes por mês, ou mais de 36 vezes em cada ano;
• Desobediência ilícita a ordem ou instruções de empregador ou de superiores
hierárquicos;
• Violação de direitos e garantias de trabalhadores da empresa;
• Provocação repetida de conflitos com outros trabalhadores da empresa;
• Danificação de instrumentos de trabalho ou de bens da empresa, nomeadamente
se ocasionar interrupção na execução do trabalho ou outros prejuízos à empresa;
• Falsas declarações relativas à justificação das faltas ou licenças;
• Prática, no âmbito da empresa, de violências físicas, de injúrias ou outras ofensas
punidas por lei, sobre os trabalhadores da empresa, o empregador, seus delegados
ou representantes, bem como o sequestro ou outros crimes contra a liberdade das
mesmas pessoas;
• Incumprimento ou oposição ao cumprimento de decisões judiciais ou actos
administrativos definitivos e executórios;
• Inobservância reiterada de forma culposa de normas de higiene e segurança no trabalho;
• Prática de furto, roubo, burla ou outras fraudes que lesem seriamente os interesses
patrimoniais da empresa ou que provoquem perda de confiança;
• Prática de actos de suborno ou corrupção que provoquem perda de confiança, lesem
seriamente os interesses patrimoniais da empresa ou a prejudiquem gravemente o prestígio;
• Exercício repetidamente negligente ou defeituoso das funções ajustadas, desde que
o trabalhador tenha sido advertido para a sua correcção;
• Faltas injustificadas mais de 5 dias seguidos ou interpolados em cada mês ou mais
de 30 dias em cada ano civil, seguidos ou interpolados.

DIREITOS DO TRABALHADOR POR DESPEDIMENTO/RESCISÃO COM JUSTA CAUSA
Despedimento
sem justa causa
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• Retribuições que teria auferido desde a data do despedimento até à data do trânsito
em julgado da decisão anulatória;
• Reintegração na empresa no respectivo cargo ou posto de trabalho e com a antiguidade
que lhe pertencia ou em substituição da reintegração, o trabalhador pode optar por uma
indemnização de acordo com a respectiva antiguidade, correspondente a 1 mês de retribuição
por cada ano ou fracção de ano, não podendo ser inferior a 3 meses.
• Para trabalhadores com mais de 50 anos, tal indemnização prevista é elevada para o dobro
do seu montante, metade da qual o trabalhador poderá aceitar receber em prestação mensais.

Despedimento por
motivo económico,
e caso não haja
contratos a termo
para as tarefas
correspondentes
às do posto de
trabalho extinto,
salvo se o empregador fizer a prova
de manifesta falta
de recursos

• Em substituição da reintegração, o trabalhador pode optar por uma indemnização
de acordo com a respectiva antiguidade, correspondente a 1 mês de retribuição por cada
ano ou fracção de ano, não podendo ser nunca inferior a 6 meses;
• Para os trabalhadores com mais de 50 anos, tal indemnização é elevada ao dobro.

Rescisão por Iniciativa
do Trabalhador
com justa causa
Situações em que
o trabalhador pode
rescindir o contrato
sem aviso prévio

• Falta culposa de pagamento pontual da retribuição;
• Violação culposa das garantias legais ou convencionais do trabalhador;
• Aplicação de sanção abusiva;
• Falta culposa de condições de segurança, higiene e saúde no trabalho;
• Lesão culposa de interesses patrimoniais sérios do trabalhador;
• Ofensa à integridade física ou moral, liberdade, honra ou dignidade do trabalhador,
punível por lei, praticada pelo empregador ou seu representante legítimo;
• Necessidade de cumprimento de obrigações legais incompatíveis com a continuação
ao serviço;
• Alteração substancial e duradoura das condições de trabalho no exercício legítimo
de poderes do empregador;
• Falta não culposa de pagamento pontual da retribuição.

2.10 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (SST)
Os empregadores estão sujeitos às obrigações a seguir elencadas.
Obrigações gerais
do empregador

• Cumprir as disposições do Código do Trabalho e os restantes preceitos legais referentes
à segurança e saúde dos trabalhadores;
• Adoptar medidas necessárias, de forma a obter uma organização do trabalho eficaz
para a prevenção dos riscos profissionais;
• Informar os trabalhadores dos riscos a que podem estar sujeitos e das precauções
a tomar, dando especial atenção aos admitidos pela primeira vez ou mudados de posto
de trabalho, e promover uma formação eficaz dos trabalhadores e seus representantes
em matéria de segurança, saúde e ambiente de trabalho;
• Promover acções necessárias à conservação e manutenção das máquinas,
dos materiais, das ferramentas e dos utensílios de trabalho nas devidas condições
de segurança;
• Manter em boas condições higiénicas e de funcionamento as instalações/sanitárias;
• Fornecer gratuitamente aos trabalhadores o equipamento de protecção individual
necessário aos trabalhos a serem realizados, assegurando a sua higienização,
conservação e utilização;
• Estabelecer medidas necessárias em matéria de primeiros socorros, de combate
a incêndios e de evacuação dos trabalhadores em caso de perigo grave;
• Manter à disposição dos trabalhadores um exemplar do Código do Trabalho;
• Cooperar para garantir as medidas de segurança e saúde no trabalho, sempre que
no mesmo local de trabalho sejam desenvolvidas actividades que envolvam mais de
um trabalhador;
• Assegurar obrigatoriamente o trabalhador quando se trata de actividade de risco,
a ser regulamentada pelo despacho do Ministro da Justiça e do Trabalho.
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REGIME SANCIONATÓRIO DAS NORMAS DE SST DO CÓDIGO DO TRABALHO
Infracções laborais

Multas (valores em Dobras339 e equivalente em Euros)

Infracção às normas técnicas de segurança relativas
a segurança das construções, separação entre as
construções, pé direito, superfície e cubagem dos
locais de trabalho, vias de passagem e saídas,
qualidade dos pavimentos e escadas

2 200 a 11 000
(cerca de EUR 89 a EUR 448)

Falta de equipamentos de protecção individual

2 200 a 5 500 por cada trabalhador afectado
(cerca de EUR 89 a EUR 224)

• Falta de vestuário adequado, aventais, capuzes,
peitilhos ou outras protecções de forma e materiais
apropriados a protecção de riscos;
• Falta de abastecimento de água;
• Falta de limpeza dos locais de trabalho;

1 100 a 3 300
(cerca de EUR 44 a EUR 134)

• Não cumprimento dos requisitos de instalações
sanitárias e vestiários;
• Falta de exames médicos aos trabalhadores

1 100 a 2 200 por cada trabalhador afectado
(cerca de EUR 44 a EUR 89)

2.11 CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS
É necessária autorização do Ministério da Justiça e do Trabalho ou das entidades em quem este delegar.
Os empregadores estrangeiros devem criar condições para a integração de trabalhadores santomenses qualificados
nos postos de trabalho de maior complexidade técnica e em lugares de gestão e administração das empresas que
operem no país, mediante training in job.
O trabalhador estrangeiro deve possuir as qualificações profissionais e a especialidade de que o País necessita e a
sua admissão só pode efectuar-se desde que não haja nacionais que possuam tais qualificações ou o seu número seja
insuficiente.
O contrato deve ter a forma escrita e um prazo máximo de 3 anos. É vedada a contratação de cidadãos estrangeiros
quando entrados no País mediante visto diplomático, de cortesia, turístico, de visitante, de negócios e de estudante.

III TRIBUTAÇÃO
3.1 SISTEMA FISCAL
A relação entre os contribuintes e a administração fiscal de São Tomé e Príncipe é regulada pelo Código Geral Tributário de 2007 actualizado em 2010, que prevê a tributação mesmo quando a obtenção de rendimento ou a aquisição,
titularidade, ou transmissão dos bens tenham carácter ilícito.
São Tomé e Príncipe celebrou Convenções para evitar a dupla tributação com Portugal.
Os Códigos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) prevêem regras a esse respeito, estipulando, por exemplo, o direito de dedução à colecta de IRC.
Estes Códigos dispõem sobre procedimento tributário e direitos e garantias gerais do contribuinte, benefícios fiscais,
obrigação tributária, fiscalização, organização da contabilidade e outros deveres de colaboração e infracção fiscal.
As multas por infracções fiscais vão desde 500 a 100 000 Dobras (cerca de EUR 20 a EUR 4 000).
Desde 2016 todos os serviços da Administração Central e Local do Estado solicitam aos interessados a apresentação
de certidão comprovativa do cumprimento das obrigações fiscais, para efeitos de instrução de quaisquer processos de
licenciamento que lhes sejam submetidos.
Em Dezembro de 2019 foi instituído o Regime Jurídico de e-Factura, aprovando-se o Regulamento de Sistema Electrónico de Facturação e de Comunicação e Tratamento Electrónicos dos Dados das Facturas que faz depender a emissão de facturas e documentos equivalentes de uma dupla certificação prévia Direcção dos Impostos (DI): das tipografias ou gráficas e dos emitentes através de sistemas informáticos; e da sua emissão e numeração, por blocos ou lotes.

Os valores apresentados correspondem ao número de salários mínimos aplicáveis na função pública previsto para cada multa no Código do
Trabalho. Desde 2015 o salário mínimo na Função Pública e Institutos Públicos é de 1 100 Dobras (cerca de EUR 45).
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3.2 TIPOS DE IMPOSTOS
Em São Tomé e Príncipe os principais impostos são estão esquematizados no quadro seguinte.
TIPO DE IMPOSTO

INCIDÊNCIA

IVA
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)
Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)

Pessoas singulares e colectivas
Pessoas singulares
Pessoas colectivas
Pessoas singulares e colectivas

3.3 TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS SINGULARES
É regulado pelo Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares de 2008, actualizado em 2019, com
as incidências apresentadas no quadro seguinte.
APLICAÇÃO DO IRS
Incidência subjectiva
Incidência objectiva

Pessoas singulares que residam em território são-tomense e as que nele não
residindo ali obtenham rendimentos
Rendimentos provenientes das categorias seguintes:
• Categoria A: rendimentos do trabalho dependente e de pensões;
• Categoria B: rendimentos empresariais e profissionais;
• Categoria C: rendimentos de capitais;
• Categoria D: incrementos patrimoniais.

Os rendimentos, quer em dinheiro, quer em espécie, e mesmo quando provenientes de actos ilícitos, ficam sujeitos
à tributação, nos termos definidos no Código do IRS, seja qual for a moeda e a forma por que sejam auferidos.
Rendimentos de capitais são os provenientes de bens móveis e, em geral, dos restantes bens ou direitos de que
seja titular o sujeito passivo, que não se encontrem afectos a actividades empresariais ou profissionais do mesmo e os provenientes de bens imóveis, rústicos, urbanos ou mistos, que não se encontrem afectos a actividades
empresariais ou profissionais do sujeito passivo.
Enumeram-se em seguida os rendimentos isentos de IRS.
RENDIMENTOS
DA CATEGORIA
A ISENTOS DE IRS

• Prestações efectuadas por entidades patronais, para regimes obrigatórios de Segurança
Social que visem assegurar exclusivamente benefícios em caso de reforma, invalidez
ou sobrevivência;
• Prestações devidas a título de pensões de aposentação ou de reforma, velhice, invalidez
ou sobrevivência, bem como outras de idêntica natureza, e rendas temporárias
ou vitalícias, que sejam de quantitativo anual inferior ou igual a 24 000 Dobras
(cerca de EUR 1 000);
• Benefícios imputáveis à utilização e fruição de realizações de utilidade social e de lazer
mantidas pela entidade patronal;
• Bolsas concedidas pela entidade empregadora para os estudos ou cursos do sujeito
passivo ou de filhos deste, bem como bolsas concedidas pelo Estado ou quaisquer outras
entidades sem fins lucrativos, desde que as instituições onde são leccionados os cursos
emitam certificado de inscrição e prova bastante da frequência dos mesmos, e que
o beneficiário não acumule simultaneamente mais de uma bolsa;
• Prestações, realizadas em território são-tomense, relacionadas exclusivamente com
acções não individualizadas de formação profissional dos trabalhadores, quer estas sejam
ministradas pela entidade patronal, quer por organismos de direito público ou entidade
reconhecida como tendo competência nos domínios da formação e reabilitação
profissionais pelos Ministérios competentes;
• Indemnizações por despedimento até ao montante do limite legalmente estabelecido.
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Ficam também isentos de IRS, nos precisos termos do Direito Internacional aplicável, o pessoal das missões diplomáticas e consulares e o pessoal ao serviço das organizações estrangeiras ou internacionais, quanto às remunerações
auferidas nessa qualidade.
São isentos em 50% da tributação os incrementos provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo, desde que o imóvel esteja situado em território são-tomense e o sujeito
passivo demonstre ter aí habitado permanentemente durante, pelo menos, 5 anos.
São isentos em 50% de IRS os rendimentos provenientes de actividade exclusivamente agro-pecuária, relativamente a
cada exercício, após dedução dos eventuais prejuízos.
As taxas do imposto aplicáveis às Categorias A, B e D, após o englobamento, são as constantes do quadro seguinte340.
Rendimentos colectáveis anuais
Taxa (2)
(em Dobras e equivalente em Euros) (1)		

Parcela a abater (em Dobras
e equivalente em Euros) (3)

Até 11 700 (EUR 477,529)
De 11 701 até 50 000 (EUR 477,570 até EUR 2 040,64)
De 50 001 até 100 000 (EUR 2 040,68 até EUR 4 081,28)
De 100 001 até 150 000 (EUR 4 081,68 até EUR 6 122,46)
De 150 001 até 240 000 (EUR 6 122,50 até EUR 9 795,93)
Superior a 240 000 (EUR 9 795,93)

–
881,025 (cerca de EUR 35)
1 380 (cerca de EUR 56)
1 875 (cerca de EUR 76)
5 625 (cerca de EUR 229)
9 000 (cerca de EUR 367)

0
10%
13%
15%
20%
25%

O rendimento colectável anual dentro de cada escalão de rendimento da coluna 1 é multiplicado pelas percentagens
indicadas na coluna 2, deduzindo-se depois a parcela indicada na coluna 3.
Estão sujeitos às seguintes taxas de retenção na fonte os rendimentos da Categoria A, quando não são devidos por
uma única entidade.
REMUNERAÇÃO MENSAL (EM DOBRAS e equivalente em Euros)

TAXA

De 975,001 até 4 167 (EUR 39,7960 até EUR 170,099)
De 4 167,001 até 8 333 (EUR 170,0993 até EUR 340,158)
De 8 333,001 até 12 500 (EUR 340,1578 até EUR 510,309)
De 12 500,001 até 20 000 (EUR 510,30942 até EUR 816,495)
Superior a 20 000 (EUR até EUR 816,495)

8%
11%
13%
18%
23%

Os rendimentos da Categoria A devidos por uma única entidade estão sujeitos às taxas de retenção previstas na
tabela das Categorias A, B e D acima.
Estão sujeitos a retenção na fonte, por conta do imposto devido, à taxa de 15%, os rendimentos ilíquidos da Categoria B, obtidos em território são-tomense por residentes e devidos pelas entidades que disponham ou devam
dispor de contabilidade organizada, incluindo entidades e organismos públicos, e organizações internacionais e não
governamentais.
Estão sujeitos a retenção na fonte, a título definitivo, à taxa de 15%, os seguintes rendimentos, devidos pela entidade
devedora dos rendimentos sujeitos à retenção na fonte:
• Rendimentos de capitais obtidos em território são-tomense, e não abrangidos pela Categoria B;
• Incrementos patrimoniais obtidos em território são-tomense, e não abrangidos pela Categoria B, e sem prejuízo
do englobamento dos rendimentos líquidos da Categoria D;
• Os restantes rendimentos, obtidos em território são-tomense, por não residentes, não imputáveis a estabelecimento estável situado neste território.
Ficam também sujeitos à mesma taxa liberatória os rendimentos ilíquidos de capitais obtidos em território são-tomense e não obrigados a retenção na fonte.
No caso de incrementos patrimoniais resultantes da transmissão onerosa de imóveis destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo, a retenção na fonte segundo o regime de isenção parcial de 50% depende
de uma declaração do sujeito passivo vendedor de que o imóvel constituía a sua habitação própria e permanente.
Desde Setembro de 2019 estão suspensas as deduções à colecta relativas às despesas com a saúde.

3.4 TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS COLECTIVAS
O Código do IRC foi aprovado em 2008 e actualizado em 2019.
Ao IRC aplica-se uma taxa de 25% (consultar na Secção 3.8 a taxa de IRC reduzida para efeitos de Crédito Fiscal por
Investimento para o Desenvolvimento de novas actividades) com as seguintes incidências apresentadas no seguinte
quadro.
Em Novembro de 2016 foi publicado em Diário da República uma alteração às Taxas de englobamento aplicáveis às Categorias A, B e D do
Código do IRS mas sem publicação dos respectivos valores alterados. Por esse motivo, entende-se que se mantêm em vigor as taxas indicadas
no texto da presente Secção, correspondentes à versão do Código de IRS de 2009.
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APLICAÇÃO DO IRC
Incidência
subjectiva

Estas entidades são organizadas em dois
grupos de tributação:
Grupo 1: constituído pelos sujeitos passivos,
obrigados a ter contabilidade organizada, que:
• Sejam residentes em território São-tomense,
e cujo volume de negócios realizado no exercício
imediatamente anterior, ou esperado no
exercício em curso, seja igual ou superior
a Dbs. 1 000 000 (cerca de EUR );
• Independentemente do volume de negócios:
- sejam empresas públicas, sociedades
anónimas ou sociedades em comandita por
acções; ou
- sejam não residentes e desenvolvam a sua
actividade em território São-tomense através
de um estabelecimento estável;
• Não sejam entidades desprovidas de
personalidade jurídica.
Grupo 2: constituído pelos sujeitos passivos,
à escrituração simplificada ou ao regime
simplificado de determinação do lucro
tributável, que:
• Não reúnam as condições para integrar
o Grupo 1; ou
• Tenham desenvolvido de forma ocasional
ou temporária uma actividade comercial,
industrial, agrícola ou de serviços.

Incidência
objectiva

• O lucro das pessoas e entidades referidas nos dois primeiros pontos anteriores que exerçam
uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, ainda que a título secundário, acidental
ou temporário;
• O lucro imputável a estabelecimento estável, situado em território São-tomense, de entidades,
com ou sem personalidade jurídica, que não tenham sede nem direcção efectiva em território
santomense e cujos rendimentos nele obtidos não estejam sujeitos a IRS;
• Os rendimentos das diversas categorias consideradas para efeitos de IRS, auferidos por entidades
mencionadas no ponto anterior que não possuam estabelecimento estável em território são-tomense
ou que, possuindo-o, não lhe sejam imputáveis.

• As sociedades comerciais ou civis sob forma
comercial, as cooperativas, as empresas públicas
e demais entidades de direito público ou privado
que possuam sede ou direcção efectiva em
território nacional;
• As entidades desprovidas de personalidade
jurídica, com sede ou direcção efectiva em
território nacional, cujos rendimentos não
sejam tributáveis em sede de IRS ou IRC
directamente na titularidade dos proprietários
desses rendimentos341;
• As entidades, com ou sem personalidade
jurídica, que não tenham sede nem direcção
efectiva em território nacional, cujos
rendimentos nele obtidos não estejam
sujeitos a IRS342.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

O quadro seguinte enumera os rendimentos isentos de IRC.
ISENÇÕES DE IRC

• Organizações internacionais de que São Tomé e Príncipe seja membro e na medida
prevista pelas Convenções que as regulem;
• Associações ou organizações de qualquer religião ou culto às quais seja reconhecida
personalidade jurídica, quanto ao rendimento colectável exclusivamente proveniente
do exercício do seu culto;
• Associações e organismos sem fins lucrativos;
• 50% do lucro tributável, relativamente a cada exercício, após dedução dos eventuais
prejuízos a efectuar nos termos do Código de IRC, e fixado às empresas que desenvolvam
uma actividade exclusivamente agrícola.

São tributados em 20% os rendimentos sujeitos à retenção na fonte, isto é, rendimentos obtidos em território são-tomense quando o seu devedor seja sujeito passivo de IRC com obrigação de ter contabilidade organizada ou escrituração simplificada, ou quando os mesmos constituam encargo relativo à actividade comercial, industrial ou agrícola de
sujeitos passivos de IRS com idênticas obrigações.
Rendimentos sujeitos a retenção na fonte de IRC:
• Rendimentos provenientes da propriedade intelectual ou industrial, assim como da prestação de informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou científico;
Consideram-se incluídas, designadamente, as heranças jacentes, as pessoas colectivas em relação às quais seja declarada a invalidade,
as associações e sociedades civis sem personalidade jurídica, e as sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, anteriormente ao
registo definitivo.
342
Consideram-se incluídos os estabelecimentos estáveis de entidades não residentes e os não residentes sem estabelecimento estável em
território São-tomense, cujos rendimentos obtidos neste território, não estejam sujeitos a IRS.
341
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• Rendimentos derivados do uso ou da concessão do uso de equipamento agrícola, industrial, comercial ou científico;
• Rendimentos de aplicação de capitais tal como são definidos para efeitos de IRS;
• Remunerações auferidas na qualidade de membro de órgãos estatutários de pessoas colectivas e outras entidades;
• Prémios de jogo, nomeadamente, lotarias, rifas e apostas mútuas, bem como importâncias ou prémios atribuídos
em quaisquer sorteios ou concursos e outros jogos regulamentados;
• Rendimentos derivados do exercício em território são-tomense da actividade de profissionais de espectáculos ou
desportistas, quando o devedor dos mesmos seja sujeito passivo de IRC ou quando os mesmos constituam encargo
relativo à actividade comercial, industrial ou agrícola de sujeitos passivos de IRS que devam possuir contabilidade
organizada ou escrituração simplificada;
• Rendimentos provenientes da realização de trabalhos ou serviços para um cliente no território são-tomense, de
natureza igual ou semelhante àqueles realizados através de estabelecimento estável.

3.5 IVA E RESPECTIVAS TAXAS
O IVA é regulado pelo Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA) de Novembro de 2019 cuja entrada em
vigor que estava prevista para Março de 2020 foi suspensa, em Abril de 2020, até que estejam concluídas todas as
condições técnicas e operacionais pertinentes para o efeito, por parte do Ministério encarregue da área das Finanças.
Os seguintes impostos mantêm-se provisoriamente em vigor343:
• Imposto de consumo;
• Imposto sobre o consumo aos serviços transaccionados.
A taxa do IVA é de 15% e incide sobre:
• As transmissões de bens e as prestações de serviços, realizadas, a título oneroso no Território Nacional;
• As importações de bens.
A taxa do IVA incide sobre 50% do valor total da factura no caso de produtos vendidos no mercado nacional sujeitos
ao regime especial de aplicação do IVA, nos quais se incluem os seguintes:
Regime especial
do IVA

• Arroz com casca; Arroz descascado; Arroz semi-branqueado ou branqueado, mesmo
polido ou glaceado; Trincas de arroz;
• Farinha de milho; Preparações para alimentação de lactentes e crianças de tenra idade,
acondicionadas para venda a retalho;
• Massas alimentícias e pastas secas similares que contenham ovos, excluindo-se
as massas recheadas;
• Pão crocante denominado knäckebrot; Pão de especiarias;
• Leite:
		
- Com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1 %;
		
- Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1 %, mas não superior a 6 %;
		
- Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias gordas,
		
não superior a 1,5 %;
		
- Concentrado (condensado);
		
- Nata;
		
- Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes;
• Leites dietéticos;
• Feijão.

São sujeitos passivos do IVA:
• Qualquer pessoa singular ou colectiva que exerça, de modo independente, actividades económicas, incluindo de
produção, de comércio ou de serviços, actividades extractivas, agrícolas, silvícolas, pecuárias, e de pescas;
• As entidades governamentais e outros organismos públicos.
O quadro seguinte enumera as isenções de IVA:
ISENÇÕES DO IVA
Operações
internas
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• Prestação de seguros e resseguros de vida;
• Operações de intermediação financeira, exceptuando aquelas em que uma taxa, ou contraprestação,
específica é cobrada pelo serviço;
• Transmissão de ouro para investimento;
• Transmissão do direito de propriedade de bens imóveis, à exclusão da primeira transmissão,
destinados a fins residenciais, designadamente prédios urbanos, fracções autónomas destes
ou terrenos para construção;
• Locação de bens imóveis destinados a fins residenciais, designadamente prédios
urbanos, fracções autónomas destes ou terrenos para construção.

Quando o Código do IVA entrar efectivamente em vigor, tais impostos ficarão revogados.

Importações

• Importações definitivas de bens cuja transmissão no Território São-tomense seja
isenta de imposto;
• Importações de ouro, moedas ou notas de banco, efectuadas pelo BCSTP;
• Prestações de serviços acessórias, cujo valor esteja incluído na base tributável
das importações de bens a que se refiram;
• Importações de bens efectuadas:
		
- No âmbito de tratados e acordos internacionais de que a São Tomé e Príncipe
		
seja parte;
		
- No âmbito de relações diplomáticas e consulares, quando a isenção resulte
		
de tratados e acordos internacionais celebrados por São Tomé e Príncipe.
Regimes
aduaneiros
especiais

Desde que os bens a que se referem não tenham utilização nem consumo final:
• Importações de bens que, sob controlo alfandegário e com sujeição às disposições especificamente
aplicáveis, se destinem a empresas francas, entrepostos públicos ou privados, de armazenagem
ou industriais, ou a ser introduzidos em lojas francas, enquanto permanecerem sob tais regimes;
• Importações de bens expedidos ou transportados para tais zonas ou depósitos, bem como
as prestações de serviços directamente conexas com tais importações;
• Transmissões de bens que se efectuem em tais zonas ou depósitos a que se refere o primeiro
ponto assim como as prestações de serviços directamente conexas com tais transmissões,
enquanto os bens permanecerem naquelas situações;
• Importações de bens que se encontrem nos regimes de trânsito, aperfeiçoamento activam
ou importação temporária e as prestações de serviços directamente conexas com tais operações.

Exportações, • Transmissões de bens expedidos ou transportados com destino:
operações 		
- Ao estrangeiro pelo vendedor ou por um terceiro por conta deste;
assimiladas 		
- À Zona Económica Exclusiva e Plataforma Continental, quando o adquirente exerça
e transportes 		
a sua actividade principal no âmbito da exploração e extracção de hidrocarbonetos;
internacionais • Transmissões de bens de abastecimento postos a bordo de:
		
- Embarcações que efectuem navegação marítima principalmente no alto mar e que
		
assegurem o transporte remunerado de passageiros ou o exercício de uma actividade
		
comercial, industrial ou de pesca;
		
- Aeronaves utilizadas por companhias de navegação aérea que se dediquem principalmente
		
ao tráfego internacional e que assegurem o transporte remunerado de passageiros
		
ou o exercício de uma actividade comercial ou industrial;
• Transmissões, transformações, reparações, manutenção, frete e aluguer, incluindo a locação
financeira, de embarcações e aeronaves afectas a tais actividades, assim como as transmissões,
aluguer, reparação e conservação dos objectos incorporados nas referidas embarcações
e aeronaves, ou que sejam utilizados para a sua exploração;
• Outras prestações de serviços efectuadas com vista às necessidades directas de tais embarcações
e aeronaves e da respectiva carga;
• Transporte de pessoas, carga, ou correio, provenientes do estrangeiro.
• Transmissões de bens efectuadas:
		
- No âmbito de tratados e acordos internacionais de que São Tomé e Príncipe seja parte,
		
quando a isenção resulte desses mesmos tratados e acordos;
		
- No âmbito de relações diplomáticas e consulares, quando a isenção resulte de tratados
		
e acordos internacionais de que São Tomé e Príncipe seja parte.

3.6 OUTROS IMPOSTOS EXISTENTES
Imposto de Consumo:
Imposto mantido provisoriamente em vigor até que à entrada em vigor do Código do IVA, o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020 fixa as taxas para bebidas alcoólicas, incluindo a cerveja nacional em 25% e de outras bebidas
não alcoólicas, produtos e mercadorias em 5%. Estas taxas substituem as tabelas do Imposto de Consumo sobre
combustíveis (Gasolina, Gasóleo e Petróleo), veículos automóveis de passageiros e misto, bebidas alcoólicas e refrigerantes, tabacos e mercadorias diversas constantes do Regulamento do Imposto de Consumo de 1976.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre as taxas aduaneiras aplicadas sobre a importação dos produtos, considerados de amplo consumo, com impacto negativo para a saúde e o meio ambiente
fixadas pelo OGE para 2020 aprovado em Janeiro de 2020.
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Imposto sobre o consumo aos serviços transaccionados:
Imposto mantido provisoriamente em vigor até que à entrada em vigor do Código do IVA, foi regulado em 2000 e actualizado em 2019, tem uma taxa uniforme de 5% aplicável às prestações de serviço. A mesma taxa se aplica desde
2019 na actividade de restauração e afins incidente sobre o valor total da factura.
Contribuição Predial Urbana:
A Regulamento da Contribuição Predial Urbana de 2008 e 2009, aplica uma taxa de 0,1% sobre o valor patrimonial
constante das matrizes.
Sobre a constituição predial urbana cobra-se apenas o selo de conhecimento, nos termos da legislação em vigor. A
contribuição predial urbana do ano em que é posta a pagamento, tem por base os elementos do ano anterior; sempre que a contribuição a pagar seja igual ou superior a 100 Dobras (cerca de EUR 4) é dividida em duas prestações
iguais, vencendo-se a primeira prestação em Janeiro e a segunda em Julho.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre a determinação do valor patrimonial tributário
e o valor-base dos prédios edificados, consultar o Regulamentação da Contribuição Predial Urbana de 2009.
Imposto sobre as Sucessões e Doações:
O Código do Imposto sobre Sucessões e Doações de 2007 faz incidir este imposto sobre as transmissões a título
gratuito do direito de propriedade sobre bens móveis e imóveis, qualquer que seja a denominação ou forma do título,
quando localizados no território nacional. É devido pelas pessoas singulares ou colectivas que adquiram a título
gratuito a propriedade de bens móveis ou de bens imóveis, mesmo que tenha sido constituído direito de usufruto,
uso ou habitação a favor de outrem.
O quadro seguinte enumera as isenções do imposto sobre sucessões e doações:
ISENÇÕES DO IMPOSTO
SOBRE SUCESSÕES
E DOAÇÕES

• Transmissão a título gratuito das pensões e subsídios por morte;
• Doações de bens com carácter de caridade, assistência ou beneficência, isto é,
destinadas a fazer face a situações de carência económica e social, ou a situações
de calamidade pública

As transmissões gratuitas a favor de: descendentes, cônjuges e ascendentes estão sujeitas à taxa é de 5%; irmãos e
colaterais até ao terceiro grau estão sujeitas à taxa de 10%; quaisquer outras pessoas estão sujeitas à taxa de 15%.
Imposto de SISA:
O Regulamento do Imposto de SISA de 2007 actualizado em Abril de 2020 faz incidir a sisa sobre as transmissões,
a título oneroso, do direito de propriedade, ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis situados em
território nacional. Inclui a compra e venda, troca, doação em cumprimento, a renda perpétua, a renda vitalícia, a
arrematação, a adjudicação por acordo ou decisão judicial, a constituição de usufruto, uso ou habitação, direito de
superfície, servidão e qualquer outro acto pelo qual se transmita a título oneroso o direito de propriedade sobre
bens imóveis.
O imposto de SISA devido pelas pessoas, singulares ou colectivas, a quem se transmitem os direitos sobre bens
imóveis.
A taxa da SISA é de 8% sobre a matéria tributável.
A taxa é de 15% sempre que o adquirente ou os sócios do adquirente tenham a residência em território sujeito a
um regime fiscal claramente mais favorável, nos termos definidos nos Códigos dos IRS e IRC. Nestes casos não se
aplica nenhuma isenção.
Quando o Código do IVA entrar em vigor (ver acima secção 3.5), apenas ficarão sujeitas à tributação em sede do SISA
as segundas e subsequentes transmissões de bens imóveis, para efeitos da isenção de IVA sobre transmissão do
direito de propriedade de bens imóveis destinados a fins residenciais, designadamente prédios urbanos, fracções
autónomas destes ou terrenos para construção.
Imposto de Selo:
As taxas da tabela geral do Imposto de Selo foram aprovadas em 1976 pelo Regulamento deste imposto. Estão fixadas desde 2005 a taxa do Imposto de Selo aplicável aos documentos: em 0,5 Dobras (cerca de EUR 0,02) de selo de
assistência; e em 1,5 Dobras (cerca de EUR 0,06) de selo fiscal.
A taxa aplicável às emissões de facturas e recibos é de 3%.
Imposto Geral de Exportação:
Incide sobre todos os produtos agrícolas exportados; é liquidado pelos serviços de alfândega no momento da liquidação do despacho de exportação, nos termos da Regulação do Imposto Geral de Exportação de 1993.
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3.7 REGIMES FISCAIS ESPECIAIS
3.7.1 Benefícios fiscais
Os benefícios fiscais são regulados pelo Código de Benefícios Fiscais de 2016 (consultar no Capítulo I na Secção 1.1
os benefícios aplicáveis aos projectos de grande dimensão e na Secção 1.7 às Zonas Especiais de Desenvolvimento),
resumindo-se no quadro seguinte os benefícios gerais (consultar na Secção 3.9 os benefícios fiscais específicos).
BENEFÍCIOS FISCAIS GERAIS
Benefícios na
Importação
de Bens

• Isenção total do pagamento de direitos de importação sobre os bens e equipamentos
destinados ao lançamento de novas actividades ou expansão de qualquer actividade em curso,
desde que:
• Os bens a importar não sejam produzidos no território nacional ou, sendo nele produzidos,
não satisfaçam os requisitos de qualidade/preço e as características específicas de finalidade
e funcionalidade exigidas ou inerentes à natureza do projecto de investimento e respectiva
actividade a desenvolver e a explorar

Benefícios
Crédito Fiscal por Investimento
Sobre o		
Rendimento		

Desenvolvimento de novas actividades ficam sujeitas a uma taxa
de IRC reduzida de 10% (em vez da taxa de IRC de 25% indicada
na Secção 3.4)

Amortizações e Reintegrações
Aceleradas
		
		
		
		
		

• Investimentos realizados no sector do Turismo, Educação,
Saúde, Novas Tecnologias bem como em todos os sectores
vocacionados para a exportação;
• Aplicação do dobro das taxas normais, legalmente fixadas
para o cálculo das amortizações e reintegrações consideradas
como custos imputáveis ao exercício na determinação
da matéria colectável do IRC ou IRS.

Modernização e Introdução
de Novas Tecnologias
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• O valor investido em equipamento especializado considerado
tecnologia de ponta para o desenvolvimento das actividades
de empreendimentos autorizados ao abrigo do Código de
Investimentos, beneficiam durante os primeiros 5 anos a contar
da data do início de actividade, de dedução à matéria colectável
para efeitos do cálculo do IRC, até ao limite máximo de 50%
da matéria colectável.
• A mesma dedução será aplicável, e nas mesmas condições
quando se trate do IRS, mas apenas em relação aos rendimentos
provenientes das actividades pertencentes à categoria B
(Rendimentos Empresariais e Profissionais).

Formação
		
		
		
		

O montante dos custos de investimentos realizados com
a formação profissional de trabalhadores são-tomenses será
deduzido à matéria colectável para efeitos de cálculo do IRC,
em relação aos empreendimentos autorizados e abrangidos
pelo Código de Benefícios Fiscais

Despesas a considerar
como custos fiscais
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• Durante um período de 5 anos a contar da data de início da
exploração, as empresas elegíveis aos benefícios fiscais
poderão ainda considerar como custos para a determinação
da matéria colectável do IRC, os seguintes montantes:
- No caso de empreendimentos realizados nos Distritos de
Cantagalo, Lembá, Lobata e Caué, bem como na Região
Autónoma do Príncipe, será considerado o valor correspondente
a 150% dos valores despendidos com todas as despesas realizadas
na construção e reabilitação de estradas, abastecimento
de água, energia eléctrica, escolas, hospitais e outras obras
desde que consideradas de utilidade pública;
- Nas mesmas condições para os restantes Distritos, será dedutível
o montante correspondente a 100% dos valores despendidos.
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• As mesmas condições são aplicáveis, quando se trate do IRS,
mas apenas em relação aos rendimentos provenientes de
actividades pertencentes à categoria B (Rendimentos
Empresariais e Profissionais).

Isenção
do Imposto
de Selo

Os actos referentes à alteração do pacto social estão isentos de Imposto de Selo, durante
os primeiros 5 anos contados a partir do início da exploração, quando se tratar de
empreendimentos cujos investimentos estejam abrangidos pelo Código de Benefícios Fiscais

Redução
da taxa
de SISA

Os empreendimentos abrangidos pelo Código de Benefícios Fiscais beneficiam de uma isenção
total da taxa de Sisa na aquisição de imóveis

3.7.2 Regime fiscal das Operações Petrolíferas
De acordo com a Lei de Tributação do Petróleo de 2009, todas as Pessoas Autorizadas e Associadas (quer Residentes quer Não Residentes) (consultar a Secção 1.5.3 do Capítulo I sobre Indústria Petrolífera) estão sujeitas a um
imposto de rendimento sobre lucros derivados de Operações Petrolíferas no Território de São Tomé e Príncipe a
uma taxa de 30%.
Lucros de uma Pessoa Autorizada ou uma Associada são as receitas brutas para o ano fiscal, menos o total das
despesas dedutíveis decorrente das operações petrolíferas.

3.7.3 Actividades francas e offshore
As actividades bancárias offshore, reguladas pelo Código de Actividades Francas e Offshore de 1998, constituem
incentivos ao investimento na medida em que as empresas não residentes podem começar as suas actividades logo
após a conclusão das formalidades de registo provisório; as residentes podem iniciá-las só depois do licenciamento.
Estas empresas podem beneficiar de reduções e isenções de imposto, taxas e demais imposições tributárias.
As empresas offshore não residentes estão permanentemente isentas de todos e quaisquer impostos, direitos e
imposições tributárias de qualquer natureza. As empresas francas estão isentas durante um período de 10 anos.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada no Código de Actividades Francas e Offshore sobre
regimes de isenções na importação e exportação, liberdade de câmbios e transacções, liberalização de preços
e desmonopolização.

3.8 INCENTIVOS FISCAIS NACIONAIS E REGIONAIS
O quadro seguinte resume os benefícios específicos previstos no Código de Benefícios Fiscais.
BENEFÍCIOS FISCAIS ESPECÍFICOS
Agricultura,
Isenção de direitos aduaneiros
Agro-indústria,		
Pecuária e Pescas		
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• Isenção total dos direitos de importação sobre os bens
e equipamentos destinados exclusivamente à implementação
do projecto:
- Quando os bens a importar não sejam produzidos
em território nacional ou, sendo nele produzidos,
não satisfaçam os requisitos de qualidade/preço
e as características específicas de finalidade e de
funcionalidade exigidas ou inerentes à natureza
do projecto e respectiva actividade a desenvolver
e a explorar;
• Exportações e reexportações de produtos gerados com
a implementação de projectos de investimento;
• Operações de exportação e reexportação;
• Exportação de cacau, café, baunilha, pimenta e outros
produtos identificados mediante Despacho Conjunto
dos Ministros da Agricultura e Finanças

Redução da taxa do Imposto
sobre o Rendimento
		
		
		
		
		
		
		
		

• Nos primeiros 7 anos redução de taxa do IRC em 50%;
• No caso de contribuintes sujeitos a IRS, redução de 50%
na matéria colectável da actividade beneficiária do incentivo,
pertencente à categoria B (Rendimentos Empresariais
e Profissionais).
• Findo o prazo de 7 anos, os novos empreendimentos terão
direito a uma redução de 25% do lucro tributável, válida
para um período de 2 anos e ainda:
- Crédito Fiscal por Investimento;
- Amortizações e Reintegrações Aceleradas

Impostos Sobre Operações
Bancárias
		
		
		

• Taxa única de 0.2% do imposto sobre operações bancárias
relativamente à entrada do capital estrangeiro destinado
à implementação do projecto;
• Isenção total da taxa do imposto sobre os rendimentos
de aplicação de capitais para os reembolsos de crédito

Benefícios Complementares
		
		

Benefícios à modernização e introdução de novas
tecnologias, à formação, às despesas fiscais e isenção
do imposto de selo

Actividade
Isenção de Direitos
de Turismo		
e Hotelaria		
		
		
		
		
		
		

• Isenção de taxa de direitos de importação sobre os bens
e equipamentos destinados exclusivamente à implementação
do projecto;
• Quando os bens a importar não sejam produzidos no
território nacional ou, sendo nele produzidos, não satisfaçam
os requisitos de qualidade/preço e as características
específicas de finalidade e funcionalidade exigidas ou
inerentes à natureza do projecto e respectiva actividade
a desenvolver e a explorar.

Crédito Fiscal por Investimento,
Amortização e Reintegrações
Aceleradas
		
		
		
		
		

• Taxa de IRC de 12%;
• Amortização acelerada para imóveis, veículos automóveis
e demais equipamentos do imobilizado corpóreo afectos
à actividade de turismo e hoteleira;
• Aplicação até ao triplo das taxas normais, legalmente
fixadas para o cálculo das amortizações e reintegrações
consideradas como custos imputáveis ao exercício na
determinação da matéria colectável.

Reinvestimento(aplicação,
no todo ou em parte, dos lucros
líquidos obtidos num exercício,
depois de impostos, na expansão,
diversificação ou modernização
da capacidade instalada)
		
		
		

• Dedução à matéria colectável de um montante igual
a 30% do valor dos lucros investidos no exercício, até ao 5.º
exercício seguinte ao do reinvestimento:
- Para projectos que visam a criação de, pelo menos,
mais de 20 postos de trabalho, por um período de 7 anos
a partir do início da exploração;
• Após esses 7 anos os novos empreendimentos têm direito
ao crédito fiscal por investimento e às amortizações
e reintegrações aceleradas.

Outros Benefícios Fiscais
		

Benefícios à formação, às despesas fiscais, isenção do
Imposto de Selo e de taxa de SISA

Investimentos em Isenção de Direitos
Empreendimentos		
de Comércio 		
Interno Trading		
Internacional		
		
		
		
		

Isenção de direitos de importação sobre os bens e
equipamentos destinados exclusivamente à implementação
do projecto:
- Quando os bens a importar não sejam produzidos no
território nacional ou, sendo nele produzidos, não satisfaçam
os requisitos de qualidade/preço e as características
específicas de finalidade e funcionalidade exigidas
ou inerentes à natureza do projecto e respectiva actividade
a desenvolver e a explorar.
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Imposto sobre Rendimento
		
		

Redução de 50% da taxa de IRC ou IRS, consoante a natureza
jurídica, nos primeiros 5 exercícios a contar da data de início
de exploração de actividade

Operações de Comércio
Internacional
		

Todas as operações de trading internacional realizadas
a partir do território nacional ficam sujeitas a um Imposto
sobre o Rendimento equivalente a 5%

IV SOCIEDADES COMERCIAIS
4.1 ENQUADRAMENTO
As Sociedades comerciais em São Tomé e Príncipe são reguladas pela Lei que altera o Código Comercial de 2009 e
devem adoptar um dos seguintes tipos que se descrevem sumariamente abaixo na tabela seguinte.
TIPO

DESCRIÇÃO344

Sociedade
anónima

O capital social mínimo para a constituição de uma sociedade anónima é de 350 000 Dobras
(cerca de EUR 14 000). Para os seguintes ramos de actividade o capital social é:
• Hidrocarbonetos e seus derivados: 500 000 Dobras (cerca de EUR 20 000);
• Financeiras, gestoras de participações sociais, titularização de créditos, gestoras de fundos
de pensões, de comercialização e gestão de capital de risco e entidades de investimento
colectivo que comercializem as suas unidades de participação: 500 000 Dobras (cerca de EUR 20 000);
• Não financeiras de concessão e exploração de jogos, pagamentos de prémios de apostas
ou lotarias: 300 000 Dobras (cerca de EUR 12 000);
• Empresas que exerçam actividades no sector imobiliário: 200 000 Dobras (cerca de EUR 8 000).

Sociedade
unipessoal
por quotas

• É constituída por um sócio único, pessoa singular ou colectiva, que é o titular da totalidade
do capital social, que não deve ser inferior a 20 000 Dobras (cerca de EUR 800).
• A firma destas sociedades deve ser formada pela expressão “Sociedade Unipessoal” ou pela
palavra “Unipessoal” antes da palavra “Limitada” ou da abreviatura “Lda.”.

4.2 REQUISITOS DA ACTIVIDADE COMERCIAL
Em cumprimento do Código do Registo Comercial de 2018 os empresários comerciais que sejam pessoas colectivas
são obrigados a registar na Conservatória do Registo Comercial:
• O acto constitutivo, incluindo os estatutos, e respectivas alterações da sua empresa,
• A criação, alteração e encerramento de representações permanentes de empresários comerciais com sede no
estrangeiro, bem como a designação, poderes e cessação de funções dos respectivos representantes;
• Mudança de sede para estrangeiro;
• Representações permanentes de sociedades, com sede principal e efectiva no estrangeiro.
Os emolumentos e as taxas a serem cobradas pelos actos de registo nos termos do número anterior constam da
respectiva tabela e demais regulamentação própria345, salvo os casos de gratuitidade ou de isenção previstos na lei.
Consultar no Legis-PALOP+TL o Regime Jurídico para o Licenciamento do Exercício da Actividade de Exploração de Máquinas de Diversão que entrou em vigor em Setembro de 2019.

344
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Valores convertidos
Tabela de taxas e emolumentos do registo comercial ainda não aprovada até à data da presente Edição.

V DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
5.1 MARCAS E PATENTES
5.1.1 Âmbito
São Tomé e Príncipe dispõe de um Código de Propriedade Industrial que entrou em vigor em Fevereiro de 2017.
A protecção abrange todo o comércio, os serviços e a indústria propriamente ditos nomeadamente, a agro-indústria,
a indústria de pesca, florestal, alimentar, de construção e extractiva, bem como todos os produtos naturais ou fabricados.
São Tomé e Príncipe é, desde 1998, parte da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)346, tendo a obrigação de pagamento da devida contribuição para o seu sistema unitário que inclui também as taxas pagas pelos
utilizadores do serviço internacional de registo da propriedade intelectual347.
Patentes:
Os pedidos de patente, registos de marca, modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial e de outros direitos da
propriedade industrial são apresentados junto do Serviço Nacional da Propriedade Intelectual e Qualidade (SENAPIQ-STP).
A patente tem a duração de 20 anos a contar da data do depósito.
Apresentado o pedido de patente no SENAPIQ-STP, é feito exame, quanto à forma e quanto às limitações relativas ao
objecto ou à patente, no prazo de um mês, para verificar se preenche os requisitos necessários.
O titular da patente é obrigado a explorar a invenção patenteada, directamente ou por intermédio de pessoa por ele
autorizada, e a comercializar os resultados obtidos por forma a satisfazer as necessidades do mercado nacional.
A exploração deve ter início no prazo de 4 anos a contar da data do pedido de patente, ou no prazo de 3 anos a contar
da data da concessão, aplicando-se o prazo mais longo. Expirados tais prazos, o titular que, sem justo motivo ou base
legal, não explorar a invenção, directamente ou por licença, ou não o fizer de modo a ocorrer às necessidades nacionais, pode ser obrigado a conceder licença de exploração da mesma.
Pelos diversos actos previstos no Código de Propriedade Industrial são devidas taxas, a fixar por Despacho Conjunto
do membro do Governo responsável pela área das finanças e do membro do Governo de que dependa o SENAPIQ-STP
o qual aguarda publicação.
Marcas:
O pedido de registo de uma marca é apresentado junto do SENAPIQ-STP.
É recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra
notoriamente conhecida em S. Tomé e Príncipe, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela
possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória.
A duração do registo é de 10 anos, contados a partir da data da respectiva concessão, podendo ser indefinidamente
renovado por iguais períodos.

5.1.2 Taxas
Pelos diversos actos previstos no Código de Propriedade Industrial são devidas taxas, a fixar por Despacho Conjunto
do membro do Governo responsável pela área das finanças e do membro do Governo de que dependa o SENAPIQ-STP,
sob proposta deste Serviço, diploma que não foi publicado até à data da presente Edição.

5.1.3 Regime sancionatório
As contra-ordenações previstas no Código de Propriedade Industrial são puníveis com coimas de 5 000 Dobras a Dobras 50 000 (cerca de EUR 200 a EUR 2 000) ou de 25 000 Dobras a 250 000 Dobras (cerca de EUR 1 000 a EUR 10 100),
consoante o infractor for pessoa singular ou colectiva aplicáveis actos de concorrência desleal, de invocação ou uso ilegal de recompensa, de violação de direitos de nome e de insígnia, de violação do exclusivo do logótipo, de uso de marcas ilícitas, de uso indevido de nome, de insígnia ou de logótipo e de invocação ou uso indevido de direitos privativos.

De acordo com a Lista de Partes disponível em https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=162, no entanto não se encontra
na legislação publicada o instrumento de ratificação ou adesão à Convenção Internacional que Institui a Organização Mundial para a Protecção
da Propriedade Intelectual (OMPI), assinada em Estocolmo (Suécia) a 14 de Julho de 1967 e alterada a 28 de Setembro de 1979. Mais informação em https://www.wipo.int/portal/en/
347
Obrigações das Partes disponíveis em https://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary_wipo_convention.html .
346
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5.1.4 Principal entidade competente
O SENAPIQ-STP348 é o serviço do Estado responsável, a nível nacional, pelas questões relacionadas com a Propriedade Industrial, Direitos de Autor e Direitos Conexos e pela gestão do Sistema Nacional de Qualidade (SNQ) que
compreende as actividades de Normalização, Certificação, Acreditação e Metrologia.

5.2 DIREITOS DE AUTOR
5.2.1 Âmbito dos direitos
Em São Tomé e Príncipe os direitos de autor gozam da protecção conferida pelo Código do Direito de Autor e dos
Direitos Conexos de 2017.
A protecção abrange: as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, que, como tais, incluindo-se nessa protecção os direitos dos respectivos autores.
O autor de uma obra tem os seguintes direitos (direitos morais):
• Direito de reivindicar a paternidade da obra; e
• Direito de assegurar a genuinidade e integridade desta, opondo-se à destruição da sua obra bem como a toda e
qualquer mutilação, deformação ou outra modificação da mesma e, de um modo geral, a todo e qualquer acto que
a desvirtue e possa afectar a honra e reputação do autor.
O autor ou o titular do direito sobre uma obra tem o direito exclusivo de efectuar as seguintes acções (direitos
patrimoniais):
• Dispor da sua obra;
• Fruir e utilizar a sua obra;
• Autorizar a fruição ou utilização por terceiro da sua obra, total ou parcialmente.

5.2.2 Duração dos direitos
O direito de autor caduca, na falta de disposição especial, 70 anos após a morte do criador intelectual, mesmo que
a obra só tenha sido publicada ou divulgada postumamente.

VI REGULAÇÃO DO AMBIENTE E
URBANISMO E DIREITOS DO CONSUMIDOR
6.1 AMBIENTE
6.1.1 Enquadramento legal
A Lei de Base do Ambiente, de 1999, estabelece os princípios fundamentais e específicos aplicáveis ao ambiente em
São Tomé e Príncipe, os objectivos e medidas a desenvolver bem como os conceitos fundamentais e os instrumentos
e mecanismos da política de ambiente, designadamente: o licenciamento prévio de todas as actividades potencial ou
efectivamente poluidoras ou susceptíveis de afectarem a paisagem; a avaliação prévia do impacto provocado pela
actividade humana; o sistema de auditorias ambientais; o sistema nacional de dados e informação sobre ambiente;
o sistema de fiscalização e inspecção; a fixação de taxas a aplicar pela utilização de recursos naturais e componentes ambientais, bem como pela rejeição de efluentes; e a fixação de sanções pelo incumprimento do disposto na
legislação sobre ambiente. São regulados os componentes ambientais água, solo vivo e subsolo, flora, fauna e ar.
As ofensas ecológicas incluem a proibição de poluir ou contaminar, a proibição de importações nocivas, a poluição
hídrica, a poluição química e a poluição atmosférica.
A conservação, dos ecossistemas, a Fauna e a Flora neles existentes, com vista a salvaguardar a diversidade biológica como um património nacional e da humanidade, bem como a promoção da sua utilização social e económica
durável, é regida pela Lei de Conservação da Fauna, Flora e das Áreas Protegidas de 1999.
As áreas protegidas diferenciam-se em: Parques Naturais; Reservas Naturais; Monumentos Naturais; e Reservas
especiais.
348
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http://senapi-stp.net/spip.php?rubrique1

A Lei-Quadro dos Recursos Hídricos de 2018 estabelece o enquadramento para a gestão das águas de domínio
público, quer das águas superficiais (águas interiores, de transição e costeiras)como das águas subterrâneas, por
forma, entre outros objectivos, a assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e evitar o agravamento da sua poluição. Define regras aplicáveis à protecção das águas contra a poluição causada por águas
residuais, efluentes e por compostos orgânicos e inorgânicos de origem agrícola.
Incumbe ao Estado garantir o desenvolvimento e aplicação de medidas de protecção, prevenção e combate a poluição hídrica de origem agrícola, industrial ou doméstica. Quem construir, explorar ou operar uma instalação capaz
de causar poluição hídrica deve, em caso de acidente, tomar as precauções adequadas, necessárias e proporcionais
para, tendo em conta a natureza e extensão do perigo, prevenir acidentes e minimizar os seus impactos. Todas as
pessoas devem abster-se de qualquer acto ou comportamento do qual, imediata ou posteriormente, directa ou
indirectamente, possa resultar a poluição ou degradação da qualidade do meio aquático afectando negativamente
a saúde pública e os solos.
Poluição é a deposição no ambiente de substâncias gasosas, liquidas ou sólidas ou de várias formas de energia
provocadas pela actividade humana.
Nomeadamente quem provocar a contaminação ou poluição por meio do lançamento de substâncias sólidas, líquidas ou gasosas tóxicas, carcinogénicas, teratogénicas e mutagénicas nos cursos das águas superficiais e subterrâneos é punido com coima fixada no máximo até 50 000 Dobras (cerca de EUR 2 000).
Em 2012 foi aprovada a Estratégia Participativa para a Água e Saneamento de São Tomé e Príncipe para 2030,
visando nomeadamente: promover uma abordagem integrada à gestão dos recursos hídricos a nível nacional; estabelecer uma visão para a situação do sector da água e saneamento para os próximos 20 anos; definir os pilares
de concentração da actuação do sector; estabelecer objectivos, metas e acções concretas a atingir a curto, médio e
longo prazo, para assegurar a persecução da visão; indicar como podem os objectivos e acções ser articulados para
assegurar a sua eficaz implementação; constituir a base para a actualização do Plano Director do sector349, para
definição das opções técnicas mais apropriadas para assegurar a persecução de cada meta desta estratégia, servir
de base para a definição das prioridades políticas; permitir a consolidação dos planos de investimento para o sector
e mobilização de mais e melhores opções de financiamento; estabelecer uma ferramenta única para monitorização
dos progressos de todo o sector, promovendo a eficiência e a eficácia das acções, bem como a participação de todos
os actores e a transparência.
O Código de Investimentos de 2016 (analisado no Capítulo I) exige ao investidor: o respeito pelas normas relativas
à defesa do meio ambiente em vigor; a obtenção e actualização de seguros de responsabilidade civil por danos ao
meio ambiente350; a instrução da ficha técnica para efeitos Contrato Administrativo de Investimento a definição geral, mas fundamentada do impacto económico, social e ambiental do projecto previsto, sempre que tal se aplique;
e a instrução do processo de candidatura apresentado na Agência responsável pelos investimentos com um Estudo
do impacto ambiental, para os projectos susceptíveis de produzir riscos ambientais.
Para além do princípio da responsabilidade alargada do produtor de embalagens instituído pelos princípios e normas aplicáveis à gestão de embalagens, produtos e artigos e resíduos de embalagens de 2013 (analisado na
Secção 6.1.4), fazendo recair a responsabilidade pela gestão das embalagens e resíduos sobre os respectivos operadores económicos, São Tomé e Príncipe não tem um regime geral sobre responsabilidade ambiental.
A Lei de Pesca e Recursos Haliêuticos de 2001, regulamentada em 2012, define os princípios gerais da política
de conservação, exploração e gestão dos recursos haliêuticos e ambiente aquático sob a soberania e jurisdição de
S. Tomé e Príncipe. São expressamente proibidas todas as actividades que tenham ou sejam susceptíveis de ter
impactos negativos relevantes no ambiente aquático e costeiro, directa ou indirectamente, e nomeadamente as
seguintes:
• Deitar ou lavar equipamentos com produtos químicos tóxicos nas águas do mar, dos rios e lagoas;
• Derramar, voluntária ou involuntariamente, combustíveis ou outros produtos tóxicos e perigosos na Nona Económica Exclusiva (ZEE), zonas costeiras, nos rios e lagoas;
• O transbordo ou passagem de embarcações com quaisquer materiais ou produtos tóxicos e perigosos ou radioactivos na ZEE ou nas águas sob jurisdição nacional;
• Instalar indústrias e efectuar descargas de resíduos industriais para o meio marinho ou costeiro sem autorização
e tratamento prévios adequados, tendo em vista reduzir ou evitar qualquer contaminação desses meios;
• Abandonar no mar, nos rios e lagoas quaisquer velharias, carcaças de embarcações ou de veículos e ainda quaisquer outros materiais sólidos, susceptíveis de causar danos nesses ecossistemas, nomeadamente no que respeita
ao equilíbrio biológico das espécies, ou ainda que impeça a normal e fácil utilização desses ecossistemas, designadamente para a circulação de embarcações;
• Pescar ou capturar espécies com artes de pesca proibidas e nomeadamente com explosivos, granadas, produtos
tóxicos ou bombas de sucção.
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Tal actualização estava prevista para 2009/2010 mas até à data do presente Guia não foi aprovada.
Até à data do presente Guia não foi regulamentado tal seguro.
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Consideram-se infracções muito graves todos actos que causem degradação dos habitats e ou dos ecossistemas e ou
morte de espécies biológicas, poluição do meio marinho ou costeiro, dos rios e lagoas, assim como a contaminação
progressiva das espécies haliêuticas e humanas. As multas por infracções ambientais estão fixadas em USD. As infracções ambientais muito graves são punidas com multa do equivalente em Dobras a USD 20 000 a USD 1 000 000. As
infracções ambientais graves são punidas com multa do equivalente em Dobras a USD 100 a USD 10 000.
Consideram se infracções graves todos os actos que não causem danos irreversíveis, nomeadamente a morte das
espécies biológicas, poluição do meio marinho ou costeiro, dos rios e lagoas, ou degradação dos habitats e ou dos
ecossistemas, quando praticados ao abrigo da autorização legal, puníveis com multa do equivalente em Dobras a USD
500 000 a USD 800 000.
O exercício de pesca industrial por embarcação nacional não devidamente licenciada é punido com multa do equivalente em Dobras a USD 100 000 a USD 150 000 e na perda de pescado encontrado a bordo, podendo em caso de reincidência ser decretada, cumulativamente, perda dos artefactos de pesca. O exercício de pesca industrial por embarcações estrangeiras ou estrangeiras baseadas em S. Tomé e Príncipe não licenciadas é punido com multa do equivalente
em Dobras a USD 200 000 a USD 500 000 e na perda a favor do Estado, dos artefactos de pesca e do pescado a bordo.
São Tomé e Príncipe é Parte do Acordo da FAO sobre medidas do Estado do Porto desde 22 de Novembro de 2016351
mas ainda não adoptou o Plano Nacional de Acção de Combate à Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada
(Pesca INN).
A seguir descrevem-se em mais detalhe os regimes jurídicos referentes a: Avaliação de Impacto Ambiental (AIA);
Licenciamento e Resíduos.

6.1.2 Avaliação de Impacto Ambiental
Nos termos da Lei de Bases do Ambiente, os planos, projectos, trabalhos e acções que possam afectar o ambiente,
o território e a qualidade de vida das populações, da responsabilidade e iniciativa pública ou privada, devem respeitar as normas ambientais e têm de ser acompanhados de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA).
Consultar no Legis-PALOP+TL os conteúdos mínimos do EIA.
O Regulamento sobre o Processo de AIA de 1999, aplicável a todas as actividades que pela sua natureza, dimensão
ou localização sejam susceptíveis de provocar impactos significativos no ambiente, obriga a que as áreas inventariadas no seu Anexo I sejam objecto de um processo de análise prévia pela entidade governamental responsável pela
gestão do ambiente, sob pena de o proponente incorrer em responsabilidade civil e criminal.
O Regulamento indica ainda a documentação necessária a apresentar pelos proponentes à entidade governamental
responsável pela gestão do ambiente, com vista à avaliação do impacto ambiental das actividades, e os demais
procedimentos aplicáveis, incluindo o registo de consultores ambientais.
Aplicam-se as seguintes taxas em vigor desde 1999:
• A pagar pelo proponente pelo processo de revisão do EIA e emissão da licença ambiental:
ACTIVIDADES OU PROJECTOS (valores em USD)

TAXAS

Até 500 000

1% do valor do projecto ou mínimo de USD 1 000
e máximo de USD 50 000
USD 5 000 mais 0,5% sobre o valor excedente para além
dos USD 500 000, até ao máximo de USD 50 000.

Superior a 500 000

• A pagar pelo certificado de registo de consultores ambientais352:
Consultor individual
Sociedades

USD 150
USD 1 000

6.1.3 Licenciamento
A emissão das licenças ambientais precede a das demais licenças legalmente exigidas para cada actividade, de
acordo com o Regulamento sobre o Processo de AIA.
De acordo com a Lei de Bases do Ambiente, a construção, ampliação, instalação e funcionamento de estabelecimentos e o exercício de actividades susceptíveis de poluir ou contaminar o ambiente dependem de licenciamento
prévio pelo serviço competente. A autorização para o funcionamento exige o licenciamento prévio e a vistoria das
obras ou instalações realizadas. Os estabelecimentos que alterem as condições normais de salubridade e higiene
do ambiente podem ser obrigados a transferir as suas actividades para um local mais apropriado.
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Lista de Participantes http://www.fao.org/treaties/results/details/en/c/TRE-000003/
Estas taxas podem ser pagas em Dobras ao câmbio oficial do dia.

6.1.4 Resíduos
De acordo com a Lei de Bases do Ambiente a emissão, transporte e destino final de resíduos e efluentes ficam condicionados a autorização prévia, devidamente titulada por uma guia de transporte da qual conste a sua origem e destino.
Os resíduos ou efluentes devem ser recolhidos, armazenados, transportados, eliminados ou reutilizados de forma a
não constituir perigo imediato ou potencial para a saúde nem causar prejuízo para o ambiente. A descarga de resíduos
e efluentes só pode ser efectuada em locais determinados para o efeito pelas entidades competentes e nas condições
previstas em autorização previamente concedida.
Os princípios e as normas aplicáveis à gestão de embalagens, produtos e artigos e resíduos de embalagens de 2003
instituem uma Taxa de Impacto Ambiental (TIA), a ser paga por todos os produtores nacionais e estrangeiros importadores de embalagens, produtos e artigos, em conformidade com os seguintes critérios: dimensão, volume, e/ou peso;
tipo de material utilizado, nomeadamente papel, vidro, plástico, metal e outros.
As pautas das TIA incluem:
• Vidro e produtos cerâmicos;
• Ferro fundido, ferro e aço;
• Polímeros (plásticos, borrachas e suas obras);
• Óleos e seus derivados;
• Embalagem com ligas de alumínio;
• Ferro, níquel e cobre;
• Veículos e meios de transporte;
• Cimento, gesso, pedra, cal e seus derivados;
• Tintas, vernizes e diluentes;
• Móveis, mobiliário, colchões;
• Tecidos, vestuário e calçado;
• Aparelhos, aparelhagens e electrodomésticos.

6.1.5 Actividades petrolíferas
Nos termos da Lei-Quadro das Operações Petrolíferas de 2009 (analisada na Secção 1.5.3 do Capítulo I), estas só podem decorrer quando a Agência Nacional do Petróleo (ANP) estiver satisfeita que, na sua opinião, não existe impacto
ambiental material no que diz respeito às Operações Petrolíferas propostas ou, na medida que exista um impacto
ambiental, que medidas de mitigação apropriadas estão planeadas e que serão satisfatoriamente executadas.
Todas as Operações Petrolíferas estão sujeitas a um EIA prévio:
• Realizado a custo da Pessoa Autorizada (o contratante de um contrato petrolífero);
• Deve incluir, entre outros elementos, uma avaliação dos efeitos directos e indirectos das Operações Petrolíferas
propostas no equilíbrio ecológico da Área Autorizada e de qualquer das áreas vizinhas, no estilo e qualidade de vida
das populações, e do ambiente em geral;
• Deve estar disponível em tempo apropriado para consulta pública, antes do início de quaisquer Operações Petrolíferas para as quais é exigido.
A gestão, exploração e extracção, temporária, esporádica ou permanente, de inertes está sujeita ao Regime Jurídico
de Exploração e Extracção de Inertes de 2020 que irá entrar em vigor em Setembro de 2021 reconhecendo os impactos negativos em termos ambientais e económicos da exploração e extracção indiscriminada de areia, barro, basaltos
e seus derivados, faz depender tal actividade de licença e autorização de extracção de inertes a atribuir com respeito
pelo princípio de precaução respectivamente para quantidades superiores e inferiores a 500 m3, somente a pessoas
singulares ou colectivas com sede no Território de São Tomé e Príncipe as quais devem cumprir os demais requisitos
estabelecidos, sob pena de coima entre 75 000 e 250 000 Dobras (cerca de EUR 3 000 e EUR 10 100).

6.1.6 Alterações climáticas
São Tomé e Príncipe não é parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC), nem do Protocolo de Quioto nem do Acordo de Paris sobre Mudanças/Alterações Climáticas.
Em 2011 foi autorizado o Ministro das Finanças e Cooperação Internacional a celebrar, em nome do Governo o
Acordo de Financiamento ao Projecto de Adaptação às Mudanças Climáticas, com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, destinado ao financiamento do Mecanismo Global para o meio Ambiente.
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6.1.7 Principais entidades competentes
A entidade responsável pela gestão do ambiente é o órgão do Governo que dirige a execução da política do ambiente,
o Ministério das Infra-estruturas e dos Recursos Naturais (MIRN)353, sendo também responsável pela avaliação do
EIA, emitindo, sobre ele, parecer obrigatório. Cabe-lhe igualmente elaborar e tornar pública a lista das acções para as
quais é exigido EIA. A aprovação do EIA é condição essencial para o licenciamento das obras e trabalhos.
O MIRN é responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política definida e aprovada pelo Conselho de Ministros para os domínios das obras públicas e recursos naturais, compreendendo nomeadamente, as áreas
de construção civil, transportes e comunicações, ordenamento do território, habitação, segurança rodoviária, navegação aérea e marítima, ambiente, e recursos naturais e energia.
A gestão do conjunto das áreas protegidas incumbe ao Concelho de Conservação da Fauna, Flora e das Áreas Protegidas (CONFFAP), que apresenta anualmente ao MIRN e ao Ministério de Agricultura, Pescas e Desenvolvimento
Rural (MAPDR) um relatório das suas actividades.
A conservação da natureza e gestão da biodiversidade competem à Direcção-Geral do Ambiente (DGA), incumbindo a
coordenação das actividades do Parque Nacional Obô de São Tomé (PNOST) à Direcção das Florestas e da Biodiversidade (DFB), ambas do MIRN.
À DGA incumbe a gestão do Sistema Nacional de Informação Ambiental.
A Entidade Gestora de Política de Água, o Instituto Nacional da Água (INA), instituída em Junho de 2020, é organismo
público que exerce a função de Autoridade Nacional da Água tendo por missão propor, acompanhar e assegurar a
execução da política nacional no domínio dos recursos hídricos.
A ANP exerce as suas competências e funções ao abrigo da Lei-Quadro das Operações Petrolíferas de forma a assegurar que o petróleo seja explorado com os mínimos prejuízos para o ambiente, seja economicamente sustentável,
promova investimentos adicionais e contribua para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe a longo prazo.

6.2 URBANISMO
6.2.1 Enquadramento legal
O Regulamento Geral de Construção e Habitação Urbana de 2015 exige alvará de licença emitido pela autoridade
administrativa competente (Conselho de Coordenação das Obras Públicas - consultar a Secção 6.2.2) desde que cumpridos os requisitos impostos para a execução de novas edificações ou de quaisquer obras de construção civil, a
reconstrução, a ampliação, a reparação/restauração, ou a demolição das edificações e obras existentes, bem como os
trabalhos que impliquem alteração da topografia local, dentro do perímetro urbano e das zonas rurais de protecção
fixadas para as sedes de distrito e para as demais localidades sujeitas por lei a plano de urbanização e expansão,
nomeadamente no que respeita a:
• Qualidade ambiental;
• Exigências de segurança estrutural;
• Exigências de segurança contra incêndio;
• Exigências de habitabilidade;
• Instalações de água;
• Instalações de esgotos;
• Instalações de gás;
• Instalações de ventilação e de evacuação de fumos;
• Instalações eléctricas;
• Instalação de elevadores eléctricos;
• Segurança das obras.
Em 2009 foram fixadas as coimas por violação dos instrumentos de urbanismo, assim como das normas de construção, nomeadamente o processo de aprovação de projectos. Os valores das coimas são calculados com base nos custos
por metro quadrado de construção em alvenaria ou em madeira fixados em 3 500 Dobras (cerca de EUR 140) por
metro quadrado. O valor atribuído para o custo por metro quadrado de construção fica sujeito às alterações anuais, de
acordo com o coeficiente de actualização a definir conjuntamente pelo MIRN (responsável também pelos Transportes
e Comunicações) e pelo Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul354.

Segundo a Nova Orgânica do XVII Governo Constitucional de Novembro de 2020.
A informação sobre os coeficientes anuais de actualização do custo por metro quadrado de construção não está disponível no Jornal Oficial
(Diário da República) I Série de São Tomé e Príncipe, devendo ser obtido por contacto directo com os Ministérios competentes.

353
354

366

6.2.2 Principais entidades competentes
No sector do urbanismo são competentes o Conselho de Coordenação das Obras Públicas355, as Câmaras Distritais
e o Conselho de Coordenação das Obras Públicas.
O Conselho de Coordenação das Obras Públicas é o órgão do Ministério das Infra-estruturas e dos Recursos
Naturais (MIRN) que se entende ser encarregue, nos termos da Nova Orgânica do XVII Governo Constitucional de
Novembro de 2020, de executar a política do Estado em matéria de obras públicas e particulares, com competência
para aprovar projectos de construção civil.
Entende-se que no âmbito de tais atribuições se compreende a emissão de alvarás de licença no âmbito do Regulamento Geral de Construção e Habitação Urbana.
As Câmaras Distritais são comissões executivas das Autarquias Locais356.
Um representante das Câmaras Distritais faz parte do Conselho de Coordenação das Obras Públicas.

6.3 DIREITOS DO CONSUMIDOR
6.3.1 Enquadramento legal
O Regime Jurídico de Protecção e Defesa dos Consumidores foi definido em 2017 pela Lei de Defesa do Consumidor
aplicável aos bens, serviços e direitos fornecidos por quaisquer entidades privadas e públicas nomeadamente sociedades comerciais, associações, agrupamento de empresas, cooperativas, organismos da Administração Pública ou das
Autarquias locais, pessoas colectivas públicas, empresas públicas, de capitais públicos ou detidos maioritariamente
pelo Estado ou Autarquias Locais e empresas concessionárias de serviços públicos.
Os géneros alimentícios destinados à introdução no mercado devem respeitar as regras sanitárias e de higiene de
2011 com vista a garantir a melhor protecção do consumidor.
Os operadores das empresas do sector alimentar devem assegurar, sob pena de coima no montante mínimo e equivalente em Dobras de EUR 100 e máximo de EUR 1 800 ou a perda do produto:
• A manutenção da cadeia de frio;
• Em todas as fases da produção, transformação e distribuição sob o seu controlo, a segurança dos géneros alimentícios e que estes preencham os requisitos da legislação alimentar aplicáveis às suas actividades;
• Que a sua actividade é exercida com respeito pelas boas práticas, podendo adoptar um conjunto de procedimentos
e instruções escritas, adequadas especificamente à sua actividade ou estabelecimento, se for o caso, incluídas no seu
plano de autocontrolo, constituindo assim o seu código de boas práticas.
As águas para consumo humano são reguladas pela Lei-Quadro dos Recursos Hídricos (analisada na Secção 6.1.1).
É regulamentada a qualidade das águas superficiais e subterrâneas destinadas à produção de água para consumo
humano e à frequência das amostragens e da análise das águas superficiais e subterrâneas destinadas à produção
de água para consumo humano.
Da aplicação de normas de qualidade das águas não pode, directa ou indirectamente, resultar qualquer deterioração
da actual qualidade das águas para consumo humano, na medida em que tal seja relevante para a protecção da saúde
humana e dos solos, nem pôr em causa o cumprimento das normas de qualidade das águas destinadas para consumo
humano.
As zonas designadas por normativo próprio para a captação de água destinada ao consumo humano são consideradas
zonas protegidas para efeitos da Lei-Quadro dos Recursos Hídricos, sob a égide do princípio da prioridade, segundo o
qual em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é para o consumo humano e animal.
Em caso de conflito entre os diversos usos da água é dada preferência à captação de água destinada ao consumo
humano, seguida de abeberamento dos animais, da captação de água para rega e outros usos agrícolas face aos
demais usos.

6.3.2 Principais entidades competentes
A Lei de Defesa do Consumidor prevê as seguintes Instituições de promoção e tutela dos direitos do Consumidor:
• Associação de consumidores, sem fins lucrativos, com o objectivo principal de proteger os direitos e os interesses
dos consumidores em geral, podendo ser: de âmbito nacional, regional ou local, consoante a área a que circunscrevem
a sua acção e tenham, pelo menos, 200, 100 ou 50 associados, respectivamente; de interesses genéricos (as associações de consumidores cujo fim estatutário seja a tutela dos direitos dos consumidores em geral; ou de interesses
específico (as demais associações de consumidores de bens e serviços determinados);

Nos termos da Nova Orgânica do XVII Governo Constitucional de Novembro de 2020, mas cujas competências ainda não se encontram
legalmente definidas.
De acordo com a Lei das Eleições Autárquicas de 1992 actualizada em 1993.
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• Ministério Público357 com competência para a defesa dos consumidores, intervindo em acções administrativas e
civis tendentes à tutela dos interesses individuais homogéneos, bem como de interesses colectivos ou difusos dos
consumidores;
• Conselho Nacional do Consumo, órgão de consulta e acção pedagógica e preventiva a criar pelo Governo, exercendo
a sua acção em todas as matérias relacionada com o interesse dos consumidores e de coordenação e execução de
medidas tendentes à protecção, informação e apoio aos consumidores e suas organizações.
No âmbito do Sistema Nacional de Pagamentos (conjunto de instrumentos, procedimentos e processos de transferência interbancária de fundos, que asseguram a circulação de valores monetários no território de São Tomé e Príncipe):
• Compete ao Banco Central da República Democrática de São Tomé e Príncipe (BCSTP) regulamentar e densificar
as normas constantes Regime Jurídico do Sistema Nacional de Pagamentos de 2018 respeitantes à protecção dos
consumidores e estabeleceras normas aplicáveis à protecção de clientes e utilizadores de Serviços de Pagamentos,
podendo estabelecer ainda o respectivo regime sancionatório.
São Tomé e Príncipe é membro da Organização Internacional de Associações de Consumidores de Língua Portuguesa
(CONSUMARE) através da Associação São-tomense de Defesa do Consumidor (ASDECO) constituída em 2007358.

VII DEFESA COMERCIAL
7.1 REGIME ADUANEIRO
7.1.1 Enquadramento
O Código Aduaneiro de 2009, prevê que as mercadorias originárias de Países estrangeiros que no território aduaneiro
São-tomense forem importadas para consumo ou para utilização produtiva ou exportadas são classificadas de acordo
com a Pauta dos Direitos e Taxa de Importação e Exportação, ficando sujeitas aos direitos aduaneiros, bem como
outras imposições, constantes na respectiva coluna de tributação, excepto no caso de estarem delas isentas ou diferentemente tributadas por qualquer disposição legal.
As mercadorias e os meios de transportes que entrarem e saírem do território aduaneiro, independentemente de
estarem sujeitos ao pagamento de direitos e tributos, ficam desde essa introdução sujeitos a fiscalização e controlo
por parte das autoridades aduaneiras, devendo ser conduzidos no mais curto prazo pela pessoa que procedeu à introdução, para as estâncias aduaneiras ou qualquer outro lugar designado pelas alfândegas.
A Declaração Aduaneira obedece às seguintes formalidades:
• Declaração sumária: as mercadorias chegadas a território nacional devem ser objecto de uma declaração sumária,
ser entregue logo que as mercadorias sejam entregues à alfândega, em formulário aprovado pelas alfândegas, podendo ser aceite como declaração sumária qualquer documento comercial ou administrativo que contenha o enunciado
dos dados necessários à identificação das mercadorias;
• Procedimento normal: o despacho de importação para consumo inicia-se com a apresentação da declaração das
mercadorias a importar, feita pelo respectivo proprietário ou seu legítimo representante tal como é regulado no Código Aduaneiro. Os importadores e os exportadores só podem desalfandegar a mercadoria depois de apresentarem às
alfândegas o Boletim de Inscrição emitido anualmente pela Direcção do Comércio. A declaração pode ser escrita ou
verbal, devendo oferecer todos os elementos necessários para a conferência das mercadorias e liquidação dos direitos
e demais imposições legais que forem devidos. As declarações verbal e simplificada só são admissíveis quando: se
trate de objectos separados de bagagem que não se destinem ao comércio e nas pequenas encomendas trazidas pelos
capitães dos navios ou pilotos das aeronaves e não incluídas nos manifestos de carga.
O quadro seguinte enumera os bens isentos de direitos de importação.
Bens isentos
de direitos
de importação
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• As mercadorias vindas por encomenda postal quando a importância dos direitos não exceda
100 Dobras (cerca de EUR 4);
• Os documentos internacionais de circulação e passagem de automóveis nas alfândegas
destinados aos organismos competentes;
• As obras de arte ou com valor histórico, são-tomenses ou estrangeiras, como tal consideradas
pelos serviços de instrução ou outros que o Ministro da tutela entenda mandar ouvir;
• Estruturas metálicas, aparelhos, máquinas e seus acessórios e peças separadas, quando
os acompanham instrumentos e utensílios destinados exclusivamente aos edifícios
e equipamentos fabris de estabelecimentos industriais que se instalem de novo no País,
mediante certificação do carácter útil da unidade fabril emitida pela Direcção do Comércio;

http://www.ministeriospublicoscplp.org/membros/s-o-tom-e-pr-ncipe/22
http://consumare.org/membros/sao-tome-e-principe/

• Mercadorias de carácter humanitário destinadas à Caritas, Cruz Vermelha, Organizações
Não Governamentais, ou a outras instituições com idênticos fins mesmo que se trate de
doações ou de importações do estrangeiro.
A Pauta Aduaneira dos Direitos de Importação e Exportação de 2009 foi aprovada junto com as Instruções Preliminares da Pauta Aduaneira dos Direitos de Importação e Exportação (IPP).
O modelo de impresso destinado à declaração aduaneira de mercadorias é a Declaração Aduaneira Única (DAU) em
vigor desde 2010.
Em 1990 foram reduzidos de 9,9% para 6,9% os Direitos Aduaneiros constantes do artigo 40.º da pauta dos Direitos de
Exportação cobrados no acto de Exportação do Cacau em favas, isentando-se o leite e a farinha de trigo de direitos e
demais imposições aduaneiras.
Os procedimentos relativos ao desembaraço aduaneiro de mercadorias, tendo em conta a implementação do sistema informático SYDONIA, bem como a gestão automatizada dos regimes aduaneiros, estatísticos e fiscais são de 2010.
O SYDONIA é o sistema que faz o controlo do valor aduaneiro das mercadorias importadas cujos valores mínimos
foram actualizados em 2018.
Regimes especiais:
Regimes suspensivos e regimes aduaneiros económicos previstos no Código Aduaneiro: importação temporária;
importação em draubaque; exportação temporária; depósitos de mercadorias; transferências; depósito de regime
aduaneiro e depósito de regime livre.
Outros regimes especiais previstos no Código Aduaneiro: Zonas francas (analisadas na Secção 1.8 do Capítulo I);
Transformação sobre controlo aduaneiro (analisado na Secção 7.2) ; Reexportação e Reimportação (que se analisam
adiante); e Abandono e venda de mercadorias em hasta pública.
Reexportação:
A reexportação de mercadorias estrangeiras que tenham que ser expedidas para o estrangeiro, que não se encontrem em regime de trânsito ou baldeação e que tenham sido importadas temporariamente estão sujeitas a despacho de reexportação quando se trate de:
• Mercadorias estrangeiras destinadas ao consumo ou serviço de bordo de navios ou aeronaves, e que só podem ser
utilizadas depois de ser recebido o alvará de saída;
• Materiais destinados à construção, reparação, aprestos e sobresselentes de navios e aeronaves.
A reexportação da mercadoria poderá fazer-se tanto para o País de procedência como para qualquer outro, desde
que o seu destino não esteja vinculado a qualquer cláusula.
Reimportação:
É permitida a reimportação, com isenção do pagamento de direitos aduaneiros e demais imposições, das mercadorias listadas no quadro seguinte.
Bens isentos
de direitos
de reimportação

• Obras e publicações literárias, científicas e didácticas impressas no País e devidamente
registadas e publicações oficiais;
• Quaisquer mercadorias que venham de retorno para serem beneficiadas ou por qualquer
outro motivo justificado, contanto que não tenham sido importadas no País destinatário,
a não ser que se trate de mercadorias em relação às quais seja possível uma completa
identificação;
• Mercadorias exportadas temporariamente;
• Recipientes metálicos e quaisquer vasilhames que tenham servido de taras na exportação,
desde que seja possível uma completa identificação;
• Quaisquer outras mercadorias cuja reimportação seja permitida por outras disposições
legais.

Regime sancionatório:
O Código Aduaneiro prevê no seu Preâmbulo ser complementado pelo Regime Jurídico das Infracções Aduaneiras e
que os custos decorrentes da destruição da mercadoria fiquem a cargo do proprietário das mercadorias em caso de
incumprimento. Até à data da presente Edição não se conhece legislação aprovada em São Tomé e Príncipe neste
domínio.
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Zona de Comércio Livre Continental Africana:
São Tomé e Príncipe é parte desde Outubro de 2019 do Acordo que cria a Zona de Comércio Livre Continental Africana
(ZCLCA), assinado no dia 21 de Março de 2018, na Cimeira Extraordinária dos Chefes de Estados e de Governos da
União Africana, em Kigali (Ruanda)359, abrangendo o comércio de mercadorias, o comércio de serviços, o investimento,
os direitos de propriedade intelectual e a política de concorrência.

7.1.2 Principais Entidades competentes
A Direcção Geral das Alfândegas (DGA) é o órgão de execução do Ministério do Planeamento, Finanças e Economia
Azul360 encarregado de controlar a entrada e saída de mercadorias no território nacional, visando fins fiscais, económicos e de protecção da saúde pública.
A Brigada Móvel de Fiscalização é um organismo coordenado pela DGA regulado em 2017 que visa, designadamente, a realização de operações de fiscalização e controlo pós-desalfandegamento de mercadorias, como medida de
combate ao contrabando, o controlo da selagem de mercadorias nos depósitos, armazéns, lojas, estabelecimentos
comerciais e nas ruas dos principais centros urbanos.
Criado em Janeiro de 2021, o Comité Nacional para Facilitação do Comércio (CNFC), órgão de coordenação com cariz
multi-institucional de parceria público-privada de carácter consultivo, com a autoridade de formular recomendações
no âmbito do desenvolvimento do comércio/trocas internacionais e toda a sua logística, designadamente implementação e acompanhamento das medidas de facilitação do comércio exigidas em vários acordos comerciais de que São
Tomé e Príncipe é parte361, nele se integrando as instituições públicas e privadas intervenientes na prática do Comércio
Internacional, como é o caso dos representantes do sector público das Direcções das Alfândegas, do Comércio e de
Indústria, Instituto do Turismo STP, Direcção de Regulação e Controlo das Actividades Económicas, Empresa Nacional de Administração Portuária, Empresa Nacional de Administração e Segurança Aérea, Direcção dos Transportes
Terrestres, Polícia Fiscal Aduaneira, Serviço de Migração e Fronteiras ou Instituto Marítimo e Portuário, e dos representantes do sector privado Câmara do Comércio, Associação Santomense do Turismo, Câmara dos Despachantes
Oficiais e Associação das Agências de Navegação.

7.2 SUBVENÇÕES À PRODUÇÃO NACIONAL
O Regime da Transformação sobre Controlo Aduaneiro, que é um dos regimes especiais do Código Aduaneiro, permite
utilizar no território nacional produtos transformados, isto é, mercadorias importadas, para aí serem submetidas a
operações que lhes modifiquem a natureza ou o estado, sem que tais mercadorias sejam sujeitas a direitos de importação ou a medidas de política comercial, e importar para consumo os produtos resultantes destas operações com
aplicação dos direitos de importação que lhes são próprios.
A autorização de transformação sob controlo aduaneiro é emitida pelo Ministério das Finanças a pedido da pessoa
que efectua ou manda efectuar a transformação, sendo concedida com base em estudos e pareceres emitidos pelas
autoridades aduaneiras e pelas instituições tutelares da indústria e do ambiente, mas apenas:
• A pessoas estabelecidas em S. Tomé e Príncipe;
• Se for possível identificar nos produtos transformados as mercadorias de importação;
• Se do recurso ao regime não puder resultar a fuga aos efeitos das regras em matéria de origem e de restrições
quantitativas aplicáveis às mercadorias importadas;
• Desde que estejam preenchidas as condições necessárias para que o regime possa contribuir para favorecer a criação ou manutenção de uma actividade de transformação de mercadorias sem que sejam prejudicados os interesses
essenciais dos produtos de mercadorias similares (condições económicas).
Em São Tomé e Príncipe a Constituição da República de 1982 prevê que compete as Assembleias Populares Distritais
conhecer e adoptar decisões pertinentes sobre as medidas tomadas e os resultados, com vista a combater os actos de
sabotagem, açambarcamento, baixa produtividade, especulação e todas as outras práticas susceptíveis de prejudicar
a economia nacional.
Os crimes contra a economia previstos no Código Penal de 2012, actualizado em 2013, não abrangem os crimes de
especulação nem de açambarcamento.
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https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-cfta_consolidated_text_-_portuguese.pdf .
Nos termos da Orgânica dos Ministérios do XVII Governo Constitucional.
Nomeadamente do Acordo que cria a Zona de Comércio Livre no Continente Africano (ZCLCA) – ver Capítulo VII.

VIII SISTEMA JUDICIAL E RESOLUÇÃO
DE LITÍGIOS
8.1 ORGANIGRAMA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
ORGANIGRAMA DOS TRIBUNAIS
(Hierarquia estabelecida com base nas Instâncias)

TRIBUNAL
DE CONTAS

TRIBUNAL
DE LEMBÁ

SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA

TRIBUNAL
REGIONAL DE PRÍNCIPE

TRIBUNAIS DE 1ª
INSTÂNCIA DE PRÍNCIPE

Fonte: Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária

A Lei de Bases do Sistema Judiciário de São Tomé e Príncipe de 2010 determina que o território pode ser dividido
em três regiões judiciais, sendo:
• Região de Água Grande, que abarca não só o distrito de Água Grande como os de Mé-Zóchi, Lobata, Cantagalo e Caué;
• Região de Lembá;
• Região Autónoma do Príncipe.
Supremo
Tribunal
de Justiça

Órgão superior da hierarquia dos Tribunais Judiciais, sem prejuízo da competência própria
do Tribunal Constitucional, com sede em São Tomé e podendo apenas tratar de matéria
de direito. Compreende duas secções, sendo uma em matéria cível, administrativa e fiscal,
e outra em matéria penal.

Tribunais
de 1.ª Instância

Podem ser de competência especializada (matérias determinadas, independentemente
da forma de processo aplicável) e de competência específica (matérias determinadas pela
espécie de acção ou pela forma de processo aplicável). Na 1.ª Instância onde se discuta
a matéria de facto, a requerimento das partes, pode o tribunal ser integrado por jurados
em número e condições a serem definidos por lei.
Em matéria cível, a alçada dos tribunais de 1.ª Instância é de 10 vezes o salário mínimo
da Função Pública. Em matéria crime não há alçada, sem prejuízos das disposições
processuais relativas à admissibilidade de recurso.

8.2 EXECUÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA
Em São Tomé e Príncipe as regras de processo civil sobre revisão de sentenças estrangeiras são as do Código de
Processo Civil de 1963, actualizado pela última vez em 1974, vigorando o princípio da necessidade de revisão e
confirmação de sentença estrangeira, excepto se invocada como simples meio de prova.
Por sua vez o Código Civil de 1966, alterado em 1977 prevê que as sentenças dos tribunais estrangeiros, revistas
e confirmadas, possam titular o registo da hipoteca judicial, na medida em que a lei do País onde foram proferidas
lhes reconheça igual valor.
Em São Tomé e Príncipe são aplicáveis as regras sobre revisão, confirmação execução de sentenças previstas no
Acordo de Cooperação Judiciária entre a República Popular de Angola, a República de Cabo-Verde, a República da
Guiné-Bissau, a República Popular de Moçambique e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, assinado a
10 de Dezembro de 1987, em Bissau.
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8.3 REGIME DA ARBITRAGEM
São Tomé e Príncipe dispõe de uma Lei de Arbitragem Voluntária de 2006, segundo a qual qualquer litígio que não
respeite os direitos indisponíveis, nomeadamente de natureza agrícola, comercial, industrial ou de serviços, pode ser
submetido pelas partes, mediante convenção de arbitragem, à decisão de árbitros desde que, por lei especial, não
esteja submetido exclusivamente ao Tribunal Judicial ou a arbitragem necessária.
O Regime de Concessão de Autorização para Criação de Centros de Arbitragem voluntária institucionalizada de
2017 define os parâmetros e formalidades das autorizações administrativas para a criação destas instituições arbitrais, tendo sido criado em Dezembro de 2020 o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura
e Serviços (CA-CCIAS) cujo objecto é a administração da resolução de litígios, mediante o recurso à arbitragem.
São Tomé e Príncipe é, desde 2012, parte da Convenção de Nova Iorque para o Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras362, assim viabilizando o reconhecimento imediato das mesmas em São Tomé e Príncipe,
desde que proferidas em território de Estados vinculados à Convenção e reconhecidos pelo Estado São-tomense.
Segundo o Código do Trabalho de 2019, os conflitos laborais, designadamente os que resultam da celebração ou
revisão de uma convenção colectiva e os emergentes do contrato individual de trabalho, podem ser dirimidos por
conciliação.

IX REGIME JURÍDICO DOS ESTRANGEIROS
9.1 TIPOS DE VISTOS
Os estrangeiros podem entrar em território São-tomense desde que reúnam cumulativamente os seguintes requisitos
previstos no Regime Jurídico dos Cidadãos Estrangeiros em São Tomé e Príncipe de 2008 actualizado em 2015:
• Ser possuidor de passaporte ordinário com validade mínima de 1 ano;
• Possuir visto de entrada vigente;
• Não estar sujeito à proibição de entrada;
• Possuir os meios económicos considerados suficientes;
• Ser portador de Certificado Internacional de Vacinação.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Regime Jurídico dos Cidadãos Estrangeiros.
O visto é a autorização concedida pelo Estado são-tomense a um cidadão estrangeiro, que lhe permite apresentar-se na fronteira e solicitar a sua entrada no País. Os diferentes tipos de visto encontram-se no quadro seguinte.
TIPO

REQUISITOS/CONDIÇÕES

Visto de trânsito

• Destina-se a permitir a entrada em território são-tomense a quem se dirija para um País
de destino no qual tenha garantida a admissão;
• Pode ser concedido para uma ou, excepcionalmente, duas entradas, não podendo a duração
de cada trânsito exceder 4 dias.
Não é exigido o visto de trânsito ao cidadão estrangeiro que passe pelo território nacional
em viagem contínua, considerando como tal a que só se interrompe para as escalas técnicas
no meio de transporte utilizado, caso em que o Serviço de Migração e Fronteiras determinará
o local de permanência do estrangeiro.

Visto temporário

• Destina-se a permitir a entrada em território são-tomense em viagem cultural, turismo
ou outro fim que, sendo aceite pelas autoridades competentes, não justifique a concessão
de outro tipo de visto;
• Válido até 180 dias e para uma ou mais entradas, não podendo a duração de uma estadia
ininterrupta exceder 3 meses;
• Deve ser utilizado no prazo de 90 dias subsequentes à sua concessão.
Aos titulares de visto temporário é vedado o exercício de qualquer outra actividade com
fim lucrativo, exceptuando as actividades culturais.

Texto da Convenção em Português disponível em www.gddc.pt/siii/docs/rar37-1994.pdf. Partes na Convenção disponíveis em http://www.
uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html.

362
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Visto
de residência

Modalidades conforme a finalidade a que se destina:
• Para o exercício de actividade profissional subordinada - depende da apresentação de
proposta de contrato de trabalho com parecer favorável emitido pelo Ministério tutelar
do trabalho, solicitado pela entidade empregadora e emitido no prazo de 20 dias, incidindo
sobre as condições contratuais e sobre a inexistência de cidadãos são-tomenses ou residentes
legais com perfil adequado à actividade profissional em causa;
• Para exercício de actividade profissional independente - pode ser concedido ao cidadão
estrangeiro que:
		
- Tenha efectuado uma operação de investimento estrangeiro ou demonstre ter meios
		
financeiros suficientes para o início de uma actividade profissional independente em
		
território nacional;
		
- Se encontre habilitado a exercer a actividade independente, sempre que aplicável.
• Para o exercício de actividade de investigação ou altamente qualificada - concedido a cidadão
estrangeiro que:
		
- Esteja ligado a centros de investigação, reconhecidos oficialmente para efeitos de
		
realização de investigação científica;
		
- Disponha de oferta de trabalho compatível e de meios que garantam o seu regresso
		
em caso de permanência ilegal para o exercício de uma actividade altamente qualificada.
• Visto de residência para estudo, intercâmbio de estudantes, estágio profissional
ou voluntariado – concedido para esses efeitos desde que o cidadão:
		
- Possua documento de viagem, cuja validade cubra pelo menos a duração prevista
		
da estadia;
		
- No caso de ser menor de idade nos termos da legislação nacional, seja autorizado
		
por quem exerce o poder paternal para a estadia prevista.
• Visto de residência para efeitos de reagrupamento familiar: o Serviço de Migração
e Fronteiras comunica ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades
(MNECC), para remissão à embaixada ou posto consular territorialmente competente,
a decisão de deferimento dos pedidos de reagrupamento familiar, sendo o visto de residência
emitido de imediato na sequência de tal comunicação.
Visto oficial,
diplomático
e de cortesia

• Concedidos pelo MNECC, o qual definirá as modalidades de concessão, prorrogação
ou dispensas dos mesmos;
• Válido por 30 dias, por cada entrada, podendo ser concedidos para duas entradas.

Não carecem de visto de entrada em território nacional:
• Os estrangeiros habilitados com certificado de residência actualizado e válido;
• Os estrangeiros nacionais de Países abrangidos por acordos de supressão de vistos ou de livre circulação de pessoas
e bens;
• Os cônsules-honorários e agentes consulares de São Tomé e Príncipe de nacionalidade estrangeira;
• Os estrangeiros que visitem o País no quadro de uma viagem organizada e sejam portadores de certificado colectivo
de identidade e viagem devidamente autorizado pelas embaixadas;
• Os cidadãos dos países membros efectivos da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP), da União Europeia, dos Estados Unidos da América e do Canadá.
• Os cidadãos estrangeiros de quaisquer outros países, desde que disponham cumulativamente de um passaporte
com validade superior a 3 meses, de um visto “Schengen” válido ou dos Estados Unidos de América e o período previsto de permanência no País não ultrapasse 15 dias.
Os vistos são concedidos pelas embaixadas e postos consulares de São Tomé e Príncipe. Todos os requerimentos
devem ser dirigidos ao Director do Serviço de Migração e Fronteiras.

9.2 AUTORIZAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE VISTOS
A concessão de vistos de residência carece de parecer prévio do Serviço de Migração e Fronteiras.
O pedido de certificado de residência pode ser formulado pelo interessado ou pelo representante legal e deve ser
apresentado junto do Serviço de Migração e Fronteiras.
Consultar no Legis-PALOP+ TL as condições gerais de concessão decertificado de residência.
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O certificado de residência compreende dois tipos:
• Certificado de residência temporária, válido pelo período de 1 ano a partir da data da emissão do respectivo título,
sendo renovável por períodos anuais ou sempre que se verifique a alteração dos elementos de identificação nele
registados;
• Certificado de residência permanente, que não tem limite de validade embora deva ser renovado de 5 em 5 anos, ou
sempre que se verifique a alteração dos elementos de identificação nele registados.
Podem beneficiar de um certificado de residência permanente os estrangeiros que, cumulativamente:
• Sejam titulares de certificado de residência temporária há, pelo menos, 5 anos consecutivos;
• Durante os últimos 5 anos de residência em território são-tomense não tenham sido condenados em pena ou
penas que, isolada ou cumulativamente, ultrapassem 1 ano de prisão;
• Comprovem ter conhecimento da língua portuguesa.
Consultar no Legis-PALOP+TL as condições de emissão e vistos concedidos no estrangeiro previstas na Regulamentação do Regime Jurídico dos Estrangeiros de 2009.
Regime sancionatório:
Nos casos em que o cidadão estrangeiro exceda o período de permanência autorizado em território são-tomense,
aplicam-se multas entre 2 000 Dobras e 19 000 Dobras (cerca de EUR 80 e EUR 770) conforme a duração do período
de permanência. O transporte de pessoa com entrada não autorizada no País está sujeito a multas entre 40 000
Dobras e 180 000 Dobras (cerca de EUR 1 600 e EUR 7 300).
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

GUIA PARA INVESTIR
NOS PALOP E TIMOR-LESTE

TIMOR-LESTE

I FORMAS DE INVESTIMENTO
ESTRANGEIRO
1.1 REGIME LEGAL
A realização de investimento privado em Timor-Leste tem enquadramento legal através da Lei do Investimento Privado que entrou em vigor em Janeiro de 2018 introduzindo alterações significativas no cenário de investimento em
Timor-Leste, nomeadamente em matéria de elegibilidade dos investimentos privados que podem efectivamente beneficiar de um conjunto de incentivos do Estado de cariz fiscal.
A Lei do Investimento Privado foi regulamentada através do Regulamento de Procedimentos do Investimento Privado
de 2018 actualizado em 2019 (doravante designado por Regulamento), numa perspectiva de harmonização da legislação nacional com as melhores práticas internacionais constantes do Acordo Global de Investimento da Associação
de Nações do Sudeste Asiático (Comprehensive Investment Agreement da Associação das Nações do Sudeste Asiático
- ASEAN).
Destacando-se a eliminação do Certificados de Investidor concedidos ao abrigo das anteriores Leis do Investimento os
quais permitiam acesso ao regime de benefícios fiscais363, a Lei do Investimento Privado é aplicável aos investimentos
e reinvestimentos realizados, em território nacional, por investidores nacionais ou estrangeiros que sejam pessoas
singulares ou colectivas privadas, que pretendam beneficiar das garantias e dos incentivos nela previstos e sejam
susceptíveis de contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do país.
Investidor Privado ou Investidor é qualquer pessoa singular ou colectiva privada, nacional ou estrangeira, residente ou não residente que pretenda investir ou invista em Timor-Leste.
Investimento é qualquer forma de investimento directo no País realizado por conta e risco do investidor privado com
moeda, propriedade ou outros bens susceptíveis de avaliação pecuniária.
Reinvestimento é qualquer investimento realizado no mesmo empreendimento com recurso aos lucros e dividendos resultantes da actividade económica da mesma empresa que realizou esse empreendimento.
A Lei do Investimento Privado prevê o princípio da livre iniciativa e livre concorrência, excepto nas áreas definidas como
reserva do Estado, estabelecendo que a realização de investimentos ou reinvestimentos em Timor-Leste em qualquer
actividade económica, desde que permitida por lei, é livre e não carece de qualquer autorização prévia.
Formas de investimento ou reinvestimento:
• Criação ou ampliação de uma empresa, singular ou colectiva;
• Aquisição de parte ou totalidade das participações sociais de sociedade comercial, participação no aumento do seu
capital ou realização de prestações suplementares de capital;
• Celebração e alteração de contratos de consórcio, associações em participação, joint ventures e qualquer outra
forma de contrato de associação;
• Celebração e alteração de contratos envolvendo a propriedade ou a gestão de empresas, estabelecimentos de natureza agrícola, industrial e comercial, complexos imobiliários e outras instalações ou equipamentos destinados ao
desenvolvimento de actividades económicas;
• Recursos financeiros provenientes de suprimentos feitos por um investidor a uma sociedade comercial onde participe ou quaisquer outros recursos financeiros relacionados com reinvestimento de lucros e dividendos no mesmo
empreendimento;
• Compra, arrendamento ou aquisição de quaisquer outros direitos reais sobre bens imóveis em território nacional,
quando essa aquisição se integre em projectos de investimento privado, em conformidade com a legislação vigente
no País;
• Aquisição ou importação a favor da empresa de bem ou equipamento de capital alocado ao empreendimento, incluindo a contratação dos respectivos seguros e frete;
• Aquisição ou importação a favor da empresa de matéria prima ou bens semi-processados para exclusiva realização
do investimento ou reinvestimento;
• Transmissão gratuita a favor da empresa de segredos industriais, direitos de autor, direitos de propriedade industrial, sinais distintivos do comércio, ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual que sejam reconhecidos
por lei;
O regime transitório aplicável a investimentos anteriores previsto na Lei do Investimento Privado de 2017 determina que os Certificados de
Investidor em vigor e que tenham sido concedidos ao abrigo da anterior Lei do Investimento Privado de 2011, da Lei do Investimento Nacional
ou da Lei do Investimento Externo, ambas de 2005, e todas já revogadas, cessam por caducidade, decorrido o prazo da sua validade, ou por revogação nas situações previstas no Regulamento de Procedimentos do Investimento Privado. A Lei de Investimento Privado de 2011, revogada,
previa designadamente isenções de 100% nos impostos sobre o rendimento, sobre vendas e sobre serviços e sobre direitos aduaneiros para
titulares de Certificados de Investidor, entre outros incentivos.
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• Todos os direitos reconhecidos por lei ou contrato e todas as licenças ou autorizações emitidas de acordo com a lei;
• Disponibilização de quaisquer outros valores em dinheiro ou equivalente para exclusiva realização do investimento ou
reinvestimento.
A Lei do Investimento Privado prevê a concessão dos seguintes benefícios especiais a todos os investidores:
• Contratação de trabalhadores e colaboradores estrangeiros;
• Contrato de arrendamento de imóvel do Estado para implementação do projecto de investimento com tratamento acelerado do processo, pelo prazo máximo de 50 anos, renovável por períodos de 25 anos até um total de 100 anos, podendo
no caso de investimento objecto de acordo especial de investimento, o Estado negociar condições mais favoráveis com o
investidor de forma a potenciar o investimento.
A concessão destes benefícios especiais, através da atribuição de uma Declaração de Benefícios ou da celebração de um
Acordo Especial de Investimento, está dependente do cumprimento dos seguintes valores mínimos de investimento ou
reinvestimento:
Valores mínimos para o investimento ou reinvestimento

Valores em USD

Investidor nacional
Pessoa singular de nacionalidade timorense ou pessoa colectiva de direito timorense detida
em mais de 75% por cidadãos nacionais, que desenvolva uma actividade económica

50 000

Investidor estrangeiro
Pessoa singular de nacionalidade estrangeira ou pessoa colectiva de direito estrangeiro detida
em mais de 25% por cidadãos estrangeiros, que desenvolva uma actividade económica.

500 000

Contratos de associação joint venture ou parcerias legalmente admissíveis entre investidor
estrangeiro e nacional residente, em que estes controlem, pelo menos 75% das participações
sociais das sociedades envolvidas

250 000

Procedimentos para obtenção da Declaração de Benefícios:
A Declaração de Benefícios é um documento emitido a pedido e a favor do investidor no qual se atesta a concessão
dos benefícios especiais acima indicados, discriminando os benefícios fiscais (analisados na Secção 1.2) atribuídos ao
investidor no âmbito do projecto de investimento aprovado, bem como o respectivo período de concessão.
O investidor deve submeter o pedido de concessão da Declaração de Benefícios, por escrito, ao Director Executivo da
Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste (TradeInvest)364, acompanhado dos seguintes
documentos previstos no Regulamento:
• Formulário, devidamente preenchido, segundo o Modelo de Pedido de concessão da declaração de benefícios ou de
celebração de acordo especial de investimento365;
• Fotocópia do passaporte ou documento de identificação de todas as pessoas singulares que por si ou integradas em
sociedade comercial, participem no investimento, no caso de investidor nacional;
• Procuração, no caso de que o pedido de concessão da Declaração de Benefícios seja submetido através de representante legal;
• Fotocópia da Certidão de Registo Comercial (CRC) actualizada no caso de o investidor ser pessoa colectiva já constituída;
• Pedido de concessão de no máximo 5 vistos de trabalho e junção dos documentos requeridos por lei para a sua
concessão;
• Plano de negócio que comprove o montante do investimento planeado ou em fase de execução.
Ao investidor é concedido comprovativo de entrega do pedido com o respectivo número de registo de entrada.
Recebido o pedido de concessão da Declaração de Benefícios, o Director Executivo da TradeInvest reencaminha o
processo para o departamento competente para análise preliminar do pedido, o qual num prazo de 6 dias úteis envia
cópia da documentação para o Departamento de Arrendamento de Bens Imóveis do Estado da Direcção Nacional de
Terras e Propriedades (DNTP) do Ministério da Justiça (MJ) e para o Departamento de Concessão de Vistos da Direcção Nacional de Assuntos Consulares e das Comunidades Timorenses do Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação (MNEC) (consultar a Secção 1.10) responsável pela concessão de vistos, os quais remetem os respectivos
pareceres à TradeInvest num prazo de 6 dias úteis findo o qual se considera haver parecer tácito favorável.
Cumprida a fase de pareceres, o Director Executivo da TradeInvest remete um relatório informativo àquela Direcção
Nacional do MNEC, recomendando a emissão da Declaração de Benefícios a favor do investidor366, o qual dispõe de um
prazo de 6 dias úteis para assinar a Declaração de Benefícios e devolvê-la à TradeInvest, a qual por sua vez procede
à sua entrega ao investidor e remete cópia da mesma ao Departamento de Arrendamento da DNTP e à Direcção Nacional do MNEC. A decisão de recusa de emissão de Declaração de Benefícios é susceptível de impugnação judicial.
364
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A TradeInvest substituiu em 2015 a extinta Agência Especializada de Investimento que emitia os Certificados de Investidor.
Modelo constante do Anexo I Regulamento de Procedimentos do Investimento Privado.
Modelo de Declaração de Benefícios constante do Anexo II do Regulamento de Procedimentos do Investimento Privado.
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Havendo fundadas suspeitas de que o valor do investimento apresentado pelo investidor não corresponde ao montante
investido, a TradeInvest pode promover a revogação a Declaração de Benefícios, que após auditoria que confirme a
discrepância é revogada através de Modelo de Revogação da Declaração de Benefícios367 emitida pelo Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)368.
Procedimentos para obtenção do Acordo especial de investimento:
Em alternativa à Declaração de Benefícios, o Estado pode, excepcionalmente, celebrar com um investidor um Acordo
Especial de Investimento, definindo condições especiais para projectos de investimento que, pela sua dimensão ou
natureza, ou pelo respectivo impacto económico, social, ambiental ou tecnológico, possam ser de grande interesse
nacional, no quadro do Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) 2011-2030369, o que justifica a adopção dos benefícios especiais de contratação de trabalhadores e colaboradores estrangeiros ou de arrendamento de imóvel do
Estado acrescidos de outros benefícios específicos, de natureza não fiscal, a negociar com o investidor.
O pedido de celebração de acordo especial de investimento deve ser submetido ao Director Executivo da TradeInvest,
instruído com os mesmos documentos exigidos para a Declaração de Benefícios acima indicados, acrescidos do seguinte:
• Documento que identifique os motivos pelos quais o investidor pretende celebrar acordo especial de investimento
e que elenque o impacto económico, social, ambiental ou tecnológico que possa ser considerado de grande interesse
nacional no quadro do PED 2011-2030.
Destacam-se ainda os seguintes procedimentos:
• Ao investidor é concedido comprovativo de entrega do pedido com o respectivo número de registo de entrada;
• Recebido o pedido para a celebração de acordo especial de investimento, o Director Executivo da TradeInvest, reencaminha o processo para o departamento competente para análise preliminar do pedido;
• Este departamento deve no prazo de 5 dias úteis identificar as principais entidades governamentais e os respectivos
departamentos que devem ser consultados e remeter cópia da respectiva documentação ao MCAE;
• O MCAE deve, no prazo de 10 dias úteis organizar uma reunião com a TradeInvest para discussão preliminar da
proposta de investimento;
• Finda a reunião o departamento competente da TradeInvest remete cópia da documentação relevante às principais
entidades governamentais e os respectivos departamentos que devem ser consultados;
• Estas entidades e departamentos dispõem de 20 dias úteis para, no âmbito das suas competências, emitirem parecer sobre a proposta de investimento;
• A negociação do acordo especial de investimento com o investidor é da responsabilidade de uma equipa técnica
constituída por despacho do MCAE, chefiada pelo Director Executivo da TradeInvest, composta por funcionários e
técnicos desta entidade bem como do gabinete desse Ministério, e ainda por representantes de outras entidades governamentais, cuja participação seja necessária para assegurar a boa negociação do acordo especial de investimento,
mediante nomeação do membro do Governo responsável pela respectiva área de intervenção, a pedido do mesmo
Ministério;
• Esta equipa técnica deve apresentar a minuta do acordo especial de investimento para aprovação, redigida em Português ou Tétum, podendo ser feita, a pedido do investidor, a sua tradução para inglês, prevalecendo, em caso de dúvida
de interpretação, a versão redigida numa dessas línguas oficiais;
• A minuta do acordo especial de investimento é submetida ao Governo para análise, sendo aprovada por Resolução do
Governo, com indicação expressa das causas justificativas do acordo e do regime especial pelo qual se rege.
O acordo especial de investimento pode cessar por acordo das partes, por incumprimento definitivo de uma das partes
ou por qualquer outra causa prevista no respectivo acordo.
De salientar que ao longo dos Capítulos do presente Guia, é tida em consideração toda a legislação vigente em Timor-Leste a partir de 19 de Maio de 2002, data da Proclamação da Independência, que se mantenha em vigor bem como a
regulamentação da Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste (UNTAET - Sigla em língua inglesa
que significa United Nations Transitional Administration in East Timor) produzida durante o período entre 1999 e 2002.

Modelo Constante do Anexo III do Regulamento de Procedimentos do Investimento Privado.
Ao abrigo dos Artigo 8.º e 14.º da Orgânica do VIII Governo Constitucional de 2018 actualizada em Junho de 2020, o MCAE coadjuva o Primeiro-Ministro na coordenação e supervisão dos membros do Governo responsáveis pela execução das
políticas para as áreas de governação de cariz económico, de desenvolvimento do sector privado e cooperativo, do trabalho, da formação profissional e do ambiente, colocando-se, em termos de precedência institucional e protocolar, imediatamente a seguir ao Ministro de Estado e
acima dos restantes ministros e demais membros do Governo, exercendo ainda cumulativamente as funções de Ministro do Turismo, Comércio
e Indústria e competindo-lhe propor políticas, legislação e estabelecer mecanismos relacionados com a promoção do investimento público e
privado, nacional e internacional, em articulação com entidades relevantes.
369
O PED definindo as prioridades nacionais para 2011-2030 está disponível na página do Governo de Timor-Leste em http://timor-leste.gov.tl/
wp-content/uploads/2012/02/Plano-Estrategico-de-Desenvolvimento_PT1.pdf .
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Consultar no Legis-PALOP+TL as regras fixadas através de:
• Regulamento n.º 1/1999 da UNTAET sobre:
- Poderes da administração transitória;
- Observância de normas internacionalmente reconhecidas;
- Lei vigente em Timor Leste;
- Regulamentos emitidos pela UNTAET, sua entrada em vigor e promulgação;
- Directivas da UNATET;
- Administração do património;
• Leis n.º 2/2002 e n.º 10/2003 sobre:
- Interpretação do Direito vigente;
- Transferência de poderes;
- Validade dos documentos;
- Missões estrangeiras; e
- Fontes do Direito.
As línguas oficiais em Timor-Leste são o Português e o Tétum, sendo o Inglês considerado como uma das línguas
de trabalho.

1.2 GARANTIAS DOS INVESTIDORES,
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR E INCENTIVOS
Todos os investidores, independentemente da nacionalidade, gozam dos mesmos direitos e possuem iguais oportunidades de acesso aos benefícios da Lei do Investimento Privado, estando sujeitos aos mesmos deveres e obrigações,
excepto quanto à propriedade privada da terra a que apenas têm direito os cidadãos nacionais, garantindo-se o direito
à propriedade privada e à utilização da terra para fins de desenvolvimento de projectos de investimento ou reinvestimento.
A todos os investidores é garantido o direito de livre transferência de fundos provenientes de qualquer investimento ou
reinvestimento em Timor-Leste para o estrangeiro, nomeadamente:
• Lucros e dividendos distribuídos em resultado da realização de um investimento;
• Capitais provenientes da alienação, liquidação e extinção de participações sociais em sociedade comercial que constitua investimento, bem como a alienação de activos de empresas que constituam propriedade do investidor;
• Capitais resultantes da redução de capital social de sociedade comercial que constitua investimento;
• Montantes devidos em função de contratos que constituam investimento;
• Prestações devidas em função de amortizações ou pagamento de juros financeiros que constituam investimento;
• Rendimentos pessoais obtidos no âmbito do exercício de funções de gestão e administração face a actividades económicas em que participe como investidor;
• Rendimentos provenientes da cedência de direitos de propriedade intelectual que constituam investimento;
• Indemnizações devidas no caso de expropriação;
• Pagamentos resultantes de disputas sobre o investimento.
Todos os investidores podem requerer a conversão de valores para moeda estrangeira através do sistema bancário,
bem como transferir esses valores para o estrangeiro para cumprimento de obrigações financeiras assumidas face a
investimentos realizados, tais como:
• Pagamento de importações;
• Pagamento de capital ou juros de empréstimos contraídos no estrangeiro;
• Pagamento de direitos e serviços de gestão.
Todos os investidores podem proceder à importação de bens e equipamentos e à exportação dos produtos e serviços
produzidos.
Áreas de actividade económica, zonas de desenvolvimento, benefícios fiscais e incentivos aduaneiros:
Para além dos benefícios especiais (consultar acima Secção 1.1), os investidores que apresentem projectos de investimento nas seguintes áreas de actividade, terão benefícios fiscais e incentivos aduaneiros:
ÁREAS DE ACTIVIDADE ECONÓMICA DE ACORDO COM
A CLASSIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES ECONÓMIAS (CAE)

AGRICULTURA, PRODUÇÃO
ANIMAL, CAÇA, FLORESTA,
PESCA E AQUICULTURA

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

ALOJAMENTO

ACTIVIDADES
DOS OPERADORES
TURÍSTICOS
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Os projectos de investimento apresentados nas áreas de actividade indicadas no esquema acima podem solicitar uma
Declaração de Benefícios que reconheça os seguintes benefícios fiscais e incentivos aduaneiros:
Benefícios
fiscais

• Isenção de imposto sobre o rendimento, no valor de 100% para as empresas associadas a projectos
de investimento ou reinvestimento;
• Consideração como custos, para efeitos de determinação de matéria colectável, até 100% de todas
as despesas realizadas com a construção e reparação de infra-estruturas de acesso viário não
associadas ao exercício de actividades empresariais tributáveis que beneficiem trabalhadores
e populações das respectivas áreas;
• Isenção de imposto sobre vendas no valor de 100% face a todos os bens e equipamentos
de capital utilizados na construção ou gestão do projecto de investimento ou reinvestimento;
• Isenção de imposto sobre serviços no valor de 100% face a empreendimentos vocacionados
para a prestação de serviços especificados.

Incentivos
aduaneiros

• Isenção de direitos aduaneiros de importação no valor de 100% sobre todos os bens
e equipamentos de capital utilizados na construção ou gestão do projeto de investimento
ou reinvestimento.

De modo a fomentar o investimento privado em determinadas zonas do País, o mesmo é dividido nas seguintes
zonas de desenvolvimento às quais correspondem diferentes períodos de concessão dos benefícios fiscais e incentivos aduaneiros:
Zonas
Área abrangida
		
		
		

Período de concessão de benefícios fiscais e de
incentivos aduaneiros indicados na tabela acima
é o seguinte, a contar da data de início do projeto
constante da declaração de benefícios

Zona A

Área urbana do município de Díli, correspondente
aos postos administrativos de Cristo-Rei,
Dom Aleixo, Na’i- Feto e Vera Cruz

5 anos

Zona B

Zonas correspondentes àquelas localizadas fora
dos limites da zona urbana do município de Díli

8 anos

Zona C

Zonas periféricas, correspondentes à área
geográfica de Oé-Cusse Ambeno e de Ataúro

10 anos

Regime transitório da admissão, tramitação e decisão dos processos de emissão dos certificados de investidor
ainda pendentes após Maio de 2019:
O regime transitório do Regulamento foi revisto em Maio 2019370, passando os processos administrativos relativos a
pedidos de autorização de investimento externo ou de emissão de certificados de investidor submetidos durante a
vigência da Lei do Investimento Privado de 2011e ainda pendentes, a ser decididos pelo MCAE, excepto aqueles que
não tenham sido objecto de parecer-relatório da Comissão de Avaliação do Investimento Privado e de Exportação
(CAIPE),por causa imputável ao investidor, competindo ao Director Executivo da TradeInveste apresentá-los ao Ministro Coordenador dos Assuntos Económico, devidamente informados.
Contratação pública e Parcerias Público-Privadas:
O Regime Jurídico das Parcerias Público-Privadas de 2012 actualizado em 2014 estabelece os princípios e os
instrumentos para o estabelecimento de parcerias entre o Governo e entidades privadas, em infra-estruturas públicas, bem como as competências e os processos para a identificação, avaliação, aprovisionamento, construção e/ou
operação e/ou manutenção dessas infra-estruturas.
Sectores excluídos do âmbito de aplicação do Regime de Parcerias Público-Privadas:
• Florestas;
• Extracção mineira, minerais, hidrocarbonetos, incluindo petróleo e gás;
• Espaço aéreo;
• Qualquer outra matéria sujeita a legislação ou processo de licenciamento especial.
Os Acordos de Parceria Público-Privada são aprovados pelo Conselho de Ministros. Compete ao ministro do órgão
do sector público da tutela do projecto assinar o respectivo contrato de parceria público-privada, bem como acordos
directos, após autorização do Conselho de Ministros, o qual pode aprovar outros signatários adicionais, em representação do Estado.
O MF é responsável pela avaliação dos riscos orçamentais de qualquer acordo de parceria público-privada.
A versão original do Artigo 28.º do Regulamento previa a aplicação transitória do regime anteriormente vigente (resultante da Lei do Investimento Privado de 2011 e do Regulamento de Procedimentos de 2005) apenas aos pedidos de Certificado de Investidor que até 31 de Dezembro
de 2017 já tivessem sido submetidos na TradeInvest e que já tivessem obtido parecer favorável por parte CAIPE.
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Parceria público-privada significa o acordo, por via do qual entidades privadas, designados por parceiros privados, se obrigam perante o Governo371, a assegurar o desenho e/ou a construção e/ou a operação e/ou a manutenção de uma ou mais infra-estruturas e em que o financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela
exploração incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado.
Acordo directo significa o acordo entre o Governo e os mutuantes numa parceria público-privada que estabelece
as condições a seguir no caso em que aconteça um potencial cancelamento do acordo e no qual se estabeleçam
os direitos do Governo e do mutuante em relação à parceria público-privada.
Aprovisionamento significa a aquisição de bens, a execução de obras e a prestação de serviços destinadas a fins
públicos.
A lista dos projectos de infra-estruturas susceptíveis de serem aprovisionados através da modalidade de parceria
público-privada são submetidos ao SGP, para registo, o qual envia à Unidade de Parcerias Público-Privadas (UPP)
para parecer e recomendação.
A UPP elabora um parecer sobre a viabilidade de entrada do projecto no ciclo de projectos das parcerias público-privadas.
De acordo com a última versão de Dezembro de 2019 do Regime Jurídico do Aprovisionamento, os procedimentos
de aprovisionamento são autorizados pelas seguintes entidades competentes antes da assinatura do contrato pelo
ministro da tutela:
• Em procedimentos de valor superior a USD 5 000 000, o Conselho de Ministros;
• Em procedimentos de valor até USD 5 000 000, incluídos no âmbito do FI, o respectivo CAFI;
• Em procedimentos de valor até USD 5 000 000, incluídos no âmbito do Fundo do Desenvolvimento Capital Humano
(FDCH), o respectivo Conselho de Administração;
• Relativamente aos restantes procedimentos de aprovisionamento de valor entre USD 1 000 000 e USD 5 000 000,
o Primeiro-Ministro com faculdade de delegação.
Desde Dezembro de 2019 é obrigatória a publicação dos anúncios dos procedimentos aplicáveis a concursos públicos internacionais em pelo menos 2 plataformas electrónicas internacionalmente utilizadas para o efeito, no idioma
inglês ou noutra das línguas do comércio internacional, assim como num jornal com circulação nacional, em
português ou tétum.
Consultar no Legis-PALOP+TL os seguintes detalhes:
• Elementos que devem constar do conteúdo de um contrato de parceria público-privada;
• Regime Jurídico da Parceria Público Privada para o Porto de Tibar;
• Regime Jurídico dos Contratos Públicos de 2005 aplicável supletivamente aos contratos de parceria público-privada.
• Regime Jurídico do Aprovisionamento de 2005 e com a última redacção dada em Dezembro de 2019 aplicável
supletivamente:
- Aos métodos e procedimentos para a selecção de parceiros privados;
- À atribuição de concessões e assinatura de contratos de parcerias público-privadas;
- À identificação de assessores de parceria público-privada.
• Regras de Elaboração de Documentos Técnicos em Procedimentos de Aprovisionamento para Execução de
Obras Públicas aprovadas em 2017;
• Regime Especial de Aprovisionamento para a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA)
de 2014;
• Regime jurídico de aprovisionamento do Planeamento de Desenvolvimento Integrado Distrital (PDID) de 2013
actualizado em 2016 e sua Regulamentação de 2013 aplicável à adjudicação de obras públicas de valor até USD
500 000372;
• Infracções Administrativas do Regime Jurídico do Aprovisionamento e do Regime Jurídico dos Contratos Públicos reguladas em 2005.

1.3 FORMA LEGAL EXIGIDA PARA A CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES
1.3.1 Forma e documentação exigida
Nos termos da Lei das Sociedades Comerciais de 2017 (consultar mais detalhes no Capítulo IV) estas devem constituir-se por documento particular, salvo se for exigida forma mais solene pela natureza dos bens com que os sócios
entram para a sociedade.
Da definição legal não consta qual o âmbito de obrigação do Governo perante o parceiro privado.
A Regulamentação do Regime Jurídico de Aprovisionamento do PDID de 2013 prevê que o processo de aprovisionamento especial a aprovar
por diploma próprio, ainda não aprovado até à data da presente Edição, será aplicável as projectos de obras públicas de valor até USD 75
000 que a comunidade local identifique como tendo capacidade para implementar ao abrigo do Plano Nacional de Desenvolvimento de Suco
(PNDS).
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O acto constitutivo deve ser elaborado em originais em número bastante para os sócios, a sociedade e o registo,
indicando-se no quadro seguinte os elementos obrigatórios do acto constitutivo e dos estatutos das sociedades
(consultar no Capítulo IV as características de cada tipo de sociedade comercial).
FORMA E CONTEÚDO MÍNIMO DO ACTO CONSTITUTIVO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS
Acto constitutivo

• Data de celebração;
• Identificação dos sócios e dos que em sua representação outorguem no acto;
• Declaração de vontade dos sócios de constituir uma sociedade de um dos tipos previstos na lei;
• Participações de capital subscritas por cada sócio;
• Estatutos que devem regular o funcionamento da sociedade;
• Anexo com designação dos administradores, do representante legal da sociedade e,
quando existam, do fiscal único ou dos membros do conselho fiscal e do secretário da sociedade.

Estatutos

• Tipo e firma da sociedade;
• Objecto social;
• Sede da sociedade;
• Capital social, com indicação do modo e do prazo da sua realização;
• Composição dos órgãos da sociedade.

1.3.2 Capital social
O regime legal do Investimento Privado não prevê limites mínimos para o capital das sociedades comerciais.
Na Lei das Sociedades Comerciais não estão previstos limites mínimos nem máximos para o capital social nomeadamente no caso de sociedades de responsabilidade limitada373.
A Lei das Sociedades Comerciais exige o seguinte:
• O registo depende da produção de prova da realização do montante do capital social que, nos termos do acto
constitutivo, deva encontrar-se realizado;
• Relativamente às participações de capital em dinheiro, tal prova consiste em comprovativo de que as mesmas se
encontram depositadas em instituição de crédito à ordem da administração da sociedade ou em declarações de
realização do capital pelos sócios, podendo tal depósito ser levantado somente após o registo e por quem obrigue
a sociedade.
• Decorridos 3 meses sobre a data do depósito sem que a sociedade esteja registada, pode aquele ser levantado
por quem o tenha efectuado.

1.4 REQUISITOS DE REGISTO E LICENCIAMENTO
O registo das sociedades comerciais deve ser requerido no prazo de 15 dias a contar da data do acto constitutivo,
pelos membros do órgão de administração, o representante legal, o secretário da sociedade ou qualquer sócio.
Entre 2012 e 2017 o regime do registo comercial em Timor-Leste foi regulado simultaneamente pelos seguintes
dois diplomas, sem carácter de complementaridade e com diversas incompatibilidades: o Código de Registo Comercial de 2006; e o Diploma que criou o Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE).
O SERVE é a entidade com competência exclusiva para o registo comercial inicial tendo substituído, desde 2012,
a Direcção Nacional de Registos e Notariado, tendo o balcão único do SERVE tem as seguintes competências, nos
termos do respectivo regime actualizado em 2017:
• Receber os documentos necessários à prática de actos de registo comercial;
• Verificar a situação jurídica das sociedades comerciais, dos sócios e administradores e do empresário em nome
individual;
• Promover a tramitação do licenciamento das actividades económicas junto das entidades competentes e entregar
a respetiva licença ao beneficiário;
• Gerir e manter actualizada uma base dados em formato electrónico dos arquivos relativos ao registo comercial e
ao licenciamento de actividades económicas;
• Promover a tramitação do pedido para a obtenção de visto adequado para o sócio, administrador ou empresário
em nome individual junto das entidades competentes;
• Certificar, unicamente para efeitos de promoção de actos de registo, de pedidos de licenciamento ou de obtenção
de vistos, as fotocópias de documentos originais que lhes sejam apresentados;
• Fornecer informações sobre os conteúdos dos registos lavrados junto do SERVE;
Fornecer informação sobre os beneficiários efectivos às entidades competentes e com legitimidade para tal.
No âmbito da anterior Lei das Sociedades Comerciais de 2004 revogada pela Lei de 2017 considerava-se que o requisito de capital mínimo
de USD 5 000 para companhias de responsabilidade limitada, implementado através do Código de Registo Comercial, constituía um obstáculo
considerável à criação de empresas. http://documents.worldbank.org/curated/en/342371468131983423/696070ESW0P0930tuguese023August2006.doc
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Em 2017 o regime do Registo Comercial veio revogar parcialmente as disposições do Código de Registo Comercial
que se mantém em vigor apenas no que respeita às Cooperativas; do regime do SERVE que se manteve em vigor
apenas no que respeita ao licenciamento comercial, tendo sido revogado totalmente em 2017 pelo regime jurídico
aplicável ao Licenciamento de Actividades Económicas, mas mantendo-se o SERVE como a autoridade competente
para o registo comercial bem como para a emissão de autorização para o exercício de actividade económica de
baixo, médio e alto risco.
Este regime de Licenciamento das Actividades Económicas de 2017 revoga o anterior regime de Classificação
das Actividades Económicas de 2011 simplificando o procedimento de licenciamento, tornando-o menos oneroso e
burocrático e canalizando para uma única entidade, o SERVE, que funciona como janela única, todo o atendimento
necessário para a criação de um negócio.
Por via deste quadro regulatório de 2017, as actividades económicas são classificadas segundo uma análise feita
com base no risco para os consumidores e para o ambiente, em actividades económicas de baixo, médio e alto
risco (consultar na Secção 1.13 o quadro comparativo que reflecte os diferentes níveis de risco que correspondem
às actividades integrantes de cada sector económico), podendo ser exercidas por pessoas singulares ou colectivas
nacionais ou estrangeiras, ainda que não estejam sujeitas a registo comercial:
• Às actividades de baixo risco é aplicável o regime geral de autorização, ou seja, simples emissão de autorização
para o exercício de actividade económica, a que estão sujeitas designadamente:
- As indústrias de têxteis e vestuário e algumas outras actividades da indústria transformadora;
- Algumas actividades de comércio por grosso e a retalho;
- Algumas actividades dos sectores da armazenagem, da informação, do imobiliário, da actividade administrativa e dos serviços de apoio, da actividade artística, desportiva e recreativa e outras actividades de serviços;
- Actividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e actividades de produção das famílias para
uso próprio;
- Actividades dos organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais.
• Às actividades de médio e alto risco é aplicável o regime de emissão de licença sectorial, como é o caso das
seguintes:
- Actividades nos sectores da agricultura, produção animal, caça, floresta, pesca e aquacultura, indústrias
extractivas, e a maioria das restantes actividades da indústria transformadora;
- Os sectores da electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio;
- As actividades de Despoluição;
- A maioria do sector da construção;
- O sector da reparação de veículos automóveis e motociclos e outras actividades de comércio por grosso e a
retalho;
- Os sectores dos transportes (incluindo os transportes marítimos e aéreos de passageiros e de mercadorias),
alojamento, restauração e similares,
- O sector da comunicação,
- As actividades financeiras e de seguros;
- As actividades de consultoria científica, técnicas e similares;
- Os sectores das agências de viagens e de segurança privada;
- O sector da Administração Pública e Defesa e de Segurança Social Obrigatória;
- Os sectores da educação, das actividades de saúde humana e apoio social,
- Lotarias e outros jogos de aposta; e
- As actividades de organizações políticas.
Os aspectos práticos de cada regime são resumidos nos parágrafos seguintes.
Regime geral de autorização de actividades de baixo risco:
O exercício de actividade económica de baixo risco está sujeito à emissão de autorização habilitante emitida pelo
SERVE, devendo o seu titular comunicar a esta entidade, nos prazos indicados no quadro anterior mediante o sector
de actividade em que se insere:
• Qualquer alteração da sua actividade económica que implique a emissão de nova autorização ou licença sectorial;
• Alteração da localização do estabelecimento destinado ao exercício de actividade económica;
• Encerramento do exercício de actividade.
Para efeitos de inspecção e fiscalização, o SERVE comunica semanal e oficiosamente à Agência de Investigação e
Fiscalização da Actividade Económica, Sanitária e Alimentar (AIFAESA) a lista dos titulares beneficiários de autorização para o exercício de actividade económica.
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A AIFAESA é um instituto público, dotado de personalidade jurídica, com autonomia administrativa, financeira e
patrimonial, funcionando na dependência do MCAE374 tendo por missão:
• Realizar actividades de controlo da qualidade dos géneros alimentares, das suas condições de transporte e das
condições de salubridade dos locais de produção e comercialização dos mesmos, bem como de estabelecimentos
e de locais de utilização pública;
• Realizar actividades de inspecção e de fiscalização visando eliminar, diminuir ou prevenir riscos para a saúde
pública, disciplinar o exercício das actividades económicas nos sectores alimentar e não alimentar e controlar a
metrologia e padronização;
• Comunicar às entidades responsáveis pelo licenciamento, através do SERVE, as infracções cometidas pelos agentes económicos.
PROCEDIMENTO DESTINADO À EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO
PARA O EXERCÍCIO DE ACTIVIDADE ECONÓMICA DE BAIXO RISCO
Emissão da
autorização

Autorização emitida automaticamente pelo SERVE aquando da emissão da CRC ou em
momento posterior ou para entidade não sujeita a registo a todo o tempo, por solicitação
do requerente ou seu representante.

Prazo e validade

A autorização para o exercício de actividade económica é emitida no prazo de 5 dias úteis,
sendo válida por tempo indeterminado.

Custos de emissão

Gratuito.

Regimes de licenciamento sectorial de actividades económicas de médio e alto risco:
Licenciamento sectorial é o licenciamento de actividades de médio e alto risco destinado a avaliar questões de
carácter técnico, de segurança, de saúde, de salubridade, entre outras e cuja emissão de licença sectorial ou autorização prévia é obrigatória para o exercício da respectiva actividade económica.
A aprovação, alteração ou revogação de regime jurídico que estabeleça o procedimento para o licenciamento sectorial de actividade económica de médio e alto risco deve ser comunicada oficiosamente ao SERVE pela entidade
proponente no prazo de 10 dias úteis a contar da sua publicação, ficando sujeita a parecer prévio não vinculativo
do SERVE
A entidade proponente do projecto remete ao SERVE nota justificativa que elenque os motivos que justificam a sua
criação e fundamente a necessidade de instituição de regime de licenciamento à luz dos princípios gerais da necessidade, da coordenação, da protecção, da celeridade e da simplicidade, das boas práticas internacionais sobre
a matéria e que avalie os impactos do mesmo. O parecer prévio do SERVE é emitido no prazo máximo de 15 dias
úteis contados da data da recepção do pedido e destina-se a apreciar o projecto de procedimento à luz dos princípios
gerais.
O quadro seguinte sumariza o procedimento de licenciamento sectorial de actividades de médio e alto risco.
PROCEDIMENTO DE FACILITAÇÃO E EMISSÃO DE LICENÇA
SECTORIAL DE ACTIVIDADES DE MÉDIO E ALTO RISCO
Pedido de autorização • Pode ser feito a todo tempo ao SERVE que, oficiosamente procede ao seu envio imediato
para o exercício de
à entidade governamental responsável pelo licenciamento sectorial que haja lugar,
actividade económica a qual comunica ao SERVE a data para envio da respectiva licença sectorial.
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Emissão
da autorização

Autorização para o exercício de actividade económica é emitida pelo SERVE
em 5 dias úteis e após:
• A realização de vistoria prévia prevista destinada a assegurar que os requisitos técnicos,
de segurança, de salubridade, de saúde ou outros necessários ao exercício da actividade
são cumpridos;
• A respectiva licença sectorial ter sido emitida pela entidade competente e remetida
ao SERVE.

Vistoria prévia

• Feita pela entidade competente pelo licenciamento sectorial sem prejuízo das
competências próprias da AIFAESA;
• A entidade governamental responsável pelo licenciamento sectorial informa o SERVE
de eventual atraso que possa haver na realização da vistoria prévia, dando indicação
da data da sua realização e da data da emissão da respectiva licença sectorial.
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Nos termos do Artigo 14.º n.º 4 da Orgânica do VIII Governo Constitucional actualizada em Junho de 2020.

Validade
da autorização

• Tem o mesmo período de validade da licença sectorial pela entidade competente,
considerando-se automaticamente suspensa nos casos em que a licença sectorial
também o seja.

Custos

• Emissão gratuita;
• Pagamento dos emolumentos previstos para efeitos de licenciamento sectorial
(consultar na Secção 4.3 do Capítulo IV os custos relativos a actividade de médio
e alto risco na tabela de emolumentos a pagar ao SERVE)

Regime sancionatório da actividade comercial:
O Regime do Registo Comercial prevê coimas entre USD 50 e USD 500 no caso de pessoas singulares e entre USD
500 e USD 5 000 no caso de pessoas colectivas aplicáveis às sociedades com sede estatutária e administração
principal no estrangeiro que exerçam actividade permanente em Timor-Leste se não cumprirem as seguintes obrigações de registo, excepto tratando-se de sucursais, agências ou outras formas de representação estabelecidas em
território de Timor-Leste por sociedade comerciais por sede no estrangeiro:
• Criação e extinção de representação permanente;
• Designação e cessação de funções do representante legal;
• Deliberação de afectação de capital à actividade da representação permanente;
• Nomeação do representante legal como gerente ou procurador, quando aplicável.
Tal regime estabelece ainda regras sancionatórias gerais prevendo que as sociedades comerciais e sociedades civis
sob forma comercial estão sujeitas a coimas com valores idênticos caso não procedam ao registo dos factos relativos à constituição da sociedade, à fusão ou dissolução de sociedades, à alteração de firma, à criação de sucursais,
entre outros factos de registo comercial obrigatório. Para os empresários comerciais em nome individual caso não
registem o início, a alteração e a cessação da actividade, a firma e a alteração da firma, as alterações do seu estado
civil e regime de bens e a alteração de residência ou do estabelecimento principal, estão fixadas coimas com valores
entre USD 50 e USD 500.
O quadro seguinte sumariza o regime sancionatório estabelecido pelo regime de Licenciamento de Actividades
Económicas de 2017, prevendo-se que as infracções sejam punidas através dos regimes de licenciamento sectoriais
(consultar a Secção 1.5) ou supletivamente nos termos do Regime Jurídico das Contra-ordenações375 e cabendo a
competência de instauração do respectivo processo e aplicação das respectivas sanções à AIFAESA.
Contra-ordenações do regime de Licenciamento de Actividades Económicas
		

Sanções acessórias
no caso de reincidência

Graves

• Suspensão até 3 anos do direito
de participar em concurso
público;
• Suspensão ou cancelamento
de licença para o exercício
de actividade económica
e encerramento temporário
ou definitivo de estabelecimento.

• Exercício de actividade económica de baixo risco sem
a respectiva autorização;
• Não comunicação ao SERVE de alteração de actividade;
• Não entrega voluntária da autorização para o exercício de
actividade económica de baixo risco que tenha sido revogada.
		
Muito graves • Exercício de actividade económica de médio e alto risco
sem a respectiva autorização ou nos casos em que a mesma
se encontre suspensa;
• Prática de actos ou omissões que visem impedir ou dificultar
a realização de vistoria prévia ou de qualquer actividade de
inspecção ou fiscalização;
• Não entrega voluntária da autorização para o exercício
de actividade económica de médio e alto risco que tenha
sido revogada.

1.5 REGIMES ESPECIAIS DE INVESTIMENTO
Destacam-se os seguintes regimes especiais de investimento correspondentes às principais actividades dependentes de licenciamento sectorial (Indicadas na Secção 1.4):
• Actividades de exploração petrolífera;
• Actividades das entidades financeiras e não financeiras;
• Actividades seguradoras;
• Actividades de exploração das pescas e aquicultura;
• Actividades dos casinos e jogos sociais;
• Actividades de transportes aéreos.
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Até à data da presente Edição não se encontra aprovado ou publicado no jornal oficial Timor-Leste diploma legal aprovando tal regime.
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1.5.1 Actividades de exploração petrolífera
O regime da exploração petrolífera é enquadrado pela Lei das Actividades Petrolíferas e pela Lei do Fundo Petrolífero ambas de 2005, aquela actualizada em Janeiro de 2019 no âmbito da execução do PED 2011-2030376, e
novamente actualizada em Dezembro de 2019, e esta actualizada pela última vez em 2011 acolhendo os Princípios
e Práticas Geralmente Aceites (PPGA) do Fundo Monetário Internacional (FMI)377.
A Lei das Actividades Petrolíferas é aplicável às operações petrolíferas tendo os seguintes princípios subjacentes:
• No seu Território, Timor-Leste detém o título jurídico e o controlo sobre todos os recursos petrolíferos existentes no
subsolo, quer em terra, quer no mar;
• O título jurídico sobre o petróleo existente no Território de Timor-Leste apenas pode ser adquirido por sociedades
ou quaisquer outras entidades jurídicas, mesmo que sem personalidade jurídica, após aquele ter sido legalmente
extraído e recuperado.
Operações petrolíferas abrangem as actividades dirigidas à prospecção de petróleo, pesquisa, avaliação, desenvolvimento, exploração, venda ou exportação de petróleo ou construção, instalação ou operação de quaisquer estruturas, instalações ou apoios para o desenvolvimento, exploração e exportação de Petróleo, ou desmantelamento ou
remoção de qualquer dessas estruturas, instalações ou apoios.
Petróleo abrange:
• Qualquer hidrocarboneto de origem natural, no estado gasoso, líquido ou sólido;
• Qualquer mistura de hidrocarbonetos de origem natural, no estado gasoso, líquido ou sólido;
• Qualquer mistura de um ou mais hidrocarbonetos de origem natural, no estado gasoso, líquido ou sólido, bem
como
• outras substâncias gasosas produzidas em associação com esses hidrocarbonetos, incluindo, designadamente,
hélio, nitrogénio, sulfureto de hidrogénio e dióxido de carbono;
• Ou qualquer Petróleo, tal como é definido supra, que tenha sido reintroduzido numa jazida natural.
As actividades relativas ao fornecimento, processamento, transporte, armazenamento, comercialização e marketing de petróleo, produtos petrolíferos e produtos similares, e actividades conexas (sector Downstream) estão sujeitas a regime de licenciamento regulado em 2012, cujo regime sancionatório prevê coimas com valores até USD 15 000,
USD 50 000 e USD 150 000 ou até USD 75 000, USD 300 000 e USD 1 000 000, respectivamente para infracções leves,
graves e muito graves cometidas por pessoas singulares ou por pessoas colectivas.
Actividade de Downstream significa qualquer actividade realizada a jusante da exploração e produção de Petróleo
Bruto e Gás Natural, que não afecte qualquer jazigo, bem como de matérias-primas para produção de Biocombustíveis ou de outras formas de combustível alternativo, nomeadamente o fornecimento, processamento, transporte,
armazenamento, comercialização e marketing, e que seja desenvolvida separadamente das operações de pesquisa
e produção (Upstream) e para fins comerciais.
Consultar no Legis-PALOP+TL os requisitos e critérios de apresentação de propostas para obtenção de uma Autorização de Acesso, de uma Autorização de Uso de Percolação ou de uma Autorização de Prospecção e para celebrar
um Contrato Petrolífero com a Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) do Ministério do Petróleo e
Minerais (MPM), ao abrigo do Tratado das Fronteiras Marítimas que entrou em vigor no dia 30 de Agosto de 2019378.
Desde Janeiro de 2019 a Lei das Actividades Petrolíferas clarifica que a participação do Estado, de pessoas colectivas públicas e quaisquer outras pessoas colectivas integralmente detidas ou controladas por estas não ficam limitadas a uma participação máxima de 20% quando essa participação tenha por base uma transacção comercial ou
uma adjudicação, introduzindo-se, também, uma excepção ao regime de fiscalização prévia da Câmara de Contas do
Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas, dispensando de visto prévio quaisquer contratos relacionados
com a aquisição de direitos, para o Estado ou para qualquer outra pessoa colectiva pública, incluindo as entidades
de natureza comercial criadas por estas, de participação em operações petrolíferas, excepção justificada pela natureza dos contratos a celebrar com vista à aquisição de direitos de exploração.
Nos termos da Lei das Actividades Petrolíferas, a pessoa autorizada nos termos de um contrato petrolífero deve:
• Possuir ou ter acesso a capacidade financeira, conhecimentos e capacidade técnica para desenvolver Operações
Petrolíferas na Área do Contrato;
• Não ter qualquer registo de incumprimento de princípios de boa cidadania empresarial (good corporate citizenship); e
• Ser uma sociedade ou entidade de responsabilidade limitada.
Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030 disponível na Página oficial do Governo de Timor-Leste em http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2012/02/Plano-Estrategico-de-Desenvolvimento_PT1.pdf
PPGA também denominados princípios de Santiago adoptados em Outubro de 2008 pelo grupo de trabalho em matéria de fundos soberanos
do FMI.
378
Tratado entre a República Democrática de Timor-Leste e a Commonwealth da Austrália que Estabelece as Respectivas Fronteiras Marítimas
no Mar de Timor assinado em Nova Iorque no dia 6 de Março de 2018 após negociações no Tribunal Internacional de Arbitragem. O Tratado das
Fronteiras Marítimas foi ratificado por Resolução do Parlamento Nacional de Agosto de 2019, tendo a sua entrada em vigor sido formalizada
pelos primeiros-ministros de Timor-Leste e da Austrália no dia de 30 de Agosto de 2019 em Díli, data em que data em que se celebrou o 20.º
Aniversário da Consulta Popular que permitiu ao Povo Timorense concretizar a independência e autodeterminação (Referendo de Timor-Leste).
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Pessoa Autorizada significa: no que respeita a um Contrato Petrolífero, o Contratante; e no que respeita a qualquer
outra Autorização, a Pessoa a quem essa outra Autorização foi concedida.
A Regulamentação dos Concursos Públicos para a Celebração de Contratos Petrolíferos de 2005 inclui os termos
e condições obrigatórios para os contratos de partilha em produção, tendo sido regulamentado pelo Governo em
Setembro de 2019 o procedimento a adoptar para definição, afectação e exclusão de áreas do território de Timor-Leste à realização de actividades de pesquisa e produção petrolífera, tendo entrado em vigor em Agosto de
2020 a Regulamentação das operações relativas a recursos petrolíferos onshore. A abertura e o encerramento de
uma área deverá ser determinado por despacho obrigatoriamente publicado nos jornais com circulação em Timor-Leste, no sítio do MPM, ou em qualquer outro meio que possa ser determinado pela lei aplicável em Timor-Leste.
Prevendo-se que a superfície de Timor-Leste é quadriculada em blocos, através de um sistema de quadrículas, a
abertura e redefinição de uma nova área para operações petrolíferas são definidas em função dos blocos, devendo
os detalhes de tal sistema de quadriculação ser regulado por Diploma Ministerial, que estabelecerá as regras para
definição das áreas a atribuir.
Operações petrolíferas onshore:
Em vigor desde Maio de 2020, o regime de autorização de operações petrolíferas onshore é esquematizado no
quadro seguinte:
AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÕES PETROLÍFERAS ONSHORE
Autorização de prospecção
Validade

6 meses, salvo se diversamente
decidido pelo MPM
		

Autorização de acesso

Autorização de uso de percolação

Corresponde ao prazo necessário para realizar o trabalho e as
actividades para que são concedidas as autorizações, com base
em avaliação do MPM

Teor do
• Nome, morada e nacionalidade • Informação relativa ao
• O nome, a morada e a nacionalidade
requerimento de cada um dos requerentes;
trabalho ou à actividade
de todos os requerentes;
• O objectivo e a natureza das
que requer a autorização
• A capacidade técnica e financeira
actividades de prospecção;
de acesso;
dos requerentes;
• Toda a área de prospecção,
• O nome, a morada e a
• A natureza das actividades de uso
delimitada por coordenadas
nacionalidade de todos
de percolação propostas;
geográficas, incluindo a
os requerentes da
• O tipo de petróleo a ser extraído
necessária calibração e teste
autorização de acesso;
mediante a autorização de uso
de equipamentos da área em
• O objectivo e a natureza de percolação;
conexão com a actividade de
da autorização de acesso; • Os métodos de avaliação
prospecção e qualquer área
• As datas previstas de
propostos, poços e projectos
acessória necessária;
início e conclusão dos
detalhados das instalações
• O comprovativo do pagamento trabalhos;
necessárias para extrair a
das taxas; e
• Toda a área de acesso,
percolação, incluindo obrigações
• Qualquer outra informação
delimitada por coordenadas aplicáveis em termos de saúde,
solicitada pelo MPM.
geográficas, incluindo a
segurança e ambiente;
		
necessária calibração e
• Um mapa que indique toda a área
		
teste de equipamentos da de uso de percolação por
		
área em conexão com a
coordenadas geográficas, incluindo
		
actividade de acesso,
a área para o levantamento de
		
bem como qualquer área
localização necessário;
		
acessória necessária;
• Construção e activação de
		
• Informação relativa a
instalações e calibragem e teste
		
veículos e a outros equido equipamento a utilizar em
		
pamentos a uso;
conexão com as actividades de uso
		
• Comprovativo do pagade percolação; e
		
mento das taxas; e
• Qualquer outra informação
		
• Qualquer outra informação solicitada pelo MPM.
		
solicitada pelo MPM.
			
Teor das
O requerimento para obtenção de autorização deve ser acompanhado das propostas relativas:
propostas
• à protecção da saúde, segurança e bem-estar das pessoas envolvidas ou afectadas pelas
operações petrolíferas;
• à protecção do ambiente, prevenção, minimização e remediação da poluição, e outros danos
ambientais que possam decorrer das operações petrolíferas;
• à formação e treino, e contratação preferencial, de nacionais de Timor-Leste para trabalharem
nas operações petrolíferas; e
• à aquisição de bens e serviços a residentes em Timor-Leste.
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Taxas
administrativas

Taxa de cada requerimento
Taxa de cada requerimento Taxa de cada requerimento de
de autorização de prospecção: de autorização de acesso: autorização de uso de percolação:
USD 5 000
USD 2 500
USD 7 500

Momento do
pagamento
da taxa

Taxa de requerimento deve ser paga no momento da apresentação de requerimento para
obtenção de autorização relativa ao território onshore, não sendo devolvida em caso de
indeferimento do mesmo

Deferimento

O MPM decide o pedido de
Não estipulado
autorização de prospecção,
dentro de um prazo razoável
após a recepção do respectivo
requerimento ou da informação
adicional solicitada, e notifica
o requerente, por escrito,
da sua decisão.		

Não estipulado

No âmbito das operações petrolíferas onshore são ainda devidas as seguintes taxas, fixadas em Maio de 2020:
TAXAS RELATIVAS AOS CONTRATOS PETROLÍFEROS E AUTORIZAÇÕES DE USO DE PERCOLAÇÃO
Tipo e valor da taxa

Responsável pelo pagamento

Prazo do pagamento (quando estipulado)

Taxa de arrendamento
Pessoa autorizada que seja titular
de superfície: USD 30
de contrato petrolífero
por Km2 coberto pela		
área do contrato, menos		
qualquer área que tenha		
sido abandonada		
		

• Primeiro pagamento no prazo de 30 dias
após a data de entrada em vigor do
contrato petrolífero,
• Devida em cada ano civil, com base
na data de início do contrato petrolífero,
até à conclusão das operações
petrolíferas.

Taxa de arrendamento
do uso de percolação:
USD 5.000

Prazo não estipulado

Pessoa autorizada que seja titular
de uma autorização de uso de
percolação

Declaração de descoberta
Contratante
comercial e taxa de		
requerimento do plano		
de desenvolvimento
do campo: USD 50.000

Pagas antecipadamente ao MPM numa
prestação única;
Custo não recuperável do contratante.

Taxa de retenção em acrés- Pessoa autorizada
cimo à taxa contratual, no caso		
de declarado uma área de
retenção de gás: montante
a estipular pelo MPM.

Integralmente devida no início de cada ano
contratual.

Taxa de transferência em
caso de cessão de posição
contratual, calculada de
acordo com as seguintes
tarifas, que são aplicáveis
ao valor da transacção:
• Por cada dólar dos primeiros
USD 100 milhões: 1%;
• Por cada dólar dos seguintes
USD 100 milhões: 1.5%;
• Por cada dólar posterior: 2%.

Paga relativamente a cada cessão de
posição contratual, no prazo de 30 dias
a contar da data de entrada em vigor
da cessão.

Contratante, excepto os seguintes
casos em que a taxa de transferência
relativa às cessões não é devida:
• Quando contratante for um consórcio
ou um grupo de empresas e a cessão
seja efectuada entre essas empresas;
• Quando a cessão for efectuada a favor
de uma afiliada do cedente; ou
• Quando o cessionário for a TIMOR
GAP - Timor Gás &; Petróleo, E.P.

Por seu turno, o Fundo Petrolífero estabelecido em 2005 visa contribuir para a gestão eficaz dos recursos petrolíferos
e para uma política fiscal sustentável, através da respectiva Lei que regula a sua gestão operacional e a sua política
de investimentos, incluindo o depósito e a gestão das receitas petrolíferas, as transferências para o OGE bem como o
regime de supervisão e de responsabilização. Desde 2011 as regras e os princípios de investimento permitem maior
flexibilidade em termos de diversificação da carteira de aplicações de modo a aumentar o retorno dos investimentos.
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No quadro de uma definição clara dos limites de exposição ao risco, foram acolhidos os PPGA, esforço de cooperação
internacional para a identificação das melhores práticas de governação e de política de investimentos. Assegurando
que Timor-Leste é um exemplo a ter em conta no que respeita à gestão deste tipo de fundos, determinou-se que quaisquer contas relativas a receitas legalmente consignadas ao Fundo Petrolífero e sob custódia de quaisquer entidades de
natureza financeira, incluindo gestores de investimento externo, são sempre tituladas em nome do gestor operacional
e movimentadas em seu nome, em estrito cumprimento das regras de investimento. Tais regras de investimento e as
receitas petrolíferas a creditar em tais contas são esquematizadas nos quadros seguintes.
RECEITAS DO FUNDO PETROLÍFERO
Montantes brutos
das receitas do
Fundo Petrolífero

• Receita bruta, incluindo a Receita Tributária de Timor-Leste derivada de Operações
Petrolíferas, incluindo prospecção, pesquisa, desenvolvimento, exploração, transporte,
venda e exportação de Petróleo e outras actividades com estas relacionadas;
• Qualquer montante recebido por Timor-Leste da Autoridade Nomeada nos termos
estipulados no Tratado;
• Qualquer montante recebido por Timor-Leste a título de retorno de investimentos
de Receitas do Fundo Petrolífero;
• Qualquer montante recebido por via de participação directa ou indirecta de
Timor-Leste em Operações Petrolíferas; e
• Qualquer outro montante recebido por Timor-Leste relacionado directamente com
recursos petrolíferos.

Receitas de
participação
indirecta

• Qualquer montante a pagar pela companhia nacional de petróleo a título de imposto,
royalty ou qualquer outra taxa;
• Um montante pago pela companhia nacional de petróleo a título de dividendo.
REGRAS DE INVESTIMENTO DO FUNDO PETROLÍFERO

Qualificação como
investimento elegível

Instrumento de aplicação tem de ser emitido ou, o investimento situado, no estrangeiro,
em jurisdição reconhecida internacionalmente.

Condições e limites
mínimos e máximos
dos investimentos
elegíveis

Não menos de 50% do Fundo Petrolífero deve ser aplicado em investimentos elegíveis
na forma de depósitos bancários ou instrumentos de dívida que vençam juros,
designadamente, obrigações e títulos de dívida de taxa fixa e taxa variável, ou noutros
activos de rendimento fixo, equivalente a juros e desde que:
• Se determine que os instrumentos de dívida tenham uma qualidade pelo menos igual
ao grau de investimento; ou
• Os depósitos sejam mantidos em instituições financeiras com notação de risco a que
corresponda, pelo menos, a sua classificação como grau de investimento.
Não mais de 50% do Fundo Petrolífero será aplicado em investimentos elegíveis na forma
de aplicações em títulos de rendimento variável, designadamente, acções cotadas e desde que:
• As aplicações de rendimento variável sejam transaccionadas num mercado financeiro
regulado; e
• A participação não exceda os 5% do capital emitido pela entidade emissora.
Não mais de 5% do Fundo Petrolífero deve ser aplicado em outros investimentos elegíveis
e desde que:
• O Ministro das Finanças379 tenha incluído essa outra classe de activos, do qual
o investimento faz parte, na proposta de distribuição de carteira que deve apresentar
ao Parlamento Nacional juntamente com o Relatório Anual do Fundo Petrolífero ou antes
da tomada de quaisquer decisões que impliquem alterações na afectação dos principais
activos; e
• As regras e critérios de selecção, gestão e avaliação de cada instrumento financeiro
individualizado, dentro de certa classe de activos, tenham sido aprovados pelo Ministro
das Finanças e publicados.

Limites de Exposição
do Fundo Petrolífero

• A cada companhia nacional de petróleo ou entidade emissora por via dos instrumentos
elegíveis, com a excepção de Estados soberanos, não poderá exceder 3% do valor total
do Fundo Petrolífero;
• Qualquer classe de activos deverá, em termos líquidos, ser positiva.

Nos termos conjugados dos Artigos 2.º alínea k) e 15.º n.º 4 da versão de 2011 da Lei do Fundo Petrolífero e do Artigo 17.º n.º 1 alínea c) da
Orgânica do VIII Governo Constitucional.
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Ónus ou Encargos
sobre os activos do
Fundo Petrolífero

Sem prejuízo de o capital investido ser propriedade do Estado de Timor-Leste
independentemente da forma em que esteja aplicado:
• Através de contrato ou acordo podem ser constituídos ónus ou encargos, em qualquer
uma das suas formas, sobre os activos do Fundo Petrolífero, até ao limite de 10% do valor
total do Fundo Petrolífero à data-valor da constituição do ónus ou encargo, desde que
respeitados os princípios previstos no regime geral de constituição, emissão e gestão
da dívida pública;
• Não são considerados como ónus ou encargos constituídos sobre o Fundo Petrolífero
os encargos relacionados com quaisquer transacções de títulos no mercado efectuadas
pelo Fundo ou, a participação em operações de empréstimo de curto prazo de quaisquer
instrumentos, desde que realizados de acordo com os princípios da gestão prudente
de activos.

Condições cumulativas • Seja usado com vista a reduzir o risco para o Fundo decorrente da utilização do
de elegibilidade dos
instrumento ou instrumentos subjacentes ao instrumento derivado, ou para facilitar
Instrumentos derivados que a exposição desejada de um activo seja eficientemente atingida; e
• O risco decorrente da sua utilização não seja superior ao que decorreria da exposição
directa aos activos que lhe são subjacentes; e
• O Ministro das Finanças tenha estabelecido condições relativamente à legitimidade
do seu uso operacional.
Período de alienação

• O Ministro das Finanças determina o período durante o qual os Gestores de Investimento
têm que alienar o instrumento derivado, quando este deixe de ser investimento elegível,
por força de alteração da sua notação de risco ou da alteração da notação de risco do
seu emissor.

Ao contrário de anos anteriores as Regras de Execução do OGE 2021 não prevêem o recurso a transferências do
Fundo Petrolífero.
Consultar no Legis-PALOP+TL os detalhes de cálculo do Rendimento Sustentável Estimado (RSE) num determinado Ano Financeiro nos termos do Anexo I da Lei do Fundo Petrolífero, cujo montante se apura pela aplicação
da fórmula:
r × riqueza do petróleo
Foi submetida ao Parlamento Nacional em Outubro de 2016 a Proposta de Lei de Código Mineiro tendo o Governo
indicado através de comunicado oficial do Conselho de Ministros380 que o mesmo irá regular todas as actividades
mineiras ao longo de 20 secções, 148 artigos e 3 anexos381.
Destacam-se os seguintes aspectos do texto da Proposta de Lei de Código Mineiro ainda não oficialmente em vigor
à data da presente Edição:
• Regulação do reconhecimento, pesquisa, avaliação, desenvolvimento, exploração, processamento, refinação e
comercialização de minerais;
• Disposições em matéria de saúde e segurança, protecção ambiental, regime de trabalho, infracções e sanções
aplicáveis, transparência e boas práticas, entre outras;
• Até que sejam aprovadas regras próprias para o efeito, o disposto no Código Mineiro aplicar-se-á com as devidas
adaptações, às actividades mineiras marítimas;
• As sanções pecuniárias aplicáveis às infracções leves, graves ou muito graves poderão variar entre USD 250 até
USD 150 000 para pessoas singulares e entre USD 1 250 até USD 1 000 000 para pessoas colectivas;
• Revogação tácita de todas as leis e regulamentos que contrariem as suas regras;
• Revogação expressa das regras específicas sobre o licenciamento das actividades extractivas em minas e pedreiras de 2008, as quais foram republicadas em 2009 e posteriormente substituídas pelas Regras Específicas
de Licenciamento de Actividades de Exploração Minerais de Novembro de 2016, actualmente ainda oficialmente
vigentes e aplicáveis à pesquisa e exploração de materiais de construção, determinados materiais de transformação e rochas ornamentais, regulando o procedimento de licenciamento de actividades mineiras no Território de
Timor-Leste, com excepção da RAEOA.
Nos dispositivos efectivamente legais vigentes, o Código Mineiro é conhecido sob as seguintes designações equivalentes:
• Código de Mineração Petrolífera, no texto do Tratado das Fronteiras Marítimas;
• Código de Exploração Mineira na versão alterada em Agosto de 2019 da Lei que cria ANPM382, determinando-se
nesse diploma que é aplicável à Área do Regime Especial do Greater Sunrise;
Até à data da presente Edição deste Guia, não está disponível previsão oficial de quando tal Proposta de Lei Código Mineiro poderá passar a
constituir normas de direito objectivo ou normativo (De legeferenda), através de publicação em Jornal da República.
O texto de Proposta de Lei n° /2016 De Código Mineiro aprovada em Conselho de Ministros em Agosto de 2016 http://timor-leste.gov.
tl/?p=15965&lang=pt submetida ao Parlamento Nacional em Outubro de 2016 encontra-se disponibilizado pelo Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis em https://www.laohamutuk.org/Oil/Mining/2016/MiningCode2016pt.pdf.
382
Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 20/2008, de 19 de Junho.
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• Código de Exploração Mineira do Petróleo na Lei das Actividades Petrolíferas, indicando-se na sua última actualização de Dezembro de 2019 que se trata do Código adoptado nos termos do Artigo 11.º do Regime Especial do
Greater Sunrise, com as eventuais revogações, derrogações, modificações e aditamentos de que venha a ser objecto,
bem como os regulamentos elaborados e directivas emitidas ao seu abrigo.
Os quadros seguintes esquematizam o regime sancionatório da Lei das Actividades Petrolíferas e do Fundo Petrolífero oficialmente vigente.
Infractor

Infracções

Sanções criminais (valores em USD)383

Penas acessórias

Regime sancionatório aplicável às Operações Petrolíferas em áreas sujeitas ao Tratado384
Pessoas singulares Empreender Operações
• Prisão de 3 meses a 5 anos ou multa
ou sociedades ou
Petrolíferas sem estar
até 20 000 para pessoas singulares
quaisquer outras
devidamente habilitado
• Multa até 1 000 000 para
entidades jurídicas, por uma Autorização
pessoas colectivas
mesmo que sem			
personalidade
Empreender Operações • Pena de prisão entre 1 a 8 anos
jurídica
Petrolíferas sem estar
de prisão ou multa até 30 000 para
devidamente habilitado
pessoas singulares
por uma Autorização
• Multa até 1 500 000 para pessoas
causando prejuízo ao
colectivas
Estado estimado em valor		
superior a 50 000		
			
Infringir a Lei das
Se houver dolo (intenção) na conduta
Actividades Petrolíferas for dolosa e apenas negligência
ou o Código Mineiro
na criação do perigo
criando perigo para a
• Prisão até 5 anos ou multa até
vida ou para a integridade 20 000 para pessoas singulares
física de outrem, ou para • Multa até 1 000 000 para pessoas
bens patrimoniais de
colectivas
valor elevado, ou criando		
perigo grave para o meio Se houver dolo na conduta e na
ambiente
criação do perigo
		
• Prisão de 1 a 8 anos ou multa até
		
40 000 para pessoas singulares
		
• Multa até 2 000 000 para pessoas
		
colectivas
			
Impedir, dificultar ou levar • Prisão de 3 meses 4 anos ou multa
outrem a impedir ou
até 20 000 para pessoas singulares
dificultar, o exercício de • Multa até 1 000 000 para pessoas
poderes de fiscalização
colectivas
e funções de um Inspector		
			
Apresentar propostas ao • Prisão até 3 anos ou multa até
abrigo da Lei das Activida- 15 000 para pessoas singulares
des Petrolíferas ou do
• Multa até 750 000 para pessoas
Código Mineiro, ou em
colectivas
conexão com essas
propostas, prestando,
dolosa ou negligentemente,
qualquer informação que
seja materialmente falsa
ou enganosa

• Privação temporária do
direito de participação
em concursos públicos
no âmbito de Operações
Petrolíferas, designadamente os que se refiram
a Autorizações e à aquisição de bens e serviços;
• Embargo de obras, nos
casos em que possam
provocar dano irreversível
a interesses públicos
relevantes;
• Interdição, até um máx.
de 2 anos, do exercício
das actividades, se tiver
praticado, durante o
prazo de 1 ano a contar
da data da primeira
infracção, 3 infracções
à Lei das Actividades
Petrolíferas;
• Rescisão de Autorizações;
• Caução de boa conduta;
• Privação do direito
a subsídios ou subvenções
outorgados por entidades
ou serviços públicos;
• Publicidade da decisão
condenatória; e/ou
• Outras medidas cautelares que se revelem
adequadas tendo em
conta as circunstâncias
do caso concreto.

O valor das multas é fixado em dias de prisão, correspondendo cada dia de multa às seguintes quantias, nos termos conjugados dos Artigos
34.º a 43.º da Lei das Actividades Petrolíferas e do Artigo 75.º n.º 2 do Código Penal de 2005 actualizado em 2017: para as pessoas singulares
entre USD 0,5 e USD 200; para as pessoas colectivas e equiparadas, entre USD 5 e USD 10 000 por infracções à Lei das Actividades Petrolíferas
e entre USD 1 e USD 2 000 por infracções à Lei do Fundo Petrolífero.
384
Tratado entre a República Democrática de Timor-Leste e a Austrália que estabelece as Respectivas Fronteiras Marítimas no Mar de Timor
(Tratado das Fronteiras Marítimas), celebrado em 6 de Março de 2018.
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Incluir ou permitir que
seja incluída, dolosa ou
negligentemente, em
qualquer relatório,
declaração de imposto,
ou declaração ajuramentada, apresentados ao
abrigo de qualquer disposição da Lei das Actividades
Petrolíferas ou de uma
Autorização, qualquer
informação que seja falsa
ou enganosa		
Infractor

Infracções

Sanções criminais (valores em USD) Penas acessórias
Regime sancionatório do Fundo Petrolífero

Pessoas singulares
ou pessoas colectivas, sociedades,
meras associações de facto e
quaisquer outras
entidades jurídicas,
incluindo aquelas
sem personalidade
jurídica

Não cumprir qualquer
obrigação de publicitação
de informação, prevista
na Lei do Fundo Petrolífero, ou levar ao seu não
cumprimento por outrem,
ou por qualquer forma
impedir ou dificultar, ou
levar outrem a impedir ou
dificultar, o cumprimento
de uma tal obrigação

• Prisão até 2 anos ou multa até
10 000 para pessoas singulares
• Multa até 100 000 para pessoas
colectivas		

Prestar informação que
seja materialmente falsa
ou enganosa ou incluir ou
permitir que seja incluída,
em qualquer relatório ou
documento, informação
que seja materialmente
falsa ou enganosa

• Prisão até 3 anos ou multa até
15 000 para pessoas singulares
• Multa até 150 000 para pessoas
colectivas

Directa ou indirectamente, em qualquer medida
e por qualquer meio,
impedir ou dificultar ou
levar outrem a impedir ou
dificultar o exercício de
poderes conferidos a um
auditor pela Lei do Fundo
Petrolífero

• Prisão de 3 meses a 4 anos ou
multa até 20 000 para pessoas
singulares
• Multa até 200 000 para pessoas
colectivas

• Rescisão de contratos;
• Publicidade da decisão
condenatória; e/ou
• Outras medidas cautelares que se revelem adequadas tendo em conta
as circunstâncias do caso
concreto.

Aprovado ao abrigo das Lei das Actividades Petrolíferas e Lei do Fundo Petrolífero, o Diploma Ministerial de Março
de 2019 aprova as regras e critérios de selecção, gestão e avaliação de investimentos do Fundo Petrolífero criando uma nova classe de investimentos no Fundo Petrolífero designada Outros Investimentos Elegíveis considerada
como uma classe de investimento único, não devendo o respectivo montante ultrapassar 5% do Balanço do Fundo
Petrolífero.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• Critérios de selecção dos investimentos do Fundo Petrolífero na TIMOR GAP, directamente ou através de subsidiárias detidas a 100% por aquela, sob a forma de instrumentos de dívida que vençam juros para financiar o
investimento da TIMOR GAP, através das referidas subsidiárias, em operações petrolíferas;
• Regulamento de 2016 através do qual a ANPN estabeleceu os princípios, regras e condições a observar no
registo, licenciamento, organização, operação e exercício das Actividades de Comercialização de Combustíveis,
Biocombustíveis e Lubrificantes (consultar no Capítulo VI a Secção 6.1.4 sobre licenciamento ambiental).
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1.5.2 Actividades de entidades financeiras e não financeiras
Timor-Leste não dispõe de uma lei geral aplicável às instituições financeiras, as quais têm de obedecer às restrições e obrigações impostas pelo Regime Jurídico da Prevenção e do Combate ao Branqueamento de Capitais e
ao Financiamento do Terrorismo, aprovado em 2011 e republicado em 2013, que também abrange entidades não
financeiras.
Destacam-se no quadro seguinte as entidades financeiras e não financeiras abrangidas por este Regime Jurídico.
PREVENÇÃO E COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
Entidades financeiras

Entidades não financeiras

• Quaisquer instituições de crédito, incluindo as instituições de micro-finanças;
• Sociedades seguradoras, incluindo as de investimento e corretagem com elas relacionadas;
• Sociedades financeiras e de locação financeira;
• Entidades emissoras e ou gestoras de cartões de
crédito ou débito;
• Qualquer pessoa singular ou colectiva que exerça
profissionalmente a actividade de compra e venda ou
câmbio de moeda;
• Qualquer pessoa singular ou colectiva que exerça
profissionalmente a actividade de transferência de
fundos.

• Casinos, incluindo casinos operados através da
Internet;
• Quaisquer pessoas cuja actividade consista na
prestação de serviços financeiros ou que intervenham
ou assistam em operações financeiras ou imobiliárias,
em representação do cliente, sem prejuízo do sigilo
profissional;
• Contabilistas, auditores independentes e consultores
fiscais;
• Quaisquer outras actividades e profissões que
venham a ser designadas por lei.

Obrigações e deveres de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo:
No âmbito da prevenção, está prevista a obrigação de declarar o transporte de moeda ou títulos ao portador negociáveis, devendo qualquer pessoa singular que, ao entrar ou sair do território de Timor-Leste, transporte dinheiro
ou títulos ao portador negociáveis de montante igual ou superior a USD 10 000 declarar o montante transportado
às autoridades alfandegárias.
Para além de tal obrigação, destacam-se no quadro seguinte os principais aspectos aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
DEVERES DAS ENTIDADES FINANCEIRAS E NÃO FINANCEIRAS
Transparência
das transacções
financeiras

• Estabelecer-se no território nacional somente as entidades bancárias que nele
mantenham presença física ou integrem um grupo financeiro registado em país ou
território sujeito a supervisão eficaz e consolidada.
• Recusar estabelecer ou continuar relações comerciais com entidades bancárias
registadas em jurisdições onde não se encontrem fisicamente presentes ou que não
sejam parte de um grupo financeiro registado em país ou território sujeito a supervisão
eficaz e consolidada.
• Não abrir ou manter contas anónimas, contas sob nomes manifestamente fictícios
ou cadernetas anónimas.
• Não iniciar ou manter relações comerciais ou realizar transacções com entidades
financeiras num país estrangeiro se este permitir que as contas sejam utilizadas
por bancos de fachada.

Transparência de
pessoas colectivas
e dos centros de
interesses colectivos
sem personalidade
jurídica

• Prestar, sempre que lhes for solicitado pela autoridade competente, a informação
adequada e necessária para identificar os beneficiários efectivos e a sua estrutura
de controlo.
• Nos casos em que sejam emitidas acções ao portador, os titulares de tais acções estão
obrigados a depositá-las junto da pessoa colectiva que as tenha emitido ou, quando
exista, num registo de acções.

Identificação
de clientes

• Identificar os seus clientes e beneficiários efectivos e verificar a respetiva identidade
através de documentos provenientes de fontes independentes, dados ou informação,
quando:
- Estabeleçam relações de negócio;
- Efectuem transacções ocasionais, em montante igual ou superior a USD 10 000
executadas numa única ou em várias transacções, que pareçam estar ligadas;
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- Existam dúvidas sobre a veracidade ou adequação dos dados de identificação do cliente;
- Existam fundadas suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.
- Nos casos em que existam dúvidas sobre se o cliente age por conta própria, verificar a
identidade da pessoa ou pessoas em nome ou por conta de quem o cliente actua.
• Proceder à recolha de informação no que diz respeito aos fins e à intenção da relação
negocial.
• Proceder à identificação e verificação da identidade dos seus clientes da seguinte forma:
- Identificar pessoas singulares e a sua identidade incluindo o nome completo e o número
de identificação nacional;
- Identificar pessoas colectivas incluindo a verificação da firma ou denominação social,
sede, identificação dos titulares dos órgãos sociais, registos da sociedade ou prova semelhante do seu estatuto jurídico, tipo social e estrutura societária;
- Identificar instrumentos jurídicos relevantes;
- Identificar o beneficiário efectivo e adoptar todas as medidas necessárias para verificar
a sua identidade, incluindo a identificação das pessoas singulares que tenham poderes de
controlo, bem como a identificação da pessoa singular que seja responsável pela direcção
da pessoa colectiva.
• Quando estabeleçam relações negociais ou realizem transacções com um cliente que não
se encontre fisicamente presente, tomar medidas específicas adequadas a fazer face ao
risco acrescido de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.
• Tomar as medidas adequadas a determinar se o cliente ou o beneficiário efectivo são
pessoas politicamente expostas.
• Diligenciar regularmente no que diz respeito à relação com o cliente e examinar de perto
as transacções efectuadas para assegurar que o seu conhecimento do cliente, das suas
actividades comerciais e do perfil de risco e, sempre que seja necessário, da origem dos
seus fundos, se mantém consistente.

394

Programas internos
de prevenção e combate ao branqueamento
de capitais e ao
financiamento do
terrorismo

• Promover e implementar programas destinados à prevenção e ao branqueamento
de capitais e ao financiamento do terrorismo no âmbito da política de contratação,
da formação profissional contínua e da auditoria interna.
• Designar um funcionário responsável por assegurar internamente o cumprimento das
regras e procedimentos previstos no Regime Jurídico da Prevenção e do Combate
ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.

Controlo especial
de certas transacções

• Controlar as transacções que envolvam montantes anormalmente elevados, não
habituais ou sem origem económica e lícita aparente.
• Controlar as relações negociais e transacções com pessoas singulares e colectivas
ou centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica, com origem ou destino
em países ou territórios provenientes de ou para países não sujeitos a supervisão eficaz
e consolidada.
• Aplicar medidas acrescidas de diligência às operações efectuadas com pessoas
politicamente expostas.
• Manter registos da informação específica no que respeita às transacções acima
referidas e à identidade de todas as partes envolvidas, sendo o relatório mantido como
especificado abaixo para dever de arquivo de registos, que deve ser comunicado
à Unidade de Informação Financeira (UIF) ou a outra entidade de supervisão competente,
sempre que solicitado.

Arquivo de registos

• Manter arquivos que contenham, num sistema adequado de registo, disponível para
consulta pela UIF ou outra entidade competente, as seguintes informações:
- Cópias dos documentos de identificação dos clientes, proprietários ou representantes
dos beneficiários efectivos, fichas das contas e correspondência pelo período de, pelo
menos, 5 anos após a relação negocial terminar;
- Informação que possibilite a reconstrução das transacções efectuadas pelos clientes
e os relatórios escritos pelo período de pelo menos 5 anos após a realização da transacção;
- Arquivos de todos os relatórios enviados à UIF, pelo período de pelo menos 5 anos
contados da data do envio do relatório;
- Uma cópia do retorno de informação fornecido pela UIF em resposta aos relatórios sobre
transacções suspeitas durante 5 anos a contar do recebimento dessa informação.

Prevenção do branqueamento de capitais
e financiamento
do terrorismo

• Desenvolver programas destinados à prevenção do branqueamento de capitais
e do financiamento do terrorismo que incluam:
- Directrizes, procedimentos e controlos internos, incluindo dispositivos apropriados
para verificar o seu cumprimento e procedimentos adequados para assegurar critérios
exigentes de contratação de empregados;
- Formação contínua para chefias e empregados de forma a melhorar a identificação
de transacções e acções que possam estar ligadas ao branqueamento de capitais
ou ao financiamento do terrorismo e a instruí-los quanto aos procedimentos a adoptar
em tais casos;
- Regulamentos de auditoria interna para verificar a conformidade e adequação dos
programas internos com as medidas estabelecidas na lei.

No quadro seguinte destacam-se os deveres especiais aplicáveis às entidades financeiras no âmbito da prevenção
e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
DEVERES ESPECIAIS DAS ENTIDADES FINANCEIRAS
Deveres respeitantes
a relações bancárias
internacionais

• Verificar a identidade das instituições correspondentes com as quais têm relações de
correspondência bancária;
• Recolher informação sobre a natureza das actividades da instituição correspondente;
• Com base na informação disponível, avaliar a reputação da instituição correspondente
e a natureza da supervisão a que está sujeita;
• Avaliar os controlos aplicados pela instituição correspondente no que se refere ao
combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
• No caso de pagamento através de uma conta, assegurar que a instituição correspondente
verificou a identidade do cliente, aplicou mecanismos para o controlo contínuo deste
cliente e tem a capacidade para recolher a identificação relevante sobre um pedido;
• Cumprir as instruções emitidas pela autoridade competente.

Deveres relativos
a transferências
electrónicas

• Obter e verificar o nome completo, o número da conta, ou quando não exista, o número
de referência que acompanha a transferência, e o domicílio, ou no caso de ausência do
domicílio, o número nacional de identificação ou data e local de nascimento, incluindo,
quando necessário, o nome da instituição financeira, do ordenante de tais transferências,
sendo a informação incluída na mensagem ou formulário de pagamento que acompanha
a transferência.
• Caso recebam dinheiro ou transferências de valores que não contenham informação
completa do ordenante, tomar as medidas necessárias para obter e verificar essas
informações junto da instituição que emitiu a ordem ou do beneficiário e, se estes não
facultarem as mesmas, recusar a aceitação da transferência e enviar um relatório à UIF.
• Recolher toda a informação e transmiti-la, quando actuarem como intermediários numa
cadeia de pagamentos.

Deveres respeitantes
a transferências
transfronteiriças

• Cumprir instruções emitidas pelo BCTL integradas num ficheiro único de transferências.

Deveres de
subsidiárias
e filiais

• Requerer que as suas subsidiárias e filiais no estrangeiro cumpram os deveres
aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras bem como os deveres específicos
das entidades financeiras, na medida em que as leis e regulamentos locais o permitam.
• Informar as autoridades de supervisão competentes caso as leis e os regulamentos
locais não permitirem o cumprimento do dever anterior.

Os deveres relativos a transferências electrónicas referidos no quadro acima não são aplicáveis às seguintes transferências:
• Efectuadas através de cartão de débito ou de crédito sempre que o número do cartão de débito ou de crédito
acompanhe a transferência;
• Entre instituições financeiras onde quer o ordenante quer o beneficiário sejam instituições financeiras actuando
por conta própria.
As seguintes entidades estão ainda sujeitas a deveres especiais de identificação dos seus clientes, devendo verificar
a sua identidade quando existam fundadas suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, que se esquematizam no quadro seguinte.
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Entidades abrangidas

Deveres especiais de identificação

Companhias de seguros,
agentes e correctores
que exerçam actividades
na área de seguro

• Identificar os seus clientes e verificar a sua identidade sempre que
o montante do prémio anual a ser pago ultrapasse USD 1 000, se o pagamento
for realizado num só pagamento anual superior a USD 2 500 ou, no caso de
contratos de seguro de reforma celebrados em relação a um contrato de
trabalho ou uma actividade profissional do segurado, quando tais contratos
contenham uma cláusula de resgate e possam ser utilizados como garantia
para um empréstimo

Casinos

• Verificar a identidade dos clientes que efectuem transacções de valor igual
ou superior a USD 1 000;
• Operar somente depois de devidamente licenciados pela autoridade
competente

Negociantes
de metais preciosos

• Identificar os seus clientes sempre que recebam pagamentos em dinheiro
em montante igual ou superior a USD 5 000.

Agentes imobiliários
e correctores imobiliários

• Identificar as partes quando envolvidas em transacções que respeitem
à compra e venda e à compra para revenda de imobiliário.

Regime sancionatório:
O incumprimento das obrigações ou deveres ou a inobservância dos procedimentos acima indicados por parte das
entidades financeiras e não financeiras constitui contra-ordenação passível das sanções administrativas esquematizadas nos quadros seguintes.
INFRACÇÕES DO REGIME JURÍDICO DA PREVENÇÃO E DO COMBATE
AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
Infracção
Coimas
Violação das regras
Entre USD 5 000
relativas à prevenção
e USD 500 000
e detecção do bran-		
queamento de capitais		
e do financiamento		
do terrorismo		
		
		
		
		
		

Sanções acessórias
• Advertência escrita;
• Ordenar o cumprimento de instruções específicas;
• Ordenar a apresentação de relatórios regulares sobre as
medidas que estão a ser aplicadas;
• Proibir o exercício de funções profissionais por um período
de 6 meses a 3 anos;
• Substituir ou restringir os poderes de gerentes, directores ou
proprietários em controlo, incluindo a nomeação de um
administrador ad hoc, por um período de 6 meses a 3 anos;
• Suspender, restringir ou retirar a licença e proibir a continuação
da actividade ou profissão por um período de 6 meses a 3 anos.

VIOLAÇÃO DOS DEVERES POR PARTE DAS ENTIDADES FINANCEIRAS E NÃO FINANCEIRAS
Infracções
Não declarar moeda corrente ou instrumentos negociáveis ao portador em montante
igual ou superior a USD 10 000 ou o equivalente em moeda com curso legal ou
que apresente uma declaração falsa
Iniciar ou manter relações comerciais com entidades bancárias ou financeiras
que se encontrem sedeadas ou sejam filiais de entidades sedeadas em país ou
território não sujeito a supervisão eficaz e consolidada
Iniciar ou manter relações comerciais com entidade financeira correspondente
num país estrangeiro onde seja permitida a utilização das suas contas através de
bancos de fachada
Estabelecer em Timor-Leste um banco sem que no território nacional mantenha
presença física e que não seja filial de um grupo financeiro regulado
Não mantiver informação adequada, precisa e actual sobre o beneficiário efectivo
e a estrutura de controlo das pessoas colectivas e centros de interesses colectivos
sem personalidade jurídica
Não exigir a identificação dos clientes e não aplicar medidas adequadas de gestão
de risco
Não adoptar as medidas de controlo e não manter os registos requeridos
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Coimas (valores em USD)
• Entre 250 e 150 000
para pessoas singulares
• Entre 1 250 e 750 000
para pessoas colectivas

Não facultar o acesso à informação ou aos registos de forma oportuna quando
o mesmo seja solicitado pela autoridade competente
Não submeter relatórios à UIF
Não recusar a realização de uma transacção quando tal seja exigido
Divulgar a um cliente ou a terceira pessoa a informação confidencial
As sanções que proíbam, total ou parcialmente, os gerentes ou administradores de uma pessoa colectiva de realizarem negócios bem como o levantamento de tais proibições, são comunicadas pela autoridade competente à
Direcção Nacional de Registos e Notariado para efeitos de inscrição no registo comercial.

1.5.3 Actividades seguradoras
Para além das obrigações enquanto entidade não financeira acima indicadas, as companhias de seguros e intermediários de seguros, bem como os seus accionistas, administradores, funcionários, representantes, filiais e sucursais
e ainda as empresas que prestem serviços relacionados com seguros em regime de subcontratação devem cumprir
os requisitos estabelecidos na Lei de Seguros de 2005, estando a sua actividade sujeita às seguintes licenças:
• Licença para exercício da actividade de seguros no território de Timor-Leste;
• Licença para utilização dos vocábulos “seguro” ou suas derivações, para efeitos de designação de actividades,
estabelecimentos comerciais, firmas, denominações, marcas ou logótipos;
• Licença de sucursal para exercício da actividade de seguros por pessoas constituídas fora de Timor-Leste.
Consultar no Legis-PALOP+TL mais detalhes do regime de Licenciamento, Supervisão e Regulação de Companhias de Seguros e Intermediários de Seguros de 2005, nomeadamente os seguintes detalhes sobre o processo
de licenciamento:
• Elementos que devem instruir o requerimento de concessão de licença a companhia de seguros, a intermediário de seguros;
• Casos em que as licenças podem ser revogadas e suas consequências.
O regime sancionatório da actividade seguradora é sumarizado no quadro seguinte cujos valores de coimas que se
mantêm inalterados desde 2005.
REGIME SANCIONATÓRIO DA ACTIVIDADE SEGURADORA
Infracções

Coimas (valores em USD)

Simples
• Incumprimento dos deveres de informação para como tomadores do seguro,
segurados, beneficiários e público em geral;
• Incumprimento de deveres de informação ou de entrega de documentos,
dentro dos prazos fixados junto do BCTL;
• Fornecimento de informações incompletas ou inexactas ao BCTL;
• Inobservância de regras contabilísticas aplicáveis, determinadas por lei ou por
Instrução da BCTL;
• Violação de normas imperativas da Lei de Seguros, legislação complementar
ou de regras constantes de Instrução do BCTL, que não constitua transgressão
grave ou muito grave.

• 250 a 15 000 para pessoas
singulares
• 1 250 a 75 000 para pessoas
colectivas

Graves
• Incumprimento, pelas companhias de seguros ou pelos intermediários de seguros
do dever de comunicar ao BCL a composição dos órgãos de administração,
trutura accionista, os acordos para-sociais e, em geral, todos os factos
susceptíveis de afectar o controlo e a governação da sociedade e respectivas
modificações;
• Inobservância das regras legais relativas à manutenção e respeito pelo capital
mínimo e pelas margens de solvência por parte de companhias de seguros
e intermediários de seguros;
• Incumprimento do dever de requerer autorização para prática de actos sujeitos
a autorização escrita do BCTL;
• Impedimento ou obstrução ao exercício da supervisão pelo BCTL, nomeadamente
através de incumprimento, nos prazos fixados, de Ordens específicas do BCTL;

• 750 a 50 000 para pessoas
singulares
• 1 500 a 250 000 para a espessoas colectivas
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• Omissão de entrega de documentos ou pedidos de informação especialmente
solicitados pelo BCTL;
• Fornecimento ao BCTL de informações inexactas susceptíveis de induzir conclusões erróneas de efeito equivalente ao da prestação de informações falsas
sobre o mesmo assunto;
• Incumprimento de deveres de informação para como tomadores do seguro,
segurados, beneficiários e público em geral susceptível de induzir a conclusões
erróneas acerca da situação da sociedade;
• Inexistência de contabilidade organizada, bem como a inobservância de regras
contabilísticas, determinadas por lei ou por Instrução do BCTL quando essa inobservância prejudique gravemente o conhecimento da situação patrimonial e
financeira da sociedade;
• Incumprimento do dever de utilização dos modelos de apólices aprovados pelo
BCTL;
• Utilização de interpostas pessoas com o objectivo de atingir um resultado directamente proibido pela lei.
Muito graves
• Exercício da actividade seguradora ou de intermediação de seguros sem
autorização;
• Subcontratar as suas principais actividades operacionais, nomeadamente
a avaliação e a subscrição de riscos, bem como o recebimento, a comunicação
e o pagamento de obrigações resultantes de apólices de seguros;
• Prática de negócios não integrados na actividade de seguros ou com ela
relacionados;
• Exercício de actividades que não integrem o objecto social da sociedade,
conforme registado no BCTL;
• Realização fraudulenta do capital social;
• Ocultação da situação de insuficiência financeira;
• Actos de gestão ruinosa intencional, praticados por membros dos órgãos de
administração, fiscalização e representantes autorizados, com prejuízo para
os direitos de credores resultantes de apólices de seguros e demais credores;
• Prática pelos detentores de participação relevante ou por pessoas relacionadas
de actos que impeçam ou dificultem, de forma grave, uma gestão sã e prudente
da sociedade;
• Utilização de fundos para despesas e operações não autorizadas ou especialmente
vedadas, com prejuízo para os credores nos termos das apólices de seguros
e demais credores.

• 1 500 a 150 000 para
pessoas singulares
• 3 000 a 750 000 para
pessoas colectivas

Medidas cautelares e sanções acessórias da actividade seguradora
Havendo indícios suficientes da prática das infracções, o BCTL pode designadamente:
• Emitir advertências por escrito;
• Solicitar relatórios financeiros intercalares à companhia de seguros ou ao intermediário de seguros;
• Impedir a contratação de apólices ou a renovação das existentes pela companhia de seguros ou pelo intermediário de seguros;
• Limitar ou restringir as operações a realizar pela companhia de seguros ou pelo intermediário de seguros;
• Ordenar a suspensão ou a cessação de certas práticas por companhia de seguros ou por intermediário de
seguros;
• Recomendar que a companhia de seguros ou o intermediário de seguros aumentem o seu capital social;
• Solicitar aos auditores da companhia de seguros ou do intermediário de seguros que apresentem os seus
pareceres directamente ao BCTL;
• Nomear um auditor externo, a expensas da companhia de seguros ou de intermediário de seguros;
• Controlar a administração dos activos da companhia de seguros ou do intermediário de seguros;
• Suspender a licença da companhia de seguros ou do intermediário de seguros; e
• Revogar a licença da companhia de seguros ou do intermediário de seguros.
Conjuntamente com as coimas acima indicadas podem ser aplicadas as seguintes sanções acessórias:
• Apreensão e perda do objecto da infracção e do benefício económico obtido pelo infractor através da prática
da transgressão;
• No caso das pessoas singulares, inibição do exercício de cargos sociais em sociedades sujeitas à supervisão do
BCTL, pelo período de 6 meses a 3 anos;
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• Interdição total ou parcial de celebração de novos contratos, do ramo, modalidade, produto ou operação a que
a transgressão respeita, por um período até 3 anos;
• Suspensão ou revogação das autorizações concedidas;
• Suspensão do exercício de direitos de voto em sociedades sujeitas à supervisão do BCTL, por um período de 6
meses a 3 anos;
• Publicação, a expensas do sancionado, pelo BCTL da punição no Jornal da República e num jornal de grande
circulação em Timor-Leste.

1.5.4 Actividades de exploração das pescas e aquicultura
As pescas em Timor-Leste são enquadradas pelo Regulamento Geral de Pescas e Aquicultura, pelas Bases Gerais
do Regime Jurídico da Gestão e Ordenamento da Pesca e Aquicultura e pela Lei dos Crimes Relativos à Pesca,
todos de 2004, tendo as Bases Gerais sido actualizadas em 2016, adoptam um conceito único de tarifa ou tarifas
para as prestações monetárias a serem cobradas pela concessão de licenças de pesca, licenças conexas de pesca,
inspecções a embarcações de pesca e a instalações de aquicultura, bem como pela emissão de títulos de licenças
de pesca ou pela prestação de serviços.
O quadro seguinte resume as tarifas de licenças de pesca e das tarifas da aquicultura comercial, fixadas em 2017
respectivamente por Decreto do Governo e por Diploma Ministerial Conjunto do Ministério da Agricultura e Pescas
(MAP) e MF.
TARIFAS DAS PESCAS E AQUICULTURA (VALORES EM USD)
Pesca Comercial (por tonelada)

Entre 100 e 200 para a pesca artesanal
Entre 1 080 e 1 250 para a pesca semi-industrial e industrial

Emissão de certificados de qualidade e de análises de pescado
Certificado de qualidade do pescado
destinado a exportação

USD 20

Análise de laboratório do pescado
a ser exportado, realizada nos
laboratórios públicos

• O montante em que resultar da aplicação da seguinte fórmula:
1 ÷ 5000 x peso total do produto x preço/Kg x % fixada para cada grupo,
espécies ou categorias de pescado
• Percentagens fixadas conforme as especificações seguintes:
Lagostas e camarões, frescos ou congelados 100 %
Peixes frescos ou congelados 80 %
Coxas de sapos congeladas 50 %
Filetes de peixes congelados 15 %
Peixes enlatados 20 %
Polvos, lulas e chocos, frescos ou congelados 25 %
Caranguejos e ameijoas, vivos ou congelados 20 %
Algas marinhas, frescas ou secas 20 %
Barbatanas de tubarão e holotúrias (manabe) 20 %
Peixes, secos ou salgados 5 %
Farinha de peixe 5 %

A Lista das Espécies Aquáticas Protegidas dentro das águas marítimas de Timor-Leste foi aprovada em 2017, proibindo a todo o tempo a sua captura ou apanha, com as seguintes excepções:
• Autorizada para fins científicos, nas quantidades e nos locais indicados pelas instituições de investigação científica
marinha nacionais e/ou internacionais;
• Captura ou apanha de crocodilos ou ostras perlíferas no âmbito de explorações comerciais de viveiros autorizados.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• Regime sancionatório aplicável às pescas e aquicultura fixado em 2004;
• Regime do Sistema de Monitorização Contínua de Embarcações de Pesca (SIMOCEP/Vessel Monitoring System
- VMS) que desde 2008 monitoriza via satélite as embarcações de pesca nacionais e estrangeiras licenciadas em
Timor-Leste, para efeitos de vigilância e controlo do exercício da actividade da pesca;
• Lista dos tamanhos e pesos mínimos admissíveis para a pesca de espécies aquáticas dentro das águas territoriais marítimas de Timor-Leste fixados em 2015;
• Regime sancionatório da Lista de Espécies Aquáticas Protegidas fixado em 2017;
• Zonas de Pesca definidas em 2005 e actualizadas em 2017.
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1.5.5 Actividades dos casinos e jogos sociais
Fixados em 2019 os termos a que obedece a atribuição do licenciamento da exploração de máquinas de jogo (slot
machines), a qual é da competência do Ministro do Turismo, Comércio e Indústria, autorizando-se até ao máximo de
5 concessões para a atribuição do licenciamento da exploração de slot machines, pelo prazo de 30 dias, ao abrigo do
Regime Jurídico do Licenciamento, Exploração e Controlo da Actividade dos Jogos Sociais e de Diversão, Máquinas
de Jogo e Jogos Tradicionais de 2016, a exploração das slot machines só poderá ser exercida por sociedades comerciais, regularmente constituídas, cujo objecto seja especificamente a exploração de jogos e que garantam um capital
de investimento mínimo de USD 10 000 000, sumarizando-se no quadro seguinte o respectivo regime sancionatório.
LICENCIAMENTO, EXPLORAÇÃO E CONTROLO DA ACTIVIDADE DOS
JOGOS SOCIAIS E DE DIVERSÃO, MÁQUINAS DE JOGO E JOGOS TRADICIONAIS
Infracções
Coimas (em USD) Sanções acessórias
• Perturbação de ambiente ou desenrolar do jogo;
500 a 10 000
• Apreensão do equipamento, material,
• Concessão ou pedidos de empréstimo para		
valores e outros bens que constituam
efeitos de prática de jogo;		
instrumento ou produto da
• Irregularidades no acesso a recintos ou salas		
contra-ordenação;
de jogos;		
• Suspensão da exploração do direito
• Prática nos recintos ou salas de jogos ou no		
de acesso a recintos ou salas de jogo,
âmbito de exploração e prática de jogos, de algum		
por período não superior a 1 ano;
acto considerado crime pela legislação criminal;		
• Suspensão da exploração do jogo por
• Solicitação de gratificações;		
período não superior a 6 meses;
• Violação de outras normas cujas contra-ordenações		
Encerramento definitivo da exploração,
não se encontrem expressamente contempladas nos		
quando se trate de exploração não
pontos anteriores ou nos regulamentos e instruções		
autorizada.
emitidos e publicados.		
				
• Exploração ou prática de jogo não autorizado;
1 000 a 20 000
• Obstáculos à inspecção e fiscalização do Estado;
• Viciação ou falsificação de equipamento ou material
de jogo;
• Violação de regras de exploração ou prática de jogo;
• Incumprimento das obrigações assumidas nos
termos da concessão ou contratuais;
• Jogo fraudulento;		
A fiscalização e aplicação de coimas cabe à Inspecção-Geral de Jogos (IGJ), que se rege por estatuto próprio aprovado por decreto do Governo, segundo a Orgânica do MTCI do qual é um serviço central dotado de autonomia técnica
e administrativa sob a tutela funcional e superintendência desse Ministro.

1.5.6 Actividades de transportes aéreos
Todas as actividades da Aviação Civil, no espaço aéreo timorense e internacional confiado à jurisdição de Timor-Leste são reguladas pela Lei de Bases da Aviação Civil de 2003 actualizada em Janeiro de 2020.
A navegação aérea nacional, em qualquer caso, e a internacional nos casos ocorridos em territórios de soberania
de Timor-Leste, ou seja a utilização do espaço aéreo de Timor-Leste por qualquer aeronave, deve obedecer aos
preceitos daquela Lei sem prejuízo do estabelecido em Tratados, Convenções ou Acordos internacionais de que
Timor-Leste é parte, como é o caso da Convenção da Aviação Civil Internacional (Convenção de Chicago) de que
Timor-Leste é parte desde 2004385.
São consideradas actividades aeronáuticas de âmbito privado designadamente:
• As actividades de transporte aéreo;
• As seguintes actividades, quando realizadas em benefício do próprio operador:
- Transporte reservado ao proprietário ou operador da aeronave;
- Recreio, turismo ou desportivas;
- Trabalho aéreo ou serviços aéreos especializados, realizados em benefício exclusivo do proprietário ou operador da aeronave.

Convenção da Aviação Civil Internacional, adoptada em Chicago (EUA) no dia 7 de Dezembro de 1944, de que Timor-Leste é parte desde 2004
ratificada pela Resolução do Parlamento Nacional n.º 12/2004.
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Salientam-se ainda as seguintes regras:
• Excepto nos casos em que a Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL) estabeleça excepções ao regime
de utilização do espaço aéreo timorense, quando se tratar de operações de busca, assistência e salvamento ou de
voos por motivos sanitários ou humanitário, ou quando tais excepções decorram do estabelecido em acordo bilateral ou multilateral, onde o princípio do equilíbrio e reciprocidade de vantagens estejam integralmente observados e
desde que tais acordos ou respectivas emendas ou alterações, tenham sido, previamente, ratificadas pelo Governo
de Timor-Leste, estão expressamente sujeitas a autorização prévia da AACTL:
- As aeronaves matriculadas ou ao serviço de Estado estrangeiro podem sobrevoar o espaço aéreo de Timor-Leste ou aterrar em território subjacente;
- As escalas comerciais ou não comerciais de aeronaves de países estrangeiros signatários ou não da Convenção de Chicago.
• Salvo autorização especial dada pela AACTL, toda a aeronave matriculada noutro Estado deve fazer obrigatoriamente a primeira aterragem e a última descolagem em aeroporto internacional;
• Actos obrigatoriamente sujeitos a inscrição no Registo Aeronáutico de Timor-Leste (RATL), que atribui as marcas
de nacionalidade e matrícula da aeronave, as quais a identificam para todos os efeitos:
- Matrícula das aeronaves de Timor-Leste, obtendo-se os respectivos certificados de matrícula, devendo ser
precedida do cancelamento do registo de matrícula em qualquer outro Estado;
- Cancelamento da matrícula caso seja verificado, mediante o inquérito dos serviços aeronáuticos competentes, o abandono ou o perecimento da aeronave;
- A escritura pública de cessão de exploração ou aluguer de aeronave.
• O explorador ou operador de aeronave é responsável pelos danos relativos a responsabilidade não contratual,
independentemente da sua inscrição ou não no RATL;
• O proprietário da aeronave é solidariamente responsável com o explorador ou operador contratual, se este não
estiver inscrito no RATL, a não ser que prove que a sua não inscrição é imputável ao explorador ou operador da
aeronave.
A AACTL é a Autoridade Aeronáutica Nacional responsável por supervisionar, regulamentar, fiscalizar e inspeccionar o sector da aviação civil e por organizar e conservar o RATL.
O RATL é o registo das aeronaves de matrícula nacional e das suas partes e componentes.
Desde Janeiro de 2020, a prevenção e a investigação de acidentes aeronáuticos cabem ao Gabinete de Prevenção e
Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves (GPIAIA).
A operação de aeronaves utilizadas em transporte aéreo em regime de locação entre operadores nacionais e outros
operadores nacionais, assim como entre operadores nacionais e operadores de países terceiros, está sujeita ao
Regime de Locação de Aeronaves que entrou em vigor no dia 31 de Outubro de 2019.
Neste âmbito estão dependentes de aprovação ou autorização da ACCTL as seguintes situações:
• Aprovação da operação de aeronaves em regime de contrato de locação por operadores nacionais em caso de
reforço temporário de frota:
- Destinado a permitir a operação de uma aeronave que não se enquadre na operação atual de um operador nacional;
- De um operador nacional, destinado a permitir a operação de uma aeronave que não se enquadre na composição
da frota, mas cujo pedido de registo foi já apresentado no RATL, tendo em vista a sua futura inclusão no Certificado
de Operador Aéreo (COA) do Operador de Transporte Aéreo;
- De um operador destinado a suprir necessidades ocasionais de um Operador, devidamente justificadas.
• Aprovação da operação de aeronaves em regime de contrato de locação por operadores nacionais em caso de
substituição temporária de aeronave, por motivos devidamente justificados, tais como perda de aeronave, imobilização de aeronave devida a necessidades de manutenção não previsíveis, acidente ou incidente, casos em que o pedido apenas é aprovado se as aeronaves apresentadas forem do mesmo tipo das já constantes do COA do Operador;
• Prévia autorização para operação de aeronaves em regime de contrato de locação, devendo o operador entregar à
AACTL cópia do contrato acompanhado de todos os documentos e informação necessários, redigidos em, ou traduzidos para a Português, Tétum ou Inglês, pelo menos 10 dias úteis antes da data prevista para a operação exceto no
caso de substituição temporária de aeronave acima descrito;
• Aprovação de qualquer alteração superveniente ao contrato de locação, incluindo a extensão no tempo;
• Aprovação do contrato de wetlease ou damplease em que o locador ou o locatário é um operador nacional, devendo
ser apresentado à AACTL no prazo de 2 dias úteis a contar da assinatura do contrato;
• Aprovação de contratos de locação em regime de casco nú (drylease) por um proprietário de uma aeronave que
pretenda efectuar a locação de uma aeronave a título de locador ou por um Operador a título de locatário.
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• Contrato de wetlease ou acmi significa um contrato misto de locação e prestação de serviços, entre dois operadores, cujo objecto inclui o fornecimento pelo locador de aeronave, tripulação técnica, tripulação de cabine,
manutenção e seguro.
• Contrato de damplease significa um contrato de wetlease, entre operadores, em que parte ou a totalidade da
tripulação de cabine é fornecida pelo locatário.
• Contrato de drylease significa um contrato de locação operacional ou financeira em casco nú de aeronave em
que uma das partes é certificada como operador aéreo e no âmbito do qual a responsabilidade operacional e a
responsabilidade pela manutenção da aeronave é transferida para o locatário.
Consultar no Legis-PALOP+TL as disposições relativas a:
• Transporte aéreo regular internacional, transporte aéreo regular doméstico, transporte aéreo não regular,
contrato de transporte aéreo, responsabilidade civil e responsabilidade contratual e não contratual constantes
da Lei de Bases da Aviação Civil;
• Requisitos dos contratos de:
- Acmi (wetlease) ou damplease em que o locador é um operador nacional;
- Acmi (wetlease) ou damplease em que o locatário é um operador nacional, incluindo a Lista de Equipamento
Mínimo (MEL) aprovada pela autoridade aeronáutica do locador;
- Acmi (wetlease) em que ambos locador e locatário são operadores nacionais;
- Locação em regime de casco nú ou drylease;
• Regras alfandegárias previstas no Código Aduaneiro aplicáveis ao despacho aduaneiro de aeronaves;
• Regimes Jurídicos de Certificação de Transporte Aéreo (incluindo as regras de emissão de COA) e da Actividade
de Assistência em Escala, ambos de 2006;
• Regime de Certificação de Aeródromos de Dezembro de 2019;
• Regras de Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves de Janeiro de 2020.
A Política Nacional de Aviação Civil aprovada em 2017 tem como mote Fazer Crescer a Aviação até 2030: Proporcionar Conectividade para Apoiar o Desenvolvimento Económico e Social, visando constituir um quadro de referência
com garantias que permitirão a todas as partes envolvidas no sector da aviação civil fazer planos a longo prazo,
cuja importância estratégica é reconhecida nos termos do PED 2011-2030 para efeitos de aumento do Investimento
Directo Estrangeiro (IDE).
O desenvolvimento e gestão dos aeroportos e aeródromos nacionais é feito pela Empresa Pública de Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste (ANATL) criada em 2005.

1.6 REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÕES CAMBIAIS
A Lei do Investimento Privado prevê que o direito de livre transferência de fundos para o estrangeiro deve ser exercido
nos termos da regulamentação aplicável do BCTL, sendo apenas limitado pela aplicação de legislação de carácter
geral, tal como legislação fiscal. OBCTL é a entidade com funções de definir e adoptar o regime cambial e conduzir
operações de câmbios externos, nos termos da sua Lei Orgânica de 2011.
Consultar no Legis-PALOP+TL o Regulamento de 2000 da UNTAET relativo ao licenciamento das casas de câmbio.
As restrições à importação de moedas estrangeiras em vigor em Timor-Leste desde 2001 determinam a proibição da
importação durante cada mês civil de uma moeda afectada acima do equivalente de 500, ou qualquer moeda estrangeira, que não seja uma moeda afectada, acima do equivalente de 2000, excepto mediante a obtenção de uma licença
(actualmente junto do BCTL), resumindo-se no quadro seguinte os limites estabelecidos em 2009 através de Resolução sobre Importação e Exportação de Numerário.
CONDIÇÕES E LIMITES DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE NUMERÁRIO (VALORES EM USD)
Autorização para transporte de numerário para Timor-Leste, sob a forma
de moeda oficial de Timor-Leste ou de moeda estrangeira
Declaração em formulário alfandegário do montante transportado para Timor
-Leste, sob a forma de moeda oficial de Timor-Leste ou de moeda estrangeira
Autorização de transporte de numerário para fora de Timor-Leste, sob a forma
de moeda oficial de Timor-Leste ou de moeda estrangeira
Declaração junto dos serviços alfandegários no porto de embarque antes da
partida do montante transportado para fora de Timor-Leste, sob a forma
de moeda oficial de Timor-Leste ou de moeda estrangeira
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Montante total superior a 10 000
Montante total superior a 5 000
Montante total superior a 10 000
Montante superior a 5 000

1.7 RESTRIÇÕES AO INVESTIMENTO
Os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da igualdade de tratamento previstos na Lei do Investimento
Privado analisada acima têm como excepções respectivamente as áreas definidas como reserva do Estado e os
casos de investimentos que, pela sua natureza ou dimensão, sejam objeto de acordos especiais, os investimentos
de cidadãos nacionais que possam merecer do Estado apoio e tratamento mais favorável e o favorecimento dos investimentos que contribuam para as prioridades do desenvolvimento nacional, em particular nas zonas económicas
especiais e nas zonas industriais especiais.
Desde 2008 a importação de aves e produtos avícolas (carne/ovos) não processados (cruas) está sujeita a prévia
autorização dependente do cumprimento das medidas sanitárias e fitosanitárias aplicáveis, nos termos do Regime
Jurídico de Quarentena na Importação e Exportação de 2003 e das normas internacionais aprovadas pela Organização Mundial de Saúde Animal.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• O Decreto-Lei de 2011 que regula as condições e procedimentos a observar relativamente à importação de
veículos motores ligeiros de passageiros e mistos;
• As disposições regulamentares da UNTAET de 2000 relativas à proibição de exploração e exportação de Madeira de Timor-Leste e respectivas isenções, sem prejuízo de futuras leis vigentes em Timor Leste e que possam
prever maior protecção do meio ambiente natural de Timor-Leste (consultar no Capítulo VI as regras ambientais
e no Capítulo VII a obrigação de importação e exportação de mercadorias através do Sistema Automatizado de
Dados Aduaneiros - Asycuda World).

1.8 OFFSHORES, ZONAS ECONÓMICAS ESPECIAIS E ZONAS FRANCAS
A Lei do Investimento Privado prevê a criação de Zonas Económicas Especiais e Zonas Industriais Especiais, enquanto áreas geograficamente delimitadas para implantação e operação de actividades económicas específicas
conforme a sua natureza.
Zonas Industriais Especiais são espaços económicos delimitados geograficamente e reservados pelo Estado
para a implantação de unidades industriais, agrícolas, mineiras e outras.
Nas zonas económicas especiais e nas zonas industriais especiais podem ser objecto de acordos especiais os investimentos de cidadãos nacionais que possam merecer do Estado apoio e tratamento mais favorável e de favorecimento dos investimentos que contribuam para as prioridades do desenvolvimento nacional.
Nas Zonas Económicas Especiais podem ser criados organismos próprios de promoção e facilitação do investimento privado e da exportação, bem como infra estruturas estruturantes de apoio ao investimento e à exportação,
designadamente parques industriais e zonas de processamento para exportação, podendo estes gozar de regimes
jurídicos especiais.
Nos termos da Lei de Bases da RAEOA e da Zona Especial de Economia Social de Mercado (ZEESM) de 2014, actualizadas em Agosto de 2019, e do respectivo Estatuto da RAEOA de 2015, a ZEESM de Oé-Cusse Ambeno e Ataúro
abrange os territórios de Oé-Cusse Ambeno e da Ilha de Ataúro, salientando-se o seguinte:
• A ZEESM funciona como pólo complementar de desenvolvimento;
• Destina-se à delimitação do espaço territorial que lhe corresponde para a captação de investimento privado;
• A aplicação de políticas de desenvolvimento económico e social são orientadas pelo princípio da economia social
de mercado, isto é, o modelo inclusivo e participativo que consiste no desenvolvimento económico-social e ambiental sustentado e sustentável da respectiva área geográfica e demais zonas adjacentes, diversificado pelas áreas
económicas a desenvolver.
A importação de mercadorias destinadas a dar execução a projectos e programas de desenvolvimento económico e
social no espaço abrangido pela ZEESM está isenta de pagamento de quaisquer direitos aduaneiros.
A RAEOA detém poderes de administração regional relativamente a Oé-Cusse Ambeno, bem como de administração
da Ilha de Ataúro, pólo complementar de desenvolvimento, integrada na ZEESM, abrangendo também as águas
interiores, o mar territorial e a plataforma continental contíguas ao enclave de Oé-Cusse Ambeno, tendo como
objetivo em matéria económica o desenvolvimento inclusivo da Região, dando prioridade às actividades de cariz socioeconómico de promoção da qualidade de vida e bem-estar da comunidade que se destacam no quadro seguinte.
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ACTIVIDADES PRIORITÁRIAS NA ZEESM DE OÉ-CUSSE AMBENO E ATAÚRO
• Desenvolvimento de uma agricultura comercial;
• Criação de uma praça financeira ética;
• Criação de uma zona franca;
• Incremento do turismo;
• Criação de um centro de estudos internacionais e de investigação sobre alterações climáticas;
• Criação de um centro de investigação verde;
• Implementação e desenvolvimento de atividades industriais, de exportação e de importação;
• Outras atividades económicas que criem valor acrescentado para a Região, bem como o reforço da sua
competitividade internacional.
Operações petrolíferas relativas a recursos offshore:
Destacam-se as seguintes obrigações previstas no Regulamento das Operações Petrolíferas Offshore de 2016:
• A pessoa autorizada nos termos de um contrato petrolífero deve constituir uma sociedade ou entidade de responsabilidade limitada em Timor-Leste com o objectivo único de participar em operações petrolíferas;
• Todas as operações petrolíferas relativas a recursos petrolíferos offshore que sejam realizadas nos termos da Lei
das Actividades Petrolíferas, incluindo o transporte e armazenamento de petróleo bruto e gás natural, com impacto
directo em quaisquer jazidas cumprir tal regulamentação cuja republicação entrou em vigor em Novembro de 2016;
• Os contratantes dos contratos petrolíferos observar as melhores técnicas e práticas da indústria petrolífera na
realização de operações petrolíferas, as quais prevalecem em caso de conflito da legislação aplicável em Timor-Leste menos rigorosa (consultar na Secção 6.1.4 do Capítulo VI as regras de licenciamento ambiental relativas a
Recursos Petrolíferos Offshore).
O quadro seguinte apresenta um resumo das taxas aplicáveis.
Taxas das Operações Petrolíferas relativas a Recursos Petrolíferos Offshore (valores em USD)
Requerimento de autorização de acesso

2 500

Requerimento de autorização de prospecção

5 000

Requerimento de autorização de uso de percolação

7 500

Requerimento de contrato de partilha de produção

15 000

Taxa de uso de percolação por titular de contrato petrolífero
ao abrigo de autorização de uso de percolação

5 000

Prestação única de declaração de descoberta comercial
e taxa de requerimento do plano de desenvolvimento do campo

50 000

Percentagens da taxa de transferência para cessões
de posição contratual

Por cada dólar dos primeiros 100 000 000: 1%
Por cada dólar dos seguintes 100 000 000: 1,5%
Por cada dólar posterior: 2%

Consultar no Legis-PALOP+TL mais detalhes sobre:
• Regime das Operações Petrolíferas relativas a Recursos Petrolíferos Offshore;
• As instalações de transporte, armazenamento e processamento sitas no onshore reguladas pela Lei sobre as
Actividades Petrolíferas Downstream vigente em Timor-Leste desde 2012 (consultar Secção 1.5.1).
Tratado das Fronteiras Marítimas é o Tratado entre a República Democrática de Timor-Leste e a Austrália que
Estabelece as Respectivas Fronteiras Marítimas no Mar de Timor assinado em Nova Iorque, no dia 6 de Março de
2018, incluindo os respectivos Anexos, que entrou em vigor no dia 30 de Agosto de 2019386.
Tratado do Mar de Timor é o Tratado do Mar de Timor assinado em 20 de Maio de 2002, celebrado entre o Governo
de Timor-Leste e o Governo da Austrália, e vigente até à data de entrada em vigor do Tratado das Fronteiras Marítimas.
Antiga Área Conjunta de Desenvolvimento Petrolífero é a Área Conjunta de Desenvolvimento Petrolífero (ACDP387)
estabelecida pelo Artigo 3.º do Tratado do Mar de Timor, delimitada pelas linhas descritas no Anexo A do Tratado do
Mar de Timor, que deixou de vigorar com a entrada em vigor do Tratado das Fronteiras Marítimas. As referências
à Antiga ACDP devem ser interpretadas como referências às áreas dos contratos, situadas dentro dos limites da
Antiga ACDP, nas quais estavam a ser desenvolvidas actividades petrolíferas ao abrigo do Tratado do Mar de Timor
e que continuam a ser desenvolvidas ao abrigo do Tratado das Fronteiras Marítimas.
Entrada em vigor formalizada através de simbólica Troca de Notas Diplomáticas para ratificação do Tratado das Fronteiras Marítimas em
frente ao Palácio do Governo em Díli, entre Taur Matan Ruak, primeiro-ministro de Timor-Leste, e Scott Morrison, primeiro-ministro da Austrália, no dia 30 de Agosto de 2019 http://timor-leste.gov.tl/?p=22814&n=1, precedida da assinatura de Contratos de Partilha de Produção e
Acordos com a Austrália no dia 28 de Agosto de 2019http://timor-leste.gov.tl/?p=22786&n=1
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Campos do Greater Sunrise significa a parte da formação rochosa denominada por Formação Plover (Superior e
Inferior) que está subjacente à Área do Regime Especial e que contém os jazigos de Petróleo Sunrise e Troubadour,
juntamente com qualquer extensão desses jazigos que esteja em comunicação directa de fluídos de hidrocarbonetos com qualquer um dos referidos jazigos.
Área do Regime Especial consiste na área da plataforma continental dentro das linhas de rumo que unem os
pontos geográficos indicados no Anexo C do Tratado das Fronteiras Marítimas.
Acordo de Unitização Internacional é o Acordo entre o Governo da Austrália e o Governo da República Democrática de Timor-Leste relativo à Unitização dos Campos do Sunrise e Troubadour388, assinado em Díli no dia 6 de
Março de 2003.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão republicada em Agosto de 2019 da Lei Tributária introduzindo, entre
outras alterações, um conjunto de novas disposições especiais relativas às Operações Petrolíferas desenvolvidas
na Antiga ACDP e nas áreas que transitam para a jurisdição exclusiva de Timor-Leste após a entrada em vigor
do Tratado das Fronteiras Marítimas.
Até à data em que o Tratado das Fronteiras Marítimas entrou em vigor, a Antiga ACDP e o Campo do Bayu-Undan estiveram sujeitos ao exercício da gestão conjunta de Timor-Leste e da Austrália nos termos do Tratado do Mar de Timor.
Ao longo desse tempo foram sendo celebrados contratos de partilha de produção (CPP)389 entre as sociedades anónimas de responsabilidade limitada membros da joint-venture do Bayu-Undan e a Autoridade Designada nos termos do
Tratado do Mar de Timor (que é a ANPM em matérias exclusivamente relacionadas com a Área do Regime Especial
do Greater Sunrise390).
A área conhecida como Campo Petrolífero Buffalo estava incluída numa área da plataforma continental sob jurisdição
da Austrália.
Foram estabelecidos em Agosto de 2019 três regimes especiais adicionalmente ao regime especial do Greater Sunrise
regulado no Anexo B do Tratado das Fronteiras Marítimas, cujos principais aspectos se resumem a seguir.
Regime Especial do Greater Sunrise estabelecido no Tratado das Fronteiras do Mar de Timor:
O objetivo do Regime Especial do Greater Sunrise é o desenvolvimento, exploração e gestão conjuntos do Petróleo nos
Campos do Greater Sunrise, em benefício de ambas as Partes no Tratado das Fronteiras do Mar de Timor que determina que todo o petróleo produzido nos Campos do Greater Sunrise é propriedade de Timor-Leste e da Austrália, devendo
estes partilhar as receitas directamente resultantes da exploração upstream do Petróleo produzido nos Campos do
Greater Sunrise nas seguintes proporções:
• 70 % para Timor-Leste e de 30 % para a Austrália, no caso dos Campos do Greater Sunrise serem desenvolvidos
através de um Gasoduto para Timor-Leste; ou
• 80 % para Timor-Leste e de 20 % para a Austrália, no caso dos Campos do Greater Sunrise serem desenvolvidos
através de um Gasoduto para a Austrália (consultar no Capítulo III o regime fiscal aplicável).
O Tratado das Fronteiras Marítimas prevê que a Autoridade Designada (a ANPM) deverá celebrar, o mais brevemente
possível, o Contrato de Partilha de Produção do Greater Sunrise em condições equivalentes às dos Contratos de Partilha de Produção JPDA 03-19 e JPDA 03-20, e aos direitos legais detidos ao abrigo dos Retention Leases NT/RL2 e NT/
RL4, de acordo com o previsto no Tratado do Mar de Timor e no Acordo de Unitização Internacional.
Em declarações prestadas durante a primeira Cimeira do Petróleo e Gás de Timor-Leste pelo primeiro-ministro Taur
Matan Ruak em Outubro de 2019, em Díli, no contexto da assinatura do novo Tratado de Fronteiras Marítimas com a
Austrália e do desenvolvimento conjunto entre os dois países dos campos de gás do Greater Sunrise, Timor-Leste assegurou a protecção dos direitos de petrolíferas offshore391, tendo garantido que os direitos das empresas em actividade
serão protegidos e respeitados com a transição da zona de desenvolvimento petrolífero para jurisdição exclusiva de
Timor-Leste.

Australia & Timor Sea Joint Petroleum Development Area – JPDA.
As designações Sunrise e Troubadour equivalem a Sol Nascente e Trovador para efeitos do Acordo entre o Governo da Austrália e o Governo
da República Democrática de Timor-Leste relativo à “Unitização dos Campos do Sol Nascente e do Trovador” assinado em Díli, em 6 de Março
de 2003 ratificado pela Resolução do Parlamento Nacional n.º 5/2007 http://www.gfm.tl/wp-content/uploads/2016/02/IUA-and-CMATS-PT.pdf
disponibilizado na página do Gabinete das Fronteiras Marítimas http://www.gfm.tl/?lang=pt.
389
Através de uma Resolução de 2010 relativa ao Plano de Acção da SupplyBase de Suai, o Governo de Timor-Leste assumiu entender que o
país pode ser utilizado como plataforma de suporte às operações petrolíferas que no mar têm lugar (offshore), designadamente, as operações
que estarão justificadas pelos projectos do Greater Sunrise ou do projecto Kitan, este último um projecto também localizado na zona conjunta
gerida por Timor-Leste e pela Austrália no Mar de Timor tendo entrado em fase de produção em 2011 sendo objecto de dois Contratos de
Partilha de Produção (CPP ou PSC, na sigla em inglês) nas negociações que se seguiram à assinatura do Tratado de Timor.
Em 2014 através de Resolução relativa à recalendarização do Plano de Acção da Base Logística do Suai o Governo havia indicado que o Projecto
Tasi Mane previa a criação de três pólos industriais na costa Sul do país, desde o Suai a Beaço, abrangendo o agrupamento da Plataforma
de Abastecimento do Suai, o agrupamento da Refinaria e Indústria Petroquímica de Betano e o agrupamento da Instalação de Gás Natural
Liquefeito (GNL) de Beaço, os quais iriam formar a espinha dorsal da indústria petrolífera de Timor-Leste, tendo-se então autorizado o MPM
e a TIMOR GAP a promoverem as diligências necessárias tendo em vista a recalendarização do programa de implementação do Master Plan
para a Base Logística do Suai que inclua a adaptação e antecipação da conclusão da construção do quebra-mar e a construção de instalações
marítimas de apoio à trasfega de Petróleo e produtos derivados.
390
De acordo com a redacção dada em Agosto de 2019 ao Artigo 3.º n.º 9 do Decreto-Lei que cria a ANPM.
391
https://www.plataformamedia.com/pt-pt/noticias/politica/timor-leste-garante-protecao-de-direitos-de-petroliferas-offshore-11367382.html
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Cabe ao MPM, ao abrigo da Orgânica do VIII Governo Constitucional, conduzir o processo negocial relativo ao modelo
de desenvolvimento do campo do Greater Sunrise ou a outras matérias relacionadas com o exercício de jurisdição
no Mar de Timor, bem como na área do Regime Especial do Greater Sunrise nos termos do Tratado das Fronteiras
Marítimas.
Regime Especial da Antiga ACDP:
Os Contratantes do CPP JPDA 06-105 e do CPP JPDA 11-106 apenas podem realizar Operações Petrolíferas nos
termos dos novos CPP celebrados com o MPM.
Regime Transitório do Bayu-Undan e Kitan:
É o regime aplicável ao Campo de Gás do Bayu-Undan e ao Campo Petrolífero do Kitan mantendo o respectivo regime
fiscal relativo aos componentes upstream e downstream previsto no Tratado do Mar de Timor.
Segundo o regime de Transição dos Títulos Petrolíferos e Regulamentação das Actividades Petrolíferas no Campo
do Bayu-Undan de Agosto de 2019 o operador do contrato deve registar uma representação permanente em Timor-Leste nos termos da legislação de registo comercial aplicável (consultar Secção 1.4 e Capítulo IV), até 30 de
Fevereiro de 2020392. Todos os membros não-operadores do Contratante do Bayu-Undan devem registar-se junto
das autoridades fiscais de Timor-Leste, mas estão isentos de registo comercial contanto não estabeleçam qualquer presença material em Timor-Leste por via, designadamente, da abertura de escritórios ou da contratação de
pessoal.
Regime Especial das Actividades Petrolíferas no Campo Petrolífero Buffalo:
Prevê um período de pesquisa de 6 anos a contar de Maio de 2016 (até Maio de 2021)quando foi emitida a autorização
de pesquisa cobrindo a área do Campo Petrolífero Buffalo , tendo em conta que a delimitação definitiva das fronteiras marítimas entre os dois Estados através do Tratado teve implicações ao nível da propriedade, jurisdição e gestão
dos recursos petrolíferos numa parcela desse Campo, que transitou para a jurisdição exclusiva de Timor-Leste.
Consultar no Legis-PALOP+TL:
• A Resolução do Governo de Outubro de 2019 que reserva a favor da TIMOR GAP nos Concursos Públicos para
Celebração de Contratos Petrolíferas, de um interesse participativo máximo de 20%, em cada contrato de partilha de produção a celebrar no âmbito da Lei das Actividades Petrolíferas (analisada na Secção 1.5.1);
• A Regulação das Operações de Fornecimento de Combustível pela TIMOR GAP à Eletricidade de Timor Leste,
E.P. (EDTL, E.P.) de Novembro de 2020.
Segundo informação da ANPM, através do lançamento da segunda ronda de licenciamento o Governo lançou no final
de Outubro de 2019 um total de 18 blocos para concurso público dos CPP. Estes 18 blocos em oferta consistem em
7 novos blocos na área onshore e os restantes 11 blocos na área offshore394.
Transporte Público de Passageiros na RAEOA:
A Actividade de Transporte Público de Passageiros na Modalidade de Moto-Taxi na RAEOA foi regulada em Julho
de 2019 enquanto serviço de utilidade pública, que somente poderá ser explorado mediante prévia concessão de
licença para Transporte Público emitida pela Direcção Regional dos Transportes Terrestres, mediante o pagamento
de taxas e emissão de documentação oficialmente aprovadas, prevendo-se que o modelo da licença será aprovado
por despacho da Secretaria Regional para o Turismo Comunitário395.
Consultar no Legis-PALOP+TL os detalhes do Regulamento da Actividade de Transporte Público de Passageiros
na Modalidade de Moto-Taxi na RAEOA.

1.9 CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA COM CAPITAL ESTRANGEIRO
O capital social das sociedades comerciais em Timor-Leste deve ser sempre e apenas expresso em moeda com
curso legal no país, o Dólar dos Estados Unidos (USD)396.

Prazo para o registo comercial é de 6 meses após a entrada em vigor do Decreto-Lei de Agosto de 2019 que aprova o regime jurídico especial
de Transição dos Títulos Petrolíferos e Regulamentação das Actividades Petrolíferas no Campo do Bayu-Undan.
Autorização a favor da Carnarvon Petroleum Limited.
394
Os detalhes do mapa de localização dos 18 blocos em oferta e outra informação relevante podem ser consultados em http://licensinground.
anpm.tl/
395
Ainda não aprovado até à data da presente Edição deste Guia.
396
A moeda oficial de Timor-Leste é o US Dólar (USD) nos termos do Artigo 2.º do Decreto-Lei de 2003 que regula a Moeda Legal em Timor-Leste. Consultar o Capítulo IV relativo a sociedades comerciais.
392
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1.10 PRINCIPAIS ENTIDADES COMPETENTES
A Lei do Investimento Privado prevê genericamente que as entidades, organismos e infra-estruturas para a promoção e facilitação do investimento são criadas pelo Governo.
O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE) tutela a Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste (TradeInvest), competente para manter um registo actualizado em versão electrónica
e física de todos os investimentos existentes e um registo actualizado em versão electrónica e física de todos os
procedimentos de negociação de acordo especial de investimento.
Consultar no Legis-PALOP+TL mais detalhes sobre a TradeInvest que funciona na dependência do MCAE, à semelhança do SERVE, da AIFAESA e do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)397.
A TradeInvest é ainda responsável por garantir, a pedido do investidor, a necessária articulação com os serviços e
organismos da Administração Pública, devendo nomear um técnico facilitador que represente o investidor398 visando
apoiar a obtenção das autorizações, vistos, licenças e registos legalmente exigíveis para a realização do investimento
ou reinvestimento, devendo apoiar os respectivos serviços e zelar pela tramitação integral de todos os procedimentos
administrativos conexos com o projecto de investimento ou reinvestimento, designadamente:
• Realização de todos os actos de registo comercial, caso necessário;
• Obtenção de autorização ou licenciamento para o exercício de actividade económica;
• Concessão de autorizações ou vistos para o investidor estrangeiro e respectivo pessoal contratado para o projecto
de investimento;
• Celebração de contrato de arrendamento de imóvel do Estado;
• Demais autorizações, vistos, licenças e registos que a natureza do projecto de investimento ou reinvestimento imponha.
O Departamento de Arrendamento de Bens Imóveis do Estado é o serviço da Direcção Nacional de Terras e Propriedades (DNTP) da Direcção-Geral das Terras e Propriedades (DGTP) do Ministério da Justiça (MJ) responsável por:
• Gestão de bens imóveis do Estado e sob administração do Estado para fins de arrendamento;
• Exercer as funções conferidas pelo Regulamento da Lei do Investimento Privado em articulação com a TradeInvest399.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Regulamento da Lei do Investimento Privado.
Em matéria de investimento privado, também o Ministério das Finanças (MF)400 tem as seguintes competências:
• Através da Direcção Nacional de Parcerias Público-Privadas (DNPPP), serviço da Direcção-Geral de Gestão e
Mobilização dos Recursos Externos (DGGMRE), negociar com os investidores privados o estabelecimento de parcerias que visem a realização de investimentos;
• Através da Unidade de Gestão de Participações Públicas (UGPP), serviço da Direcção-Geral do Tesouro (DGT),
realizar as análises e os estudos necessários para a aquisição de participações em sociedades comerciais ou em
projectos do sector privado com vista à realização de investimentos de elevado retorno financeiro e económico para
o Estado, em colaboração com as demais entidades públicas competentes;
• Através da Direcção Nacional do Orçamento (DNO), serviço da Direcção-Geral de Planeamento e Orçamento
(DGPO), implementar as prioridades e os objectivos do OGE, definidos pelo Governo, nomeadamente os objectivos
dos documentos estratégicos e os planos para o ano financeiro, e ainda emitir anualmente a circular de preparação
do OGE que inclui informação sobre novos investimentos;
• Através da Direcção Nacional de Gestão da Eficácia e Mobilização da Ajuda Externa (DNGEMAE), serviço da
DGGMRE:
- Identificar e mobilizar fundos da ajuda externa de acordo com os programas e prioridades do Governo;
- Apoiar os diferentes Ministérios no processo de tomada de decisão face à utilização eficaz das parcerias para
o desenvolvimento;
- Monitorizar e avaliar os projectos financiados pelos parceiros de desenvolvimento;
- Disponibilizar assessorias ao Governo e aos parceiros de desenvolvimento.
A Direcção Nacional de Assuntos Consulares e das Comunidades Timorenses é o serviço da Direcção-Geral para
os Assuntos Consulares e Protocolares do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC) responsável por401:
• Assegurar a gestão e coordenação de assuntos consulares e a implementação eficaz da política externa na rede de
postos consulares
Artigo 14.º n.º 4 da Orgânica do VIII Governo Constitucional.
Modelo de Procuração constante do Anexo IV do Regulamento de Procedimentos do Investimento Privado.
Nos termos conjugados do Art. 19.º da Orgânica do VIII Governo Constitucional, dos Art. 5.º alínea c) e Arts. 18.º a 21.º da Orgânica do Ministério da Justiça aprovada por Decreto-Lei de Junho de 2019, dos Artigo 11.º, 13.º e 14.º da Orgânica da DGTP de Setembro de 2019, contendo
o respectivo Organograma, e do n.º 2 do Artigo 9.º, n.º 3 do Artigo 10.º e n.º 2 do Artigo 12.º do Regulamento da Lei do Investimento Privado.
400
Orgânica do MF actualizada em Dezembro de 2020.
401
Ao abrigo do Artigo 29.º n.º 2 alínea b) da orgânica do MNEC actualizada em Outubro de 2020.
397
398
399

407

• Executar a política de apoio às comunidades timorenses no estrangeiro
• Assegurar a emissão de vistos, autorizações de residência e documentos de viagem nos termos da Lei de Imigração
e Asilo (consultar no Capítulo IX a análise a Lei de Imigração e Asilo).
Desde 2012 o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) actua com o objectivo de promover, capacitar, coordenar, acompanhar e desenvolver, através dos Centros de Desenvolvimento Empresarial (CDEs), o sector
privado e cooperativo, contribuindo para a promoção e o fortalecimento das actividades económicas do país e para o
desenvolvimento económico de Timor-Leste.
A Direcção Nacional de Apoio e Desenvolvimento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (DNADMPME), serviço integrado na Direcção-Geral da Indústria (DGI) do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI) é responsável por:
• Realizar o acompanhamento e o aconselhamento técnico das MPME;
• Elaborar os manuais de procedimentos e apoiar a criação e organização de MPME;
• Promover o empreendedorismo, a competitividade e a inovação empresarial para o seu desenvolvimento sustentável; e
• Definir as respectivas políticas cadastrais;
• Pesquisa e desenvolvimento da política nacional do sector das MPME.
Salientam-se ainda os principais departamentos Governamentais, serviços públicos, organismos autónomos e órgãos
independentes identificados pela Resolução do Governo de Fevereiro de 2019 que reforça a coordenação e recursos
no processo de adesão de Timor-Leste à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em razão de cada um
respectivos pilares:
• Para o pilar da política e segurança o MJ;
• Para o pilar da economia os Ministérios do Turismo, Comércio e Indústria, da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, da Agricultura e Pescas, do Petróleo e Minerais e das Obras Públicas, a par da Secretaria de Estado do
Ambiente (SEA) e de outros organismos autónomos e serviços públicos relevantes como o BCTL, SERVE e TradeInvest,
bem como a Comissão Anti Corrupção (CAC), a Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ), o Secretariado do
Fundo do Desenvolvimento Capital Humano (FDCH) e a Câmara de Comércio e Indústria de Timor- Leste (CCI-TL).
Criada em 2016, a Agência de Investigação e Fiscalização da Actividade Económica, Sanitária e Alimentar (AIFAESA)
tem designadamente as seguintes atribuições e competências no âmbito das suas responsabilidades no exercício
das actividades económicas:
• Zelar pelo cumprimento do quadro legislativo sobre o exercício das actividades económicas;
• Assegurar a existência de um sistema de prevenção e repressão de infracções à legislação nas áreas da sua competência;
• Promover:
- A divulgação de informação sobre condições de exercício das actividades económicas juntos dos agentes económicos;
- O trabalho em rede com as autoridades estrangeiras nas áreas da sua competência;
• Fiscalizar:
- As actividades económicas;
- Os locais onde se proceda a qualquer actividade industrial, comercial, agrícola ou de prestação de serviços;
- A cadeia de comercialização dos produtos de origem vegetal e dos produtos de origem animal, incluindo os
produtos da pesca e da aquicultura;
- Portos e aeroportos;
- Empreendimentos e estabelecimentos turísticos qualquer que seja a sua natureza, agências de viagens, escritórios e locais públicos de diversão e de espectáculos;
• Ordenar a suspensão das actividades ou ao encerramento de locais de prestação de serviços, bem como o encerramento de estabelecimentos e de locais de utilização pública;
• Instruir os processos de contra-ordenação da sua competência e aplicar sanções;
• Comunicar às entidades responsáveis pelo licenciamento, através do SERVE, as infracções cometidas pelos agentes
económicos.
De notar que estão expressamente excluídas do âmbito de competências da AIFAESA:
• Inspecções e fiscalizações das actividades levadas a cabo, tanto no upstream como no downstream do sector petrolífero e no sector dos recursos minerais;
• Inspecções e fiscalizações dos jogos e de diversão, máquinas de jogo e jogos tradicionais.
Também criada em 2016, a Comissão Nacional para Facilitação do Comércio (CONFAC), um fórum consultivo de
promoção do diálogo entre o Governo, o sector privado e outras partes interessadas em matéria de facilitação do
comércio, com o objectivo de aconselhar e fazer recomendações ao Governo destinadas a promover a facilitação da
importação e exportação e a coordenar todo o trabalho governamental que envolva a facilitação deste processo.
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Nos termos da Orgânica do VIII Governo Constitucional actualizada em Outubro de 2020, no que se refere a petróleo
e minerais:
• O Ministério do Petróleo e Minerais (MPM) é o departamento governamental responsável por:
- Concepção e execução da política energética e de gestão dos recursos minerais, incluindo o petróleo;
- Licenciamento e regulação da actividade extractiva.
• O Ministério do Plano e Ordenamento é o departamento governamental responsável por:
- Concepção, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas
de promoção do desenvolvimento económico e social do país,
- Planeamento estratégico e integrado e a racionalização dos recursos financeiros disponíveis, assumindo responsabilidades específicas sobre a implementação do PED.
• O MF é o departamento governamental responsável por administrar o fundo petrolífero de Timor-Leste.
O MPM tem sob sua tutela402:
• A Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)403, instituição pública criada em 2016404 que passou desde
2019 a actuar como instituição reguladora dos sectores e indústrias do petróleo e gás natural e seus derivados e
mineiro, sendo por sua vez responsável pela gestão e regulação das actividades petrolífera e de exploração mineira
na área de Timor-Leste, tanto offshore como onshore, no escrupuloso cumprimento das disposições previstas na Lei
das Actividades Petrolíferas e no Tratado das Fronteiras Marítimas que inclui o Regime Especial do Greater Sunrise
previsto no seu Anexo B e no Código Mineiro405.
• A ANPM tem competências de inspecção, fiscalização e aplicação de sanções pecuniárias para efeitos do regime de
Actividades de Comercialização de Combustíveis, Biocombustíveis e Lubrificantes e das Actividades de Downstream.
• A TIMOR GAP - Timor Gás & Petróleo, E.P. (TIMOR GAP, E.P.), empresa pública criada em 2011 que tem por objecto
a participação em quaisquer Operações Petrolíferas, tal como estas são definidas pela Lei das Actividades Petrolíferas
bem como em operações da mesma ou idêntica natureza, exercidas na Área Conjunta de Desenvolvimento Petrolífero
(ACDP), também chamada de Área de Desenvolvimento Petrolífero Conjunto (ADPC), estabelecida no Tratado do Mar
de Timor, e ainda dentro e fora do território nacional, a realizar em terra ou no mar.
• O Instituto de Petróleo e Geologia (IPG)406, instituto público criado em 2012 que tem como principal missão o arquivo,
produção, gestão, armazenamento e difusão da informação geológica, incluindo, a que diz respeito aos recursos do
petróleo, gás e minerais, que serve de base aos trabalhos de prospecção, pesquisa e exploração dos recursos minerais
nacionais.
Tendo por missão coordenar, organizar e supervisionar o processo de planeamento, monitorização e avaliação das
políticas e programas de todo o Governo e do OGE, em articulação com todos os órgãos governamentais, incluindo
a RAEOA, a Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação (UPMA) criada em 2015 funciona na dependência
directa do Primeiro-Ministro, cabendo-lhe designadamente:
• Trabalhar em coordenação com o Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico interino no sentido de assegurar que os fundos especiais e outros projectos de capital de desenvolvimento têm um plano, orçamento e resultados
integrados que permitam a sua monitorização e avaliação;
• Garantir que os programas e as metas estabelecidos nos documentos estratégicos do Governo, incluindo o PED
2011-2030, o Programa do Governo e os planos quinquenais dos órgãos, são orçamentados e implementados anualmente de acordo com as prioridades estabelecidas.
A Orgânica do VIII Governo Constitucional prevê ainda, na dependência do Ministro do Plano e Ordenamento, o Secretariado dos Grandes Projectos (SGP)407 que é o órgão de apoio técnico e administrativo do Fundo das Infra-estruturas
(FI) responsável por gerir e facilitar as reuniões do seu Conselho de Administração (CAFI).
Regulada em 2011 através de Decreto-Lei, cabe à Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN) designadamente:
• Promover o desenvolvimento nacional e a actividade económica, em particular nos distritos, sub-distritos e sucos;
• Avaliar o mérito e a viabilidade dos projectos de capital de desenvolvimento.
A Lei do Fundo Petrolífero prevê a criação de um Comité de Assessoria para o Investimento de quem o Ministro das
Finanças obtém obrigatoriamente um parecer antes de decidir sobre qualquer matéria relacionada com a estratégia
de investimento ou a gestão do Fundo Petrolífero, sendo responsável por:
• Elaborar para o Ministro das Finanças indicadores de referência com vista a avaliar o comportamento e retorno dos
investimentos feitos a partir do Fundo Petrolífero, e a adequação dos riscos;
• Assessorar o Ministro das Finanças no que respeita a instruções sobre o investimento dadas por este aos gestores
de investimento do Fundo Petrolífero;
• Assessorar o Ministro no que respeita à avaliação do desempenho dos gestores de investimento externo e, nesse
âmbito, fazer-lhe recomendações relativamente à aprovação ou extinção dos respectivos contratos; e
• Assessorar o Ministro no que respeita à necessidade de alterações à política de investimento ou à gestão do Fundo
Petrolífero.
Ao abrigo do Artigo 2.º do Decreto-Lei de 2008 revisto em 2019 que regula a ANPM e da Orgânica do MPM aprovada por Decreto-Lei de 2018.
http://pt.anpm.tl/
Ao abrigo de Decreto-Lei de 2016 que reviu o Decreto-Lei de 2008 que tinha criado a Autoridade Nacional do Petróleo.
405
O diploma que cria a ANPM designa o Código Mineiro como “Código de Exploração Mineira do Petróleo” (ver questão das diferentes designações do Código Mineiro na Secção 1.5 deste Capítulo).
406
http://ipg.tl/
407
http://www.sgp.tl/.
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A actividade de banco central é exercida desde 2011 pelo Banco Central de Timor-Leste (BCTL)408 tendo sucedido para
todos os efeitos legais à Autoridade Bancária e de Pagamentos (ABP), entidade que por sua vez sucedeu em 2001 ao
Gabinete Central de Pagamentos criado em 2000.
Criada em 2014, a Unidade de Informação Financeira (UIF) é uma entidade administrativa junto do BCTL409, responsável por receber, solicitar e analisar informação relacionada com relatórios de transacções suspeitas e outras
informações respeitantes aos crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e disseminar essa
informação às entidades competentes, nos termos do Regime Jurídico da Prevenção e do Combate ao Branqueamento
de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.
O cumprimento pelas instituições financeiras e actividades e profissões não financeiras dos requisitos estabelecidos
no âmbito da Prevenção e do Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo é assegurado pelas autoridades de supervisão competentes, o BCTL para a supervisão das instituições financeiras e a UIF,
tendo os seguintes poderes:
• Adoptar as medidas necessárias para estabelecer critérios adequados de idoneidade e reputação para a posse,
controlo, ou participação, directa ou indirecta, na administração, gestão ou actividades de uma instituição financeira
ou de um casino;
• Regular e supervisionar as instituições financeiras e casinos no cumprimento das obrigações, podendo proceder à
realização de auditorias no local;
• Emitir instruções, directrizes ou recomendações que garantam o cumprimento pelas instituições financeiras e actividades e profissões não financeiras das obrigações;
• Cooperar e partilhar informação com outras autoridades competentes, e facultar assistência em investigações e
procedimentos ou processos judiciais relativos aos casos de branqueamento de capitais, crimes subjacentes e financiamento do terrorismo;
• Assegurar que as instituições financeiras, as suas filiais e sucursais, que sejam detidas maioritariamente por estrangeiros, adoptam e aplicam medidas adequadas ao cumprimento daquele regime;
• Informar de imediato a UIF de quaisquer transacções suspeitas ou factos que possam estar relacionados com o
branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo;
• Promover a cooperação com as autoridades homólogas estrangeiras;
• Manter estatísticas relativas às medidas adoptadas e sanções impostas.
Destacam-se as seguintes competências do sector dos seguros que desde 2011 competem ao BCTL na qualidade de
autoridade bancária de pagamentos:
• Efectuar o licenciamento, a supervisão e a regulação de companhias de seguros e de intermediários de seguros,
em especial:
- Conceder Licenças, ou seja autorizações emitidas por escrito a uma companhia de seguros ou a um intermediário de seguros, concedendo-lhe o direito de exercer a actividade de seguros;
• Definir, através da emissão de Instruções410:
- As classes de seguro autorizadas para os ramos de seguro geral e de seguro de vida;
- As condições gerais para as apólices, os requisitos para o cálculo e a modalidade dos prémios, bem como os
requisitos para as reclamações resultantes de apólices de seguros obrigatórios;
- O montante dos prémios e os custos de reclamações para certas classes de actividades ou ramos de seguros;
- Fixar as condições mínimas das apólices de seguro; e
- Os padrões de conduta das companhias de seguros e dos intermediários de seguros;
• Cobrar às companhias de seguros uma taxa calculada em função do valor dos prémios líquidos subscritos ou baseada no montante das despesas extraordinárias incorridas pelo BCTL, ou pelos seus representantes, se for o caso;
• Assegurar a protecção dos legítimos interesses de tomadores do seguro e de segurados em relação a qualquer
matéria não restrita à estabilidade e segurança financeira das companhias de seguros ou de intermediários de
seguro;
• Manter um registo público identificando todas as companhias de seguros e todos os intermediários de seguros
licenciados;
• Cooperar com outras autoridades de supervisão e regulação.

Lei 5/2011 (Lei Orgânica do Banco Central de Timor-Leste).
Decreto-Lei 16/2014 (Unidade de Informação Financeira).
Nos termos do Artigo 1.º da Lei Orgânica do BCTL de 2011, o BCTL emite Ordens, Circulares e Instruções, instrumentos regulamentares
vinculativos emitidos pelo Banco na prossecução das suas atribuições. Ao contrário das Circulares e Instruções que são aplicáveis a mais
do que uma instituição e publicadas no Jornal da República, as Ordens são instrumentos especialmente destinados a uma pessoa ou grupo
de pessoas. Nos termos da Lei dos Seguros de 2005: Ordens são comandos (até 2011 emitidos pela ABP), especialmente destinados a uma
pessoa ou grupo de pessoas, no exercício dos poderes conferidos pela Lei dos Seguros e com vista ao cumprimento das regras e dos princípios
nela constantes; as Instruções são regulamentos (até 2011 emitidas pelo Conselho de Administração da ABP) com carácter geral dirigidos às
companhias de seguros e/ou intermediários de seguros ou ao público em geral e de aplicação ou cumprimento obrigatório. Nos termos da Lei
dos Seguros as Instruções podem ter por objecto: fixar os tipos de activos das companhias de seguros e intermediários de seguros; determinar
quem são as pessoas relacionadas com a companhia de seguros ou com o intermediário de seguros; especificar o volume de provisões técnicas, bem como das outras obrigações ou valores, devidos aos credores da companhia de seguros; determinar os tipos de seguros, incluindo
seguro de saúde, excepto seguro de vida e as demais classes de actividades.
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Nos termos da Orgânica do Ministério da Agricultura e Pescas (MAP) aprovada em 2019 e actualizada em Novembro de 2020, destacam-se as seguintes competências:
• À Direcção-Geral das Pescas, Aquicultura e Recursos Marinhos (DGPARM) autorizar e licenciar as estruturas e
actividades produtivas no domínio da pesca marítima e aquicultura, bem como nas áreas da indústria transformadora e de acondicionamento dos produtos de pesca.
• À Direcção Nacional de Inspecção das Pescas e dos Recursos Aquáticos (DNIPRA) enquanto serviço da DGPARM:
- Fiscalizar as políticas, os planos, os programas, os projectos e o cumprimento da legislação aplicável no
âmbito dos recursos das pescas e respectiva conservação;
- Gerir o sistema de informação e monitorização contínua de embarcações de pesca e recomendar a aplicação
de sanções;
- Proceder ao levantamento dos autos de contra-ordenação previstos na legislação aplicável às pescas e proceder à instrução dos respectivos processos, bem como recomendar a aplicação de sanções;
- Tramitar o expediente relativo ao pagamento das coimas ou taxas relativas às pescas e à exploração dos
recursos aquáticos.
• À Direcção Nacional de Planeamento Espacial do Mar, Captura e Gestão dos Recursos Aquáticos (DNPEMCGRA)
enquanto serviço da DGPARM:
- Executar as políticas e aplicar as normas, os procedimentos, os critérios, as orientações técnicas, as avaliações e as comunicações no domínio da gestão sustentável dos recursos aquáticos nas águas interiores, no
mar territorial, nas águas arquipelágicas e na ZEE de Timor-Leste, bem como a monitorização e avaliação da
gestão dos recursos aquáticos;
- Exercer as competências em matéria de concessão de licenças de pesca, nomeadamente no que diz respeito
à definição de zonas de pesca e capturas máximas.
Compete ao MTCI nos termos da sua Orgânica aprovada em Junho de 2019:
• Supervisionar, entre outras, as prestadoras de serviços que exercem actividades publicitárias, aluguer de automóveis sem condutor, agências de viagem ou de documentação, os spas e os cabeleireiros, sem prejuízo das
atribuições da AIFAESA;
• Superintender, inspeccionar e fiscalizar os jogos sociais e de diversão, máquinas de jogo e jogos tradicionais.
A Inspecção-Geral de Jogos (IGJ), sob a tutela funcional e superintendência do MTCI, é o serviço central responsável por assegurar a execução da política governamental nos domínios da exploração dos jogos sociais e de diversão,
de fortuna ou azar e outros jogos autorizados, incluindo apostas mútuas e lotarias, bem como dos locais afectos
à exploração dos mesmos, sendo dirigida por um Inspector, coadjuvado por 3 Sub-Inspectores equiparados para
todos os efeitos legais, respectivamente, a Director-Geral e a Directores Nacionais411.
Está sob a tutela do Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), a par da Administração de Aeroportos e
Navegação Aérea de Timor-Leste (ANATL), a Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL) destacando-se
as suas principais competências:
• Aprovar:
- O projecto, construção e alteração ou modificação de infraestruturas aeroportuárias e de navegação aérea,
procedendo à sua certificação e licenciamento;
- As condições de funcionamento dos Departamentos operacionais dos aeroportos e navegação aérea, procedendo à sua certificação e licenciamento;
• Dar pareceres ao governo sobre tarifas a aplicar a entidades de Timor-Leste ou estrangeiras que exerçam quaisquer actividades autorizadas no domínio da aviação civil;
• Submeter anualmente à tutela, sob proposta da entidade gestora dos aeroportos e navegação aérea, o valor das
tarifas aeronáuticas a serem aplicadas, a sua estrutura e montante, reduções e isenções, bem como a sua revisão;
• Emitir revalidar e cancelar as licenças e organizar e conservar os registos de pessoal técnico aeronáutico especializado, de acordo com normas internacionais aplicáveis;
• Organizar e conservar o registo das aeronaves de matrícula nacional e das suas partes e componentes (no RATL);
• Concessionar os direitos de exploração de actividades de transporte aéreo, outorgados ou reconhecidos a entidades de Timor-Leste ou estrangeiras, emitir as respectivas licenças ou autorizações;
• Participar na investigação de acidentes aeronáuticos no espaço de jurisdição do país e aqueles ocorridos com
aeronaves registadas em Timor-Leste.
Em Janeiro de 2020 foi criado o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves
(GPIAIA) na dependência directa do MTC, que funciona de modo independente da autoridade responsável pela segurança operacional e de qualquer entidade reguladora da aviação civil, sendo independente de qualquer gestor de
infra-estrutura ou empresa de aviação civil e de qualquer pessoa, singular ou colectiva, cujos interesses possam
colidir com as tarefas que lhe são confiadas. O GPIAIA é competente para desenvolver as suas actividades em relação a todos os acidentes e incidentes que:
• Ocorram em território de Timor-Leste, independentemente do Estado de registo ou operador da aeronave;
• Ocorram em território estrangeiro, mas envolvam aeronaves registadas em Timor-Leste ou que sejam exploradas
por um operador timorense, quando a investigação não seja realizada por outro Estado.
De acordo com o Regulamento Orgânico do MTCI, aprovado em Outubro de 2019, a IGJ rege-se por estatuto próprio aprovado pelo Decreto
do Governo n.º 10/2008.
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1.11 RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
A Lei do Investimento Privado estipula que as disputas podem ser resolvidas por via de resolução amigável ou litigiosa, estabelecendo ainda a regra da vinculação à arbitragem, resumindo-se no quadro seguinte.
FORMAS DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS NO ÂMBITO DA LEI DE INVESTIMENTO PRIVADO
Resolução amigável

As disputas entre o Estado e um investidor resultantes da interpretação ou aplicação
Lei do Investimento Privado e respectiva regulamentação ou dos termos e condições estabelecidos em acordo especial de investimento devem ser resolvidas preferencialmente
por via amigável, devendo a parte interessada notificar, por escrito, a contraparte dos
fundamentos da disputa e apresentar uma proposta para a sua resolução.

Resolução litigiosa

Todos os diferendos ou litígios entre o Estado e investidores nacionais que não puderem
ser resolvidos, no prazo de 60 dias por via de resolução amigável, serão submetidos às
entidades judiciais competentes (consultar no Capítulo VIII o sistema judicial de resolução de litígios).

Arbitragem

• As disputas entre o Estado e um investidor privado nacional podem ser submetidas
a arbitragem, nos termos a celebrar em acordo de arbitragem, sem prejuízo do recurso
prévio às entidades judiciais competentes;
• Todos os diferendos ou litígios entre o Estado e investidores estrangeiros, titulares de
declaração de benefícios ou de acordo especial de investimento, que não puderem ser
resolvidos, no prazo de 60 dias por via de resolução amigável podem ser resolvidos definitivamente, por arbitragem, sem a possibilidade de recurso, nos termos da Convenção
Internacional de Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos entre Estados e Cidadãos de outros Estados (CIRDI) e das regras fixadas no Regulamento do Mecanismo
Suplementar aprovado a 27 de Setembro de 1978, no respectivo Centro Internacional para
a Resolução de Disputas entre Estados e Nacionais de Outros Estados (ICSID);
• Os acordos especiais de investimento poderão incluir, expressamente, regras de outras instâncias internacionais de reconhecida reputação, desde que as partes tenham
expressamente especificado as condições para a sua implementação, incluindo a forma
de designação dos árbitros e o prazo para a tomada de decisão.

A Proposta de Lei de Código Mineiro prevê regras ainda não oficialmente vigentes412 relativas a resolução de litígios
relativos às actividades mineiras, dispondo que os mesmos serão resolvidos por recurso a tribunais judiciais de
Timor-Leste ou à arbitragem, conforme previsto no Contrato Mineiro e que os litígios entre o Estado de Timor-Leste
e Investidores estrangeiros são resolvidos de acordo com as regras do ICSID, adoptadas em Washington a 15 de
Março de 1965, ou nos termos da CIRDI.
Consultar no Legis-PALOP+TL o regime de arbitragem do Tratado das Fronteiras Marítimas permitindo que o
Estado de Timor-Leste recorra aos procedimentos especiais de arbitragem no caso de resolução de um litígio.

1.12 POLÍTICAS, PROGRAMAS, FUNDOS & ESTRATÉGIAS
De notar que a Política de Reforma Legislativa, aprovada por Resolução do Governo de Março de 2019 (consultar
também no Capítulo VIII a Política de Reforma Judiciária aprovada na mesma data pelo Governo) ao salientar que
as actividades de reforma legislativa facilitam o processo de adesão à ASEAN (consultar na Secção 1.10 os Departamentos Governamentais, serviços públicos, organismos autónomos e órgãos independentes indicados pelo
Governo em razão de cada um dos pilares da ASEAN, em Fevereiro de 2019), actualmente em curso413, e focando-se
nos princípios da boa intervenção legislativa assinala que um ordenamento jurídico funcional, acessível e previsível
facilita todo o comércio jurídico dos cidadãos, particulares e empresas, promovendo as condições para investimento
nacional e estrangeiro, decisivos para a promoção da diversificação da economia.
Consultar no Legis-PALOP+TL na Área Doutrina o artigo “A adesão de Timor à ASEAN”, análise SWOT do processo de adesão considerado do ponto de vista de Timor-Leste.

A anáise De jure condendo/constituindo pode ser consultada na Secção 1.5.1 do Capítulo I mas até à data da presente Edição não se consideram serem regras oficialmente vigentes (De jure condito/constituto).
Está previsto na execução do Plano Estratégico do Parlamento Nacional para o período 2017-2022 a adesão de Timor-Leste à ASEAN,
segundo Comunicado do Governo de Março de 2016 http://timor-leste.gov.tl/?%20p=14835& , que até à data da presente Edição ainda não foi
publicada em Jornal da República.
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A informação sobre o espaço fiscal para novas políticas e investimentos é incluída em circular de preparação do OGE
emitida anualmente pelo MF através da sua DNO414, após consulta com a UPMA, contendo regras de preparação do
OGE para o ano financeiro seguinte415, nos termos das regras a observar no respectivo planeamento, orçamentação,
monitorização e avaliação fixadas em 2015.
Finalmente, salienta-se ainda a base de dados do MF que inclui o investimento em assistência técnica prestada em
Timor-Leste cuja gestão é feita pela DNGEMAE.
Instrumento político para o período de cinco anos 2018-2023, o Programa do VIII Governo Constitucional416 ao abrigo do PED 2011-2030 (ver acima Secção 1.1 do presente Capítulo), incorporando o roteiro nacional para cumprir a
“Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas” e visando atingir os “Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, assume como prioridades do Executivo a diversificação económica e a criação
de emprego.
A política governamental respeitante à avaliação, gestão, monitorização e fiscalização de projectos de capital de desenvolvimento está atribuída desde 2011 à Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN).
Na dependência do Ministro do Plano e Ordenamento de acordo com a Orgânica do VIII Governo Constitucional a
ADN actua em articulação com a Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA) e o SGP.
• A ADN é responsável pela gestão, monitorização, administração e supervisão da implementação do PED 20112030 tendo sido criada com vista a gerir os projectos grandes e complexos de desenvolvimento nacional enquanto
serviço central, de grande importância, dependendo do Primeiro-Ministro e trabalhando em colaboração com a
CNA417, com competências para avaliar as propostas de infra-estruturas, monitorizar e preparar os relatórios sobre
a execução e desenvolvimento de infra-estruturas, de que é exemplo a reunião para analisar o ponto de situação
dos projectos de infraestruturas ocorrida em Junho de 2019 em Díli no Palácio do Governo418, levar a cabo a coordenação de todas as áreas da sua competência, ao nível do Governo, o planeamento nacional e desenvolvimento de
políticas baseadas em resultados, o acompanhamento e avaliação de grande projectos e programas do Governo419.
• O PED previa a transformação da ADN numa Agência de Planeamento Económico e Investimento que teria responsabilidades de supervisionar os grandes projectos e a realização de planeamento para grandes projectos, programas e estratégias a nível nacional. Tais competências vieram a ser atribuídas ao SGP.
• A CNA criada em 2011, funcionando actualmente na dependência do MF, tem por missão realizar processos de
aprovisionamento para projectos de valor igual ou superior a USD 1 000 000, bem como acompanhar e assistir
tecnicamente os restantes procedimentos realizados no âmbito de todas as entidades públicas, sendo responsável
também desde 2014 por apoiar a realização de processos de aprovisionamento na RAEOA (consultar na Secção 1.8),
independentemente do respectivo valor, quando para tal seja solicitada.
• O SGP organiza reuniões de preparação dos OGE, sendo responsável pelo apoio técnico e administrativo ao
CAFI420, em coordenação estreita com a ADN, a CNA e linhas ministeriais. Segundo informação veiculada pelo governo421, assume ainda a responsabilidade de efectuar a avaliação e estudos de viabilidade dos projectos, fornecer
as recomendações sobre a disponibilidade do orçamento, bem como as opções de financiamento e executar os
pagamentos com base nas recomendações da ADN.
Ferramenta principal do governo estabelecida em 2011 e regulamentado em 2016422, o Fundo das Infra-estruturas (FI) tem como objectivo principal apoiar os projectos estratégicos para avançar o crescimento de Timor-Leste
através de construção e manutenção de infra-estruturas nucleares e produtivas como uns pilares centrais para
alcançarem os objectivos de longo prazo do desenvolvimento socioeconómico que possam levar para a melhoria de
qualidade de vida, provisionando segundo informação governamental423 as fontes financeiras para os projectos de
estradas e pontes, aeroportos e portos marítimos, fornecimento de água e de energia, educação e saúde, turismo
e outros grandes projectos com orçamento superior a USD 1 000 000. A sustentabilidade do FI está directamente
ligada com as prioridades estratégicas de desenvolvimento económico, de impactos sociais e ambientais, alinhadas
com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e o PED 2011-2030.
De acordo com o Artigo 13.º da Orgânica do MF, aprovada por Decreto-Lei de Setembro de 2019.
415
Informações sobre preparação do OGE disponível em https://www.mof.gov.tl/budget-spending/the-budget-process/preparing-for-the-budget/?lang=pt
416
http://timor-leste.gov.tl/?cat=39 .
417
http://www.cna.gov.tl/en/
418
http://timor-leste.gov.tl/?p=22205&n=1
419
Informação constante do PED 2011-2030 http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2011/07/Plano-Estrategico-Desenvolvimento-TL3.pdf.
420
Organigrama do CAFI/SGP em http://www.sgp.tl/pt/sobre/ . De acordo com a página do SGP, em cada ano financeiro, as agências executadoras e
os Ministérios submetem as novas propostas de projectos ao SGP para a avaliação preliminar. O SGP produz os relatórios trimestrais e anuais sobre a
execução de orçamento do FI para o Gabinete do Primeiro-Ministro, o Parlamento Nacional e os Ministérios. O SGP gere o orçamento alocado com o
objectivo de pagar os projectos do FI com base nas recomendações da Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN).O SGP tem um papel significante
para assegurar o apoio ao CAFI com as informações adequadas sobre todos os projectos debaixo das carteiras do FI antes de tomar as decisões. As informações dadas para o CAFI englobam a orçamentação, o estudo de viabilidade, as notas informativas e as demais informações. Para além de facilitar
e administrar as reuniões do CAFI com o fim de discutir e deliberar todas as questões e assuntos relativamente aos projectos do FI que vão ser todos
registados e as actas tomadas, o SGP colabora igualmente com a ADN, a CNA e os Ministérios e as outras agências para processar os pagamentos dos
projectos com base nas recomendações da ADN.O SGP é a equipa dos profissionais que tomam conta a orçamentação e o pagamento dos projectos do
FI com base nas recomendações da ADN. Além disso, o SGP, de acordo com as suas carteiras, faz vários esforços para assegurar a implementação de
projectos segue o Estudo de Viabilidade.
421
http://timor-leste.gov.tl/?p=22855&n=1
422
Consultar o Livro 3A sobre “Fundo Infra-estrutura, documento fundamental para a responsabilização do Governo perante o Parlamento Nacional e o
povo de Timor-Leste” disponibilizado pelo Ministério das Finanças https://www.mof.gov.tl/wp-content/uploads/2019/04/BB3A_Port.pdf
423
http://timor-leste.gov.tl/?p=22855&n=1
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A Estratégia Nacional de Emprego 2017-2030424 identificou como áreas importantes de investimentos públicos o
novo aeroporto em Oé-Cussé e a construção do Porto em Suai e Tibar, tendo o Aeroporto do Suai, no município de
Covalima, sido inaugurado em 2017425.
Alinhado com o PED 2011-2030 está o Quadro de Parceria 2020-2024 do Banco Mundial para Timor-Leste426, nova
estratégia a 5 anos baseada em análise das oportunidades e desafios com vista a acabar com a pobreza extrema e
aumentar a prosperidade partilhada427.
A revisão e implementação do Guia de Reforma e Fomento Económico (GRFE)428, previsto anteriormente como
principal estratégia governamental no período 2015-2017, reconhecido no Programa do VIII Governo Constitucional
como instrumento que visa facilitar o investimento privado, promover a diversificação económica e criar empregos
sustentáveis, faz parte do conjunto de medidas de atracção do investimento privado e criação de emprego de forma
sustentável, a par do desenvolvimento do Quadro Nacional de Planeamento com vista à criação de Polos de Desenvolvimento e de Zonas Económicas Especiais.

1.13 CLASSIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CAE)
O quadro seguinte agrega numa única tabela comparativa as três tabelas constantes dos Anexos I, II e III do Regime
de Licenciamento das Actividades Económicas de 2017, indicando para cada sector de actividade qual o correspondente regime de licenciamento.
Consultar no Legis-PALOP+TL as tabelas detalhadas de códigos numéricos de Classificação das Actividades
Económicas constantes nos Anexos I, II e III do regime de Licenciamento de Actividades Económicas de 2017.
QUADRO COMPARATIVO DE SECTORES E NÍVEL DE RISCO
NA CLASSIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
A - Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta, Pesca e Aquicultura
Nível de risco: Médio
Sectores:
• Culturas temporárias, incluindo cerealicultura, leguminosas secas e sementes oleaginosas; cultura de arroz, de
produtos hortícolas, raízes e tubérculos e outras culturas temporárias;
• Culturas permanentes, incluindo cultura de frutos tropicais e subtropicais, de citrinos, de frutos oleaginosos, do
café e outras;
• Cultura de materiais de propagação vegetativa;
• Produção animal, incluindo criação de bovinos e búfalos, de equinos, asininos e muares e de ovinos e caprinos,
suinicultura, avicultura e outra produção animal;
• Agricultura e produção animal combinadas e serviços relacionados; caça e serviços relacionados;
• Silvicultura e outras actividades florestais incluindo florestas plantadas, florestas naturais, exploração florestal,
apanha de produtos florestais, excepto madeira e serviços relacionados;
• Pesca marítima; pesca em águas interiores; aquicultura e serviços relacionados.
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
B - Indústrias Extractivas
Nível de risco: Alto
Sectores:
• Extracção de hulha (inclui antracite), de lenhite, do petróleo bruto e de gás natural;
• Extracção e preparação de minerais de ferro e de minerais não ferrosos;
• Extracção de pedra para construção, de areia, de pedra britada e de argila e caulino;
• Extracção de minerais para a indústria química e para a fabricação de adubos, de sal e outras indústrias extractivas;
• Actividades dos serviços relacionados com a extracção de petróleo e gás, excepto a prospecção e outras actividades dos serviços relacionados com as indústrias extractivas.

Disponível em PT http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2017/07/Estrat%C3%A9gia-Nacional-de-Emprego-2017-2030.pdf. Disponível em PT, Tétum e Inglês em https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/
wcms_565175.pdf
425
http://timor-leste.gov.tl/?p=20598&n=1&lang=pt
426
http://documents.worldbank.org/curated/en/353111574777310081/pdf/Timor-Leste-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-FY2020-FY2024.pdf
427
Informação em Inglês sobre os Key Focuses of the Country Partnership Framework (CPF) 2020-2024 https://www.worldbank.org/en/country/timor-leste/brief/country-partnership-framework-2020-2024. Exemplo de financiamento no âmbito do CPF https://www.rtp.pt/noticias/
economia/banco-mundial-aprova-emprestimo-concessionado-de-59-milhoes-de-dolares-a-timor-leste_n1188807
428
Disponível apenas em Inglês na página do Ministério das Finanças https://www.mof.gov.tl/wp-content/uploads/2016/07/03-Economic-Reform.pdf. Para além de referido no Programa do VIII Governo Constitucional http://timor-leste.gov.tl/?cat=39 , é referenciado em http://timor-leste.gov.tl/?p=18433 e em https://macauhub.com.mo/pt/2015/11/26/timor-leste-government-approves-economic-reform-guide/
424
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Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
C - Indústrias transformadoras
Nível de risco: Baixo
Sectores:
• Preparação, fiação, tecelagem e acabamento de têxteis;
• Confecção de artigos de vestuário, fabricação de artigos de pele com pêlo e de artigos de malha;
• Serração, aplainamento e impregnação da madeira, fabricação de artigos de madeira, de cortiça, de espartaria
e de cestaria;
• Impressão de jornais e outras actividades relacionadas;
• Fabricação de bijutarias e de instrumentos musicais;
• Reparação e manutenção de produtos metálicos, de máquinas e equipamentos, de equipamento electrónico e
óptico, de equipamento eléctrico e de equipamento de transporte excepto veículos e instalação de máquinas e de
equipamentos industriais.
Regime de licenciamento: Regime geral de autorização
Comunicação ao SERVE: 10 dias úteis após início de actividade
Nível de risco: Médio
Sectores:
• Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas, produção de óleos e gorduras animais e vegetais,
indústria de lacticínios, transformação de cereais e leguminosas; fabricação de amidos, de féculas e de produtos
afins; panificação; fabricação de pastelaria, bolachas, biscoitos e tostas; indústria do cacau, do chocolate e dos
produtos de confeitaria; indústria do café; fabricação de outros produtos alimentares, não especificados (n.e.); fabricação de alimentos para animais;
• Fabricação de bebidas alcoólicas destiladas; indústria do vinho (inclui vinho de palma); fabricação de cerveja e
malte e de refrigerantes; produção de águas minerais naturais e de outras águas engarrafadas;
• Indústria do tabaco;
• Curtimenta e acabamento de peles sem pêlo e com pêlo; fabricação de artigos de viagem e de uso pessoal, de
marroquinaria, de correeiro e de seleiro; indústria do calçado;
• Fabricação de folheados e painéis à base de madeira, de outras obras de carpintaria para a construção, de embalagens de madeira e de outras obras de madeira e cortiça;
• Fabricação de pasta, de papel e cartão (excepto canelado) e de papel e de cartão canelados e de artigos de papel
e de cartão;
• Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas
• Fabricação de vidro e artigos de vidro, de produtos cerâmicos refractários, de produtos cerâmicos para a construção, de outros produtos de porcelana e cerâmicos não refractários; serragem, corte e acabamento de rochas
ornamentais e de outras pedras de construção; fabricação de artigos cerâmicos de uso doméstico e ornamental e
outros produtos, excepto para a construção, de produtos cerâmicos para a construção, de produtos de betão para
a construção e de betão pronto; serragem, corte e acabamento de pedras de construção e Fabricação de outros
produtos minerais não metálicos, n.e.;
• Siderurgia e fabricação de ferro-ligas; fabricação de tubos, condutas, perfis ocos e respectivos acessórios e de
aço;
• Fabricação de estruturas de portas, janelas e elemento similares em metal e de reservatórios, recipientes, caldeiras e geradores a vapor;
• Fabricação de produtos forjados, estampados e laminados; tratamento e revestimento de metais e actividades
de mecânica geral; fabricação de cutelaria, ferramentas manuais e ferragens e de outros produtos metálicos, n.e.;
• Fabricação de componentes e de placas, electrónicos, de computadores e de equipamento periférico, de aparelhos e equipamentos de comunicações, de receptores de rádio e de televisão e bens de consumo similares e de
instrumentos e aparelhos de medida, verificação e navegação; relógios e material de relojoaria;
• Fabricação de motores, geradores e transformadores eléctricos e fabricação de material de distribuição e de
controlo para instalações eléctricas, acumulares, pilhas, fios e cabos isolados e seus acessórios; fabricação de
lâmpadas eléctricas e de outro equipamento de iluminação, de electrodomésticos e outros aparelhos para uso
doméstico e de outro equipamento eléctrico;
• Fabricação de máquinas e equipamentos para uso geral e de outras máquinas e equipamentos para uso específico;
• Fabricação de veículos automóveis, de carroçarias, reboques e semi-reboques, de componentes e acessórios para
veículos automóveis;
• Construção naval; fabricação de material circulante para caminhos-de-ferro, de aeronaves, de veículos espaciais
e equipamento relacionado, de veículos militares de combate e de outro equipamento de transporte, n.e.; fabricação
de mobiliário e de colchões, de mobiliário de madeira, de mobiliário de bambu e e outro mobiliário;
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• Fabricação de joalharia, ourivesaria e artigos similares; cunhagem de moedas; fabricação de jogos e de brinquedos e de instrumentos e material médico-cirúrgico.
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
Nível de risco: Alto
Sectores:
• Preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne e de peixes, crustáceos e moluscos;
• Fabricação de produtos de coqueria e de produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis;
• Fabricação de produtos químicos de base, adubos e compostos azotados, matérias plásticas e borracha sintética, sob formas primárias;
• Fabricação de sabões e detergentes, produtos de limpeza e polimento, perfumes e produtos de higiene e de outros produtos químicos, n.e.; de tintas, vernizes e produtos similares; mástiques; tintas de impressão; de sabões
e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de higiene; de outros produtos químicos
e de fibras sintéticas ou artificias;
• Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas;
• Fabricação de cimento, cal e gesso, de produtos de betão, gesso e cimento, de produtos abrasivos e de outros
produtos minerais não metálicos;
• Fabricação de armas e munições;
• Fabricação de equipamento de radiação, electromedicina e electroterapêutico.
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
D - Electricidade, Gás, Vapor, Água quente e fria e Ar frio
Nível de risco: Médio
Sectores:
• Produção e distribuição de vapor, água quente e fria e ar frio por conduta; produção de gelo.
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
Nível de risco: Alto
Sectores:
• Produção, transporte, distribuição e comércio de eletricidade;
• Produção de gás; distribuição de combustíveis gasosos por condutas; comércio de gás.		
E - Despoluição429
Nível de risco: Alto
Sectores:
• Captação, tratamento e distribuição de água;
• Recolha, drenagem e tratamento de águas residuais;
• Recolha de resíduos não perigosos e perigosos;
• Tratamento e eliminação de resíduos não perigosos e perigosas;
• Valorização de materiais e descontaminação e actividades similares.
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
F - Construção
Nível de risco: Baixo
Sectores:
• Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de edifícios).
Regime de licenciamento: Regime geral de autorização
Comunicação ao SERVE: 10 dias úteis após início de actividade
		
Nível de risco: Médio
Sectores:
• Acabamento em edifícios;
• Aluguer de equipamento de construção e de demolição, com operador; Outras actividades especializadas de
construção, n.e..
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
429
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Nível de risco: Alto
Sectores:
• Construção de edifícios (residências e não residências);
• Construção de estradas, pontes, túneis, pistas de aeroportos e vias férreas;
• Construção de redes de transporte de águas, de esgotos, de distribuição de energia, de telecomunicações e
outras redes;
• Construção de outras obras de engenharia civil;
• Demolição e preparação de construção;
• Instalação eléctrica, de canalizações e de climatização e outras instalações em construções.
G - Comércio por grosso e a retalho; Reparação de veículos automóveis e motociclos
Nível de risco: Baixo
Sectores:
• Comércio de veículos automóveis e de respectivas peças e acessórios;
• Comércio por grosso e a retalho de motociclos e de respectivas peças e acessórios; agentes de comércio por
grosso; comércio por grosso de têxteis, vestuário e calçado, de electrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão e de outros bens de consumo
• Comércio por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas informáticos, de equipamentos
electrónicos, de telecomunicações e suas partes, de máquinas e equipamentos agrícolas e de outras máquinas e
equipamentos, de madeira em bruto e de produtos derivados, de materiais de construção, ferragens, ferramentas e equipamento e acessórios para canalizações, de desperdícios e sucata e outros produtos n.e.;
• Comércio por grosso não especializado;
• Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados, sem predominância de produtos alimentares,
bebidas ou tabaco, comércio a retalho de computadores, unidades periféricas, programas informáticos e equipamentos de telecomunicações e de equipamento audiovisual, em estabelecimentos especializados;
• Comércio a retalho em estabelecimentos especializados de têxteis, de ferragens, tintas, vidro, equipamento
sanitário, ladrilhos e similares, carpetes, tapetes, cortinados e revestimentos para paredes e pavimentos, de
electrodomésticos, móveis, de artigos de iluminação e de outros artigos para o lar, de livros, jornais, revistas e
artigos de papelaria, de discos, CD, DVD, cassetes e similares, artigos de desporto, jogos e brinquedos, de vestuário, calçado, artigos de couro e de viagem, de outros produtos novos, de artigos em segunda mão;
• Comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis de venda; por correspondência ou via Internet; ou por
outros métodos, não efectuado em estabelecimentos, bancas, feiras ou unidades móveis de venda.
Regime de licenciamento: Regime geral de autorização
Comunicação ao SERVE: 10 dias úteis após início de actividade
Nível de risco: Médio
Sectores:
• Manutenção e reparação de veículos automóveis e de motociclos, de suas peças e acessórios;
• Comércio por grosso de produtos agrícolas brutos e animais vivos e de produtos alimentares, bebidas e tabaco;
• Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados, com predominância de produtos alimentares,
bebidas ou tabaco;
• Comércio a retalho em estabelecimentos especializados de frutas e produtos hortícolas, de pão, de produtos
de pastelaria e de confeitaria, de outros produtos alimentares, bebidas e tabaco, e de produtos farmacêuticos,
médicos, cosméticos e de higiene;
• Comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis de venda, de combustíveis e lubrificantes.
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
Nível de risco: Alto
Sectores:
• Comércio por grosso de combustíveis sólidos, líquidos, gasosos e produtos derivados e de minérios e de metais;
• Comércio a retalho de combustíveis em estabelecimentos especializados.		
H - Transportes e armazenagem
Nível de risco: Baixo
Sectores:
• Armazenagem;
• Actividades postais sujeitas a obrigações do serviço universal e outras actividades postais e de courier.
Regime de licenciamento: Regime geral de autorização
Comunicação ao SERVE: 10 dias úteis após início de actividade
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Nível de risco: Médio
Sectores:
• Actividades auxiliares dos transportes terrestres, dos transportes por água e dos transportes aéreos e manuseamento de carga;
• Actividades dos transitários e agentes aduaneiros do transporte marítimo e aéreo e outras actividades de apoio ao
transporte.
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
Nível de risco: Alto
Sectores:
• Transporte por caminho-de-ferro;
• Transportes terrestres, urbanos e suburbanos, de passageiros e outros;
• Transportes rodoviários de mercadorias;
• Transportes por oleodutos ou gasodutos;
• Transportes marítimos e aéreos de passageiros e de mercadorias.		
I - Alojamento, restauração e similares
Nível de risco: Médio
Sectores:
• Fornecimento de refeições para eventos e outras actividades de serviço de refeições.
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
Nível de risco: Alto
Sectores:
• Estabelecimentos hoteleiros e residência para férias;
• Parques de campismo e de caravanismo e outros locais de alojamento;
• Restaurantes tipo tradicional e em meios móveis e estabelecimentos de bebidas.		
J - Actividades de informação e de comunicação
Nível de risco: Baixo
Sectores:
• Edição de livros, edição de listas destinadas a consulta, edição de jornais, revistas e de outras publicações periódicas, outras actividades de edição e edição de programas informáticos;
• Actividades de produção de filmes, de vídeos e de programas de televisão e técnicas de pós-produção para filmes,
vídeos e programas de televisão, distribuição de filmes, de vídeos e programas de televisão: Projecção de filmes e
de vídeos, actividades de gravação de som e edição de música;
• Actividades de programação informática, Actividades de consultoria em informática e de gestão e exploração de
equipamento informático, outras actividades relacionadas com as tecnologias da informação e informática;
• Actividades de processamento de dados, domiciliação de informação e actividades relacionadas, portais Web,
actividades de agências de notícias e outras actividades dos serviços de informação, n.e.
Regime de licenciamento: Regime geral de autorização
Comunicação ao SERVE: 10 dias úteis após início de actividade
Nível de risco: Médio
Sectores:
• Actividades de rádio e de televisão;
• Actividades de telecomunicações por fio, sem fio e por satélite e outras actividades de telecomunicações;
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
K - Actividades financeiras e de seguros
Nível de risco: Alto
Sectores:
• Banco central430, Banco público e outra intermediação monetária;
• Actividades de sociedades gestoras de participações sociais, Trusts, fundos e entidades financeiras similares;
• Actividades de locação financeira, casas de penhores, cooperativas de crédito, sociedades de capital de risco,
administração de mercados financeiros, actividades de negociação por conta de terceiros em valores mobiliários e
outros instrumentos financeiros;
• Administração de mercados financeiros, actividades de negociação por conta de terceiros em valores mobiliários
e outros instrumentos financeiros e outras;
• Actividades auxiliares de seguros e de fundos de pensões e de gestão de fundos.
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A actividade de banco central é exercida desde 2011 pelo Banco Central de Timor-Leste (BCTL) tendo sucedido para todos os efeitos legais a
ABP), nos termos da sua Lei Orgânica que revogou em tal data o Regulamento da UNTAET de 2001 que criou a ABP, entidade que por sua vez
nessa altura sucedeu ao Gabinete Central de Pagamentos criado em 2000 também através de Regulamento da UNTAET.
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Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
L - Actividades imobiliárias
Nível de risco: Baixo
Sectores:
• Compra e venda de bens imobiliárias e arrendamento de bens imobiliários;
Regime de licenciamento: Regime geral de autorização
Comunicação ao SERVE: 10 dias úteis após início de actividade
M - Actividades de consultoria científica, técnicas e similares
Nível de risco: Baixo
Sectores:
• Actividades jurídicas, de contabilidade e auditoria e consultoria fiscal;
• Actividades de sedes sociais; Actividades de consultoria para os negócios e a gestão;
• Actividades de design; Actividades fotográficas; Actividades de tradução e interpretação; Outras actividades de
consultoria, cientificas, técnicas e similares, n.e.
Regime de licenciamento: Regime geral de autorização
Comunicação ao SERVE: 10 dias úteis após início de actividade
Nível de risco: Médio
Sectores:
• Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins, de ensaios e de análises técnicas e de investigação
científica e de desenvolvimento;
• Investigação e desenvolvimento (I&D) das ciências naturais e das ciências físicas e engenharia;
• I&D das ciências sociais e das ciências humanas;
• Publicidade e estudos de mercado e sondagens de opinião;
• Actividades veterinárias.
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
N - Actividades administrativas e dos serviços de apoio
Nível de risco: Baixo
Sectores:
• Aluguer de veículos automóveis; Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico; Aluguer de meios de transporte
marítimo e fluvial; Aluguer de máquinas e equipamentos para a construção e engenharia civil; Aluguer de máquinas e equipamentos de escritório (inclui computadores); Aluguer de outras máquinas e equipamentos, n.e.;
Locação de propriedade intelectual e produtos similares, excepto direitos de autor431;
• Actividades das empresas de selecção e colocação de pessoal, trabalho temporário e outros recursos humanos;
• Serviços de reservas e actividades relacionadas com agências de viagem e operadores turísticos;
• Actividades combinadas de apoio aos edifícios; Actividades de limpeza; Actividades de plantação e manutenção
de jardins
• Actividades de serviços administrativos e de apoio; Actividades dos centros de chamadas (call centres); Organização de feiras, congressos e outros eventos similares; Actividades de embalagem; Outras actividades de serviços de
apoio prestados às empresas, n.e.
Regime de licenciamento: Regime geral de autorização
Comunicação ao SERVE: 10 dias úteis após início de actividade
Nível de risco: Médio
Sectores:
• Agências de viagem e operadores turísticos;
• Actividades de segurança privada e relacionadas com sistemas de segurança.
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
O - Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória
Nível de risco: Alto
Sectores:
• Administração Pública Central; Administração Regional e Local; Administração Pública - actividades de saúde,
educação, culturais e sociais, excepto segurança social obrigatória e actividades económicas; Actividades de apoio
ao conjunto da Administração Pública;
• Negócios Estrangeiros; Actividades de Defesa, de Justiça, de Segurança, Ordem Pública e Protecção Civil;
• Actividades de segurança social obrigatória.
431
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Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
P - Educação
Nível de risco: Médio
Sectores:
• Actividades de serviços e apoio à educação;
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
Nível de risco: Alto
Sectores:
• Educação pré-escolar; Ensino Básico 1º e 2º ciclos; Ensino Básico 3º ciclo; Ensino secundário geral, técnico-profissional e superior;
• Formação profissional; outras actividades educativas, n.e.		
Q - Actividades de saúde humana e apoio social
Nível de risco: Médio
Sectores:
• Actividades de apoio social sem alojamento para pessoas idosas e com deficiência;
• Actividades de cuidados para crianças e outras, sem alojamento.
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
Nível de risco: Alto
Sectores:
• Actividades dos estabelecimentos de saúde com internamento; Actividades de prática clínica em ambulatório, de
medicina dentária e de odontologia;
• Laboratórios de análises clínicas; Centros de recolha e bancos de órgãos; Outras actividades de saúde humana,
n.e.
• Actividades dos estabelecimentos de cuidados continuados integrados, para pessoas com doença do foro mental
e do abuso de drogas, com alojamento; Actividades de apoio social para pessoas idosas e com deficiência, com
alojamento; outras actividades de apoio social com alojamento.		
R - Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas
Nível de risco: Baixo
Sectores:
• Actividades de teatro, de música, de dança e outras actividades das artes do espectáculo; Criação artística e
literária;
• Actividades das bibliotecas e arquivos; Actividades dos museus e dos sítios e monumentos históricos; Actividades
dos jardins zoológicos, botânicos e aquários e dos parques e reservas naturais;
• Actividades dos clubes desportivos; Outras actividades desportivas; Actividades de diversão e recreativas.
Regime de licenciamento: Regime geral de autorização
Comunicação ao SERVE: 10 dias úteis após início de actividade
Nível de risco: Médio
Sectores:
• Lotarias e outros jogos de aposta.
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
S - Outras actividades de serviços
Nível de risco: Baixo
Sectores:
• Actividades de organizações económicas e patronais; Actividades de organizações profissionais; Actividades das
organizações sindicais; Actividades de organizações religiosas, das associações de juventude e de estudantes e
outras actividades de organizações associativas n.e.;
• Reparação de computadores, de equipamento periférico e de equipamento de comunicações; Reparação de televisores e de outros bens de consumo similares, de electrodomésticos e outros equipamentos de uso doméstico
e para o jardim, de mobiliário e similares de uso doméstico e de relógios, artigos de joalharia e de outros bens de
uso pessoal e doméstico;
• Outras actividades de serviços pessoais, incluindo lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles; Actividades de salões
de cabeleireiro e institutos de beleza; Actividades funerárias e conexas; outras actividades de serviços pessoais n.e.

420

Regime de licenciamento: Regime geral de autorização
Comunicação ao SERVE: 10 dias úteis após início de actividade
Nível de risco: Médio
Sectores:
• Actividades de organizações políticas.
Regime de licenciamento: Licenciamento sectorial
Comunicação ao SERVE: Antes do início da actividade
T- Actividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e actividades de produção das famílias para
uso próprio
Nível de risco: Baixo
Sectores:
• Actividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico; Actividades de produção de bens pelas famílias
para uso próprio; Actividades de produção de serviços pelas famílias para uso próprio.
Regime de licenciamento: Regime geral de autorização
Comunicação ao SERVE: 10 dias úteis após início de actividade
U - Actividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
Nível de risco: Baixo
• Actividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais.
Regime de licenciamento: Regime geral de autorização
Comunicação ao SERVE: 10 dias úteis após início de actividade

1.14 PRINCIPAIS TAXAS DE IMPOSTOS
Sem prejuízo de análise mais detalhada no Capítulo III, o quadro seguinte sumariza as principais taxas de impostos
em Timor-Leste:
IMPOSTO

TAXAS

Imposto sobre o rendimento
das pessoas colectivas

10%

Imposto sobre serviços

Volume de negócios anual:
Inferior a USD 500: 0%
Mais de USD 500: 5%

Imposto selectivo de consumo

Cerveja com teor de álcool inferior a 4,5%: USD 2,50/litro
Cerveja com outros teores de álcool: USD 3,50/litro
Vinho, vermute e outras bebidas fermentadas: USD 3,50/litro
Tabaco: USD 19/Kg
Gasolina, gasóleo e outros derivados de petróleo: USD 0,06/litro
Bens importados: 2,5%
Venda de bens ou prestação de serviços: 0%

Imposto sobre vendas
Imposto sobre salários

Trabalhadores dependentes residentes (rendimentos mensais):
Até USD 500: 0%
Mais de USD 500: 10%
Trabalhador dependente não-residente: 10%

1.15 FONTES ADICIONAIS DE INFORMAÇÃO
Os interessados em investir ou constituir uma empresa em Timor-Leste podem consultar dossiers legislativos e informação disponível na Página oficial do Governo de Timor-Leste432 em Português e Inglês nas seguintes matérias:
• Empresas & Investimento;
• Impostos;
• Imigração;
• Importação/Exportação;
• Petróleo & Gás;
432
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• Transportes & Comunicações;
• Programa do Governo;
• Sistema Político;
• Divisão Administrativa;
• Concursos.
Informações detalhadas sobre as Fronteiras Marítimas podem ser consultadas na página do Gabinete das Fronteiras Marítimas do Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas433:
• Perguntas Frequentes;
• Glossário;
• Agenda de eventos;
• Documentação (Recursos, conciliação obrigatória, Tratados, Recursos adicionais, Artigos);
• Discursos.
Mais informações na página oficial do MF434 sobre:
• Impostos;
• Alfândegas;
• Orçamento e Despesas;
• Aprovisionamento, incluindo acesso ao Portal eProcurement de Timor-Leste435 e ao Guia de Boas Práticas para
Contratos Públicos436;
• Unidade de Gestão de Parcerias para o Desenvolvimento (UGPD)437;
• Economia;
• Reforma fiscal;
• Formulários de aprovisionamento, de impostos e de Tesouro;
• Anúncios.
Na página do Portal de Transparência de Timor-Leste438, estão ainda acessíveis os seguintes Portais electrónicos:
• Portal de Transparência do Orçamento (Budget Transparency Portal)439;
• Portal de Transparência da Ajuda (ATP Public Portal)440;
• Portal de Resultados do Governo (Government Results Portal)441.
Mais informação sobre contratação pública ou Procurement disponibilizada pela Comissão Nacional do Aprovisionamento (CNA)442.
Mais informação sobre cooperação:
• Asian Development Bank (ADB)443;
• Timor-Leste Office Japan international cooperation agency (JICA)444;
• Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa (ASG-PLP)445;
• “Parceria para a melhoria da prestação de serviços através do reforço da Gestão e Supervisão das Finanças Públicas em Timor-Leste (PFMO)”446;

http://www.gfm.tl/?lang=pt
https://www.mof.gov.tl/?lang=pt
http://www.eprocurement.gov.tl/public/indexeprtl?&lang=pt. Procurement abrange exportações/fornecimento de bens, serviços e obras.
436
https://www.mof.gov.tl/government-procurement/guide-to-government-procurement/?lang=pt
437
https://www.mof.gov.tl/aid-effectiveness/?lang=pt Página da UGPD (Development Partnership Management Unit – DPMU) https://www.mof.
gov.tl/dpmu-2/?lang=en
438
http://www.transparency.gov.tl/index.html
439
http://www.budgettransparency.gov.tl/public/index?&lang=pt
440
O Aid Transparency Portal (ATP) é uma base de dados Oficial de Ajuda para o Desenvolvimento (Official Development Assistance - ODA) https://
aidtransparency.gov.tl/portal/
441
http://www.governmentresults.gov.tl/publicResults/index?&lang=pt
442
http://www.cna.gov.tl/en/
443
https://www.adb.org/countries/timor-leste/main ; https://www.adb.org/countries/timor-leste/strategy
444
https://www.jica.go.jp/english/
445
http://www.asg-plp.org/index.aspx
446
A PFMO é um “projecto cofinanciado pela UE, no valor de EUR 12 000 000 e pelo Camões [cooperação portuguesa], no valor de EUR 600 000,
conhecido pelo lema ‘Osan Povu Nian, Gere Ho Di’ak’ (Gerir bem o dinheiro público) para reforçar o planeamento, a gestão, a auditoria, a monitorização, a responsabilização e a supervisão do uso das finanças públicas em Timor Leste, para uma melhor prestação de serviços públicos”.
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1363327/lancada-imagem-de-programa-ue-camoes-de-apoio-a-governacao-em-timor-leste .
Inserem-se no âmbito da PFMO a realização de Conferências e debates, como a Conferência internacional sobre criminalidade económica e
financeira realizada em Díli em Dezembro de 2019 visando debater e trocar experiências sobre os desafios desta matéria em território timorense, contando com análise de diversas vertentes da criminalidade económica e financeira https://e-global.pt/noticias/lusofonia/timor-leste/
timor-leste-dili-acolhe-conferencia-internacional-sobre-criminalidade-economica-e-financeira/
433
434
435
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Mais informações sobre investimento, economia, petróleo & gás e outras informações úteis podem ser encontradas
em fontes de países e regiões onde se fala a língua portuguesa, como por exemplo:
• Portal da AICEP Portugal Global447;
• Portal das Comunidades Portuguesas448;
• World Bank - Doing Business449 (Banco Mundial);
• Business -US Embassy in Timor-Leste450;
• Plataforma Media451;
• Macauhub452.
• E-Global453.

II SISTEMA LABORAL
2.1 REGIME LEGAL
A Lei do Trabalho de 2012, revogando o Regulamento da UNTAET que aprovou o Código Laboral de 2002, tem como
âmbito de aplicação os trabalhadores e empregadores e respectivas organizações de todos os sectores de actividade, incluindo os trabalhadores estrangeiros (ver Secção 2.11 deste Capítulo).
Desde Junho de 2017 é reconhecido o direito à igualdade de remuneração para homens e mulheres por trabalho de
igual valor, recomendando-se às empresas do sector privado com mais de 15 trabalhadores/as que elaborem uma
análise quantitativa e qualitativa das diferenças salariais entre mulheres e homens e que concebam uma estratégia
para corrigir eventuais diferenças injustificadas nas remunerações.

2.2 TIPOS E FORMAS DE CONTRATAÇÃO
2.2.1 Forma
A Lei do Trabalho estabelece que a celebração do contrato de trabalho deve revestir a forma escrita, sob pena de ser
considerado contrato de trabalho por tempo indeterminado, ser redigido em Português ou Tétum, e assinado por
ambas as partes, devendo conter, no mínimo, as cláusulas enumeradas no quadro seguinte:
FORMA DO CONTRATO DE TRABALHO
Cláusulas
obrigatórias
do contrato
de trabalho

• Identificação do empregador e do trabalhador;
• Cargo e actividade a serem desempenhados pelo trabalhador;
• Local de trabalho;
• Horário normal de trabalho e períodos de descanso;
• Valor, forma e periodicidade da remuneração;
• Categoria profissional do trabalhador;
• Data da celebração do contrato e data de início de execução, caso esta seja diferente;
• Duração do período probatório;
• Duração do contrato e respectiva justificação, caso se trate de contrato de trabalho por
tempo determinado;
• Acordo colectivo de trabalho aplicável, caso exista.

É admitida a contratação de trabalhadores menores, com a idade mínima de 15 anos, após exame médico que certifique a sua capacidade física e psíquica para o exercício das funções; o exame médico é obrigatoriamente realizado
antes do início da prestação do trabalho e repetido anualmente.

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/TimorLesteFichaMercado.pdf
https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/conselhos-aos-viajantes/t/timor-leste
Página em Português https://portugues.doingbusiness.org/pt/reforms/overview/economy/timor-leste. Páginas em Inglês https://www.
doingbusiness.org/; https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/timor-leste/TMP.pdf
450
https://tl.usembassy.gov/business/
451
https://www.plataformamedia.com/pt-pt.html
452
https://macauhub.com.mo/pt/
453
https://e-global.pt/
447
448
449
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Permite-se a prestação de trabalhos leves a trabalhadores menores entre os 13 e os 15 anos de idade, os quais
podem executar tarefas simples e definidas, que pressuponham conhecimentos elementares e não exijam esforços
físicos e mentais que ponham em risco a sua saúde e desenvolvimento e que não prejudiquem os estudos ou a
participação do menor em programas de formação profissional aprovados pelo Governo, proibindo-se o trabalho
extraordinário enão sendo considerandos trabalhos leves os seguintes:
• Trabalho que exceda 5 horas por dia e 25 horas semanais;
• Trabalho nocturno;
• Trabalho que implique um descanso semanal inferior a 2 dias;
• Trabalho que implique um período de mais de 3 horas seguidas sem ser interrompido por um intervalo não inferior
a 1 hora.
Timor-Leste é parte, desde 2009, da Convenção n.º 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativa à
Interdição das Piores Formas de Trabalho das Crianças e à Acção Imediata com Vista à sua Eliminação454.

2.2.2 Duração
O contrato de trabalho pode ser celebrado por tempo indeterminado ou por tempo determinado, o qual não pode,
incluindo renovações, exceder o período de 3 anos, sob pena de se considerar como contrato por tempo indeterminado.
O contrato por tempo determinado deve ser sempre celebrado por escrito e estabelecer de forma clara o motivo
justificativo para a sua celebração, bem como a relação entre a justificação invocada e o prazo estipulado, sob pena
de a justificação ser considerada nula e o contrato de trabalho considerado como contrato de trabalho por tempo
indeterminado.
As seguintes situações são consideradas como necessidades temporárias do empregador, permitindo ser celebrados contratos de trabalho por tempo determinado:
• Substituição do trabalhador ausente ou que, por qualquer razão, se encontre impedido de prestar trabalho;
• Actividades sazonais;
• Trabalho em obra, projecto ou outra actividade determinada e temporária.
São estabelecidos os seguintes limites do período probatório que se sumarizam na tabela abaixo:
Tipo de contrato de trabalho		

Período probatório

Contratos de trabalho por tempo indeterminado		

1 mês

Contratos de trabalho por tempo indeterminado com trabalhadores que exerçam
cargos de elevada complexidade técnica ou responsabilidade, ou que desempenhem
funções de confiança

3 meses

Contratos de trabalho por tempo determinado

8 dias
15 dias

Duração igual ou inferior a 6 meses
Duração superior a 6 meses

2.3 SALÁRIO MÍNIMO
O Salário Mínimo Nacional foi fixado em 2012455 e em USD 115456.

2.4 HORAS DE TRABALHO
2.4.1 Período normal de trabalho
O período normal de trabalho não pode ultrapassar 8 horas por dia, nem 44 horas por semana.
Após um período de 5 horas de trabalho ininterrupto, o trabalhador tem direito a um intervalo, de pelo menos 1
hora, para descanso.

Texto da Convenção em Português disponível em http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_182_oit_interdicao_formas_trabalho_criancas.pdf e Lista de Partes https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312327
455
Através de Despacho Presidente publicado no Jornal da República II Série n.º 18 de 1 de Junho de 2012.
456
Corresponde ao salário mínimo do funcionário grau G.
454
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2.4.2 Férias e faltas
O período de férias é de 12 dias úteis anuais.
As faltas podem ser justificadas ou injustificadas. As faltas justificadas são remuneradas caso sejam comunicadas
antecipadamente ou logo que possível ao empregador conforme se sumariza na tabela abaixo:
FALTAS JUSTIFICADAS REMUNERADAS
• 3 dias por ano em caso de casamento;
• 3 dias por ano em caso de morte de membros da família e eventos comunitários e religiosos;
• 12 dias por ano por motivo de doença ou acidente, mediante a apresentação de atestado médico.

2.5 LICENÇAS
O regime laboral timorense prevê as seguintes licenças:
• Licença por maternidade;
• Licença por paternidade.

2.5.1 Licenças por maternidade e por paternidade
A trabalhadora tem direito a uma licença remunerada por maternidade pelo período mínimo de 12 semanas, sendo
que 10 semanas devem, necessariamente, ser gozadas após o parto, sem perda da remuneração e direitos de antiguidade e não afectando a duração do período de férias, passando este direito para o pai trabalhador em caso de
nascimento do filho seguido da morte do cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto, no momento ou até
duas semanas após o parto, igualmente sem perda da remuneração e direito de antiguidade.

2.6 PROTECÇÃO DA MATERNIDADE
Além de beneficiar da licença por maternidade, o regime laboral timorense prevê ainda que a trabalhadora tenha os
seguintes direitos sem afectar a remuneração:
• Gozar licença anterior ao parto, nas situações de risco clínico para a trabalhadora ou nascituro, impeditivo do exercício de funções, pelo período de tempo necessário para prevenir o risco, fixado por prescrição médica;
• Gozar de uma licença de 4 semanas em caso de interrupção da gravidez;
• Dispensas para consulta médica da trabalhadora grávida, sem perda de remuneração ou de quaisquer direitos, para
efectuar exames médicos, pelo tempo e número de vezes necessários, mediante apresentação ao empregador da
correspondente justificação;
• Dispensas para amamentar ou aleitar o filho até este perfazer 6 meses de idade, sem perda de remuneração ou de
quaisquer direitos, em 2 períodos diários, com a duração de 1 hora cada.
• Não desempenho pela trabalhadora grávida ou a amamentar de trabalhos clinicamente desaconselháveis ao seu
estado, designadamente que impliquem esforço físico ou exposição a substâncias perigosas para si ou para o filho.
• Não prestação de trabalho nocturno ou extraordinário pela trabalhadora grávida ou a amamentar.
• Readmissão no seu posto de trabalho, ou num posto de trabalho equivalente, com a mesma remuneração finda a
licença por maternidade;
• Obtenção de uma declaração, emitida pela entidade empregadora da beneficiária, com a indicação do primeiro dia e
da duração possível da licença, falta ou dispensa ao trabalho e ainda, se for caso disso, dos dias em que tenha havido
remuneração, para efeitos de atribuição de subsídios da segurança social por risco clínico durante a gravidez, por interrupção da gravidez, por maternidade, por paternidade e por adopção, nos termos do Regime Jurídico de Protecção
na Maternidade, Paternidade e Adopção no âmbito do Regime Contributivo de Segurança Social de 2017.
A Lei do Trabalho prevê ainda que a trabalhadora tem direito a faltar justificadamente 5 dias por ano para prestar
assistência inadiável e imprescindível em caso de doença ou acidente de filho menor de 10 anos, com perda de remuneração.
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2.7 PAGAMENTO DE SEGURANÇA SOCIAL
São inscritos obrigatoriamente no regime geral, como beneficiários, os trabalhadores e, como contribuintes, as entidades empregadoras, independentemente da sua natureza e das finalidades que prossigam, desde que beneficiem
da actividade de terceiros em regime de trabalho subordinado ou legalmente equiparado para efeitos de segurança
social.
Nos termos da Lei do Trabalho e do Regime de Inscrição e Obrigação Contributiva no Âmbito do Regime Contributivo de Segurança Social de 2017, o empregador está obrigado a indicar no recibo de remuneração os descontos ou
retenções efectuados para o Sistema de Segurança Social, os quais não podem exceder, por mês, 30% do valor total
da remuneração recebida pelo trabalhador, devendo o pagamento das contribuições ser efectuado do dia 10 ao dia 20
do mês seguinte àquele a que dizem respeito.
O OGE 2021 manteve em 10% a taxa contributiva da Segurança Social, 6% da responsabilidade da entidade patronal e
4% da responsabilidade do trabalhador.

2.8 REGIME SANCIONATÓRIO
A Lei do Trabalho prevê que a fiscalização e o controlo da legalidade do trabalho são realizados pela Inspecção Geral
do Trabalho (IGT), nos termos do seu Estatuto aprovado em 2010 e alterado em 2013, prevendo-se ainda a punição
das normas laborais com coimas e outras sanções acessórias, tendo em conta a relevância dos interesses violados,
mas não tendo sido até ao momento publicada a respectiva legislação específica (consultar na Secção 2.10 o quadro
sobre infracções).
A IGT funciona na dependência do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)457, à semelhança do
Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar, do Centro Nacional de Formação Profissional de
Becora e do Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de- Obra.
A violação dos direitos das crianças e a exigência de trabalho forçado, conforme previsto nas convenções internacionais ratificadas por Timor-Leste, devem ser comunicadas ao Ministério Público com vista à instauração de processo
judicial para apuramento das responsabilidades civil e criminal dos envolvidos.
As entidades empregadoras que não cumpram as disposições do Regime de Inscrição e Obrigação Contributiva de
Segurança Social acima referido incorrem na prática de contra-ordenação cominada com as coimas previstas no
quadro seguinte.
REGIME CONTRIBUTIVO DE SEGURANÇA SOCIAL
Contra-ordenações

Coimas (USD)
Empresas
com mais de
10 trabalhadores

Falta de comunicação, ou comunicação fora do prazo, da admissão
20 a 2 000
dos trabalhadores por parte das entidades empregadoras
Falta ou atraso na inscrição das entidades empregadoras, bem como
da respectiva suspensão ou cessação		
Indicação, nas declarações de remunerações, de valores diferentes
dos legalmente considerados como base de incidência		
Falsas declarações ou utilização de qualquer outro meio de que
1 000 a 10 000
resulte a aplicação indevida de um esquema contributivo, quer
quanto à base de incidência, quer quanto às taxas contributivas
Não inclusão de trabalhadores na declaração de remunerações		
Falta de entrega das declarações de remuneração nos prazos
200 a 2 000
regulamentares ou não inclusão dos necessários elementos
nas mesmas		
Falta ou atraso no pagamento de contribuições pelas entidades
200 a 10 000
empregadoras

457
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Artigo 14.º n.º 4 da Orgânica do VIII Governo Constitucional actualizada em Junho de 2020.

Coimas (USD)
Empresas
com menos de
10 trabalhadores
10 a 1 000

1 000 a 10 000

500 a 5 000
100 a 1 000

100 a 5 000

2.9 CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
O contrato de trabalho cessa por via de: caducidade; acordo entre as partes; rescisão por iniciativa do trabalhador;
rescisão por iniciativa do empregador com fundamento em justa causa (rescisão por razões de mercado, tecnológicas ou estruturais relativas à empresa ou estabelecimento). Independentemente do motivo, em caso de cessação do
contrato de trabalho o trabalhador tem direito a uma compensação por tempo de serviço no valor correspondente
a 1 mês de salário por cada período de 5 anos de trabalho ao serviço do empregador. O quadro seguinte resume os
principais aspectos a ter em conta na cessação do contrato de trabalho.
CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Causas de caducidade

• Verificação do prazo do contrato de trabalho por tempo determinado;
• Impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva do trabalhador prestar o trabalho ou do empregador de o receber, tais como, morte do trabalhador ou morte do empregador que acarrete o encerramento das actividades da empresa ou encerramento
total e definitivo da empresa por outros motivos;
• Reforma do trabalhador por velhice ou invalidez.

Cessação por acordo
entre as partes

• Celebrado por escrito e assinado por ambas as partes;
• Mencionar os termos em que se dá a cessação, a data da celebração do acordo,
o início da produção dos efeitos, bem como, se couber, a compensação a receber
pelo trabalhador.

Rescisão por iniciativa
do trabalhador
por justa causa

• Cessação imediata do contrato de trabalho;
• Comunicação deve ser feita por escrito pelo trabalhador e apresentar os factos
que a justificam, dentro dos 15 dias seguintes ao acontecimento desses factos.
Constitui justa causa de rescisão do contrato pelo trabalhador:
• Violação culposa dos direitos e garantias do trabalhador estabelecidos na lei, no
contrato de trabalho ou no acordo colectivo;
• Falta de pagamento pontual da remuneração;
• Ofensas à integridade física ou moral, liberdade, honra ou dignidade do trabalhador,
praticadas pelo empregador ou por seu representante;
• Necessidade de cumprimento de obrigações legais incompatíveis com a execução
do contrato de trabalho;
• Alteração substancial e duradoura das condições de trabalho no exercício legítimo de
poderes do empregador, quando ultrapassado um período de 3 meses.

Indemnização
Calculada em meses
de salário consoante
a duração do contrato
		
		
		
		

Valor (em meses de salário)
• 1 mês
• 2 meses
• 4 meses
• 6 meses
• 8 meses
• 10 meses
• 12 meses

Duração do contrato
• Entre 1 e 6 meses
• Entre 6 meses e 1 ano
• Entre 1 ano e 2 anos
• Entre 2 e 3 anos
• Entre 3 e 4 anos
• Entre 4 e 5 anos
• Superior a 5 anos

Rescisão por iniciativa
do trabalhador
sem justa causa

• Comunicação escrita enviada ao empregador com a aviso prévio de 30 dias.
• A falta de cumprimento total ou parcial do aviso prévio determina o pagamento
de uma indemnização pelo trabalhador ao empregador de valor igual à remuneração
correspondente aos dias não cumpridos.

Rescisão por iniciativa
do empregador
com fundamento
em justa causa

• Comportamentos culposos do trabalhador que, pela sua gravidade e consequências,
torne imediata e praticamente impossível a manutenção da relação do trabalho,
tendo em conta o grau de lesão dos interesses do empregador, o carácter das relações
entre as partes, ou entre o trabalhador e colegas de trabalho e demais circunstâncias
que no caso se mostrem relevantes:
- Desobediência ilegítima e repetida às ordens dadas pelo empregador ou pelos
seus superiores hierárquicos;
- Faltas injustificadas ao trabalho por mais de 3 dias seguidos ou por mais de 5 dias
intercalados num mês;
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- Desinteresse repetido pelo cumprimento diligente das obrigações inerentes ao
respectivo cargo ou função;
- Comportamento intencional ou negligente que coloque em perigo a segurança
ou as condições de saúde no local de trabalho ou de que resulte danos a outro
trabalhador;
- Comportamento intencional ou negligente do qual resultem danos materiais em
bens, ferramentas ou equipamentos do empregador;
- Violência física sobre outras pessoas no local de trabalho, salvo se exercida em
legítima defesa;
- Comportamento desonesto ou imoral que ofenda os outros trabalhadores e/ou
o empregador;
- Quebra do sigilo profissional e a revelação de informações ou de segredos relativos à actividade prestada pelo empregador;
- Condenação criminal do trabalhador, com sentença transitada em julgado, desde que a pena a cumprir torne impossível a prestação do trabalho.
Rescisão por
motivos de mercado,
tecnológicos
e estruturais

• Desde que a rescisão seja indispensável para a viabilidade económica ou reorganização
da empresa;
• Desde que tenha lugar após recurso às medidas de suspensão do contrato
ou redução do período normal de trabalho;
• O empregador deve comunicar essa intenção, por escrito, ao(s) trabalhador(es) afectado(s) e ao(s) seu(s) representante(s), caso exista(m), remetendo ainda uma cópia ao
Serviço de Mediação e Conciliação, com os seguintes dados:
- Os fundamentos para a rescisão;
- O número, identificação e as categorias dos trabalhadores abrangidos;
- Os critérios com base nos quais foram seleccionados os trabalhadores cujos
contratos devem ser rescindidos;
- O período de tempo durante o qual vão ser efetuadas as rescisões.
• 5 dias após o envio da comunicação, o empregador deve dar início a negociações com
os trabalhadores ou seus representantes com vista à obtenção de um acordo sobre o
processo de rescisão dos contratos de trabalho;
• Concluído o processo de negociação entre as partes, sem que tenha sido possível
evitar rescisões contratuais, o empregador comunica a cada trabalhador afectado, por
escrito, com cópia para a comissão representativa, caso exista, e para o Serviço de
Mediação e Conciliação, a decisão de rescisão com indicação expressa do motivo que a
fundamenta, da data de cessação do contrato e do montante da indemnização a receber, com a antecedência mínima de 15 dias em relação à data de cessação do contrato
caso o trabalhador tenha uma antiguidade inferior ou igual a 2 anos, e com aviso prévio
de 30 dias caso o trabalhador tenha uma antiguidade superior a 2 anos;
• O não cumprimento do aviso prévio implica o pagamento da remuneração correspondente aos dias em falta;
• Durante o período de aviso prévio, o trabalhador tem direito a utilizar um crédito de
horas correspondente a 2 dias de trabalho por semana sem prejuízo do direito à correspondente remuneração, devendo o trabalhador comunicar ao empregador o modo
de utilização do crédito de horas, com antecedência mínima de 1 dia.

2.10 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (SST)
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É obrigatória a constituição de uma comissão paritária nas empresas com mais de 20 trabalhadores ou nas empresas, independente do número de trabalhadores, cuja actividade represente riscos especiais para a saúde, segurança e higiene dos trabalhadores.
Nesta matéria a Lei do Trabalho estabelece deveres recíprocos do empregador e do trabalhador, salientando-se as
principais obrigações do empregador:
• Assegurar aos trabalhadores condições dignas de segurança, higiene e saúde no trabalho, prevenindo os acidentes e os perigos resultantes do trabalho, quer estejam relacionados com o trabalho, quer ocorram durante o
trabalho, e reduzindo ao mínimo as causas dos riscos inerentes ao ambiente de trabalho, adoptando as seguintes
medidas:
- Identificação e avaliação dos riscos profissionais;
- Eliminação ou, quando não for possível, redução dos factores de risco ou de acidentes;
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Em Timor-Leste, a matéria de SST está tratada na SECÇÃO IV Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho do Capítulo II da Lei do Trabalho.

- Planeamento e organização, na empresa ou estabelecimento, de um sistema de prevenção de riscos profissionais, de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação dos trabalhadores em caso de sinistro;
- Informação, formação, consulta e participação dos trabalhadores e dos seus representantes sobre os riscos
para a saúde e segurança, bem como sobre as medidas de protecção e de prevenção e a forma como se aplicam,
relativas tanto ao posto de trabalho ou função, como à empresa em geral;
- Promoção e vigilância da segurança e saúde dos trabalhadores, bem como de terceiros que possam ser afectados no interior ou no exterior do local de trabalho.
• No que respeita à protecção de menores:
- Proporcionar aos menores que legalmente podem trabalhar, condições de trabalho adequadas à respectiva
idade e que acautelem a sua segurança, saúde, desenvolvimento físico, psíquico e moral, educação e formação,
prevenindo, especialmente, qualquer risco resultante da falta de experiência e da inconsciência dos riscos potenciais ou existentes;
- Avaliar os riscos relacionados com o trabalho antes de o menor começar a trabalhar e sempre que haja qualquer
alteração importante das condições de trabalho.
No Sector do Petróleo, para efeitos de consecução e manutenção de elevado nível de saúde e segurança nas operações petrolíferas, o contratante do Contrato Petrolífero deve assegurar, nos termos das melhores técnicas e práticas
da indústria petrolífera, a protecção da saúde, segurança, higiene e bem-estar de todo o pessoal e dos membros do
público directamente envolvidos nas operações petrolíferas e instalações, ou de outro modo afectados pelas mesmas,
devendo estabelecer um Sistema de Saúde e Segurança nos termos do Regulamento das Operações Petrolíferas
relativas a Recursos Petrolíferos Offshore em Timor-Leste actualizado em 2016.
A entidade competente no domínio do desenvolvimento da prevenção de riscos profissionais é a IGT, tendo como
atribuição, prevista no seu Estatuto de 2010 actualizado em 2016, zelar pelo cumprimento das normas de segurança, higiene e saúde no trabalho, designadamente em relação:
• Aos locais de trabalho;
• Aos equipamentos de trabalho;
• Aos materiais e processos de trabalho; e
• À disponibilização de equipamentos de protecção individual.
Sem prejuízo da legislação específica sobre regime sancionatório a adoptar no âmbito Lei do Trabalho (consultar
Secção 2.8), o Estatuto da IGT prevê desde 2010 as multas indicadas no quadro seguinte:
Regime Sancionatório previsto no Estatuto da IGT

Multas calculadas com base
no salário mínimo aplicável na
função pública (valores em USD)459

Infracção à Lei do Trabalho e aos regulamentos sobre Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho.

230 a 1150, de acordo com a gravidade
da infracção e/ou reincidência
da entidade empregadora

Falta de apresentação de documentos ou registos requisitados por
inspectores do trabalho para esclarecimento das relações de trabalho
e das condições de trabalho, referentes à avaliação dos riscos
profissionais, do planeamento e programação da prevenção e dos
seus resultados, bem como do cumprimento das normas sobre
emprego, desemprego e pagamento das contribuições para a
segurança social e de dados.
Falta de recolha, organização e comunicação à IGT de dados trimestrais
relativos às doenças profissionais diagnosticadas e aos acidentes de
trabalho ocorridos.

345 a 805 ou 690 a 1610 em caso
de reincidência

Falta de conservação em arquivo, durante o período mínimo de 2 anos,
dos termos de notificação dos resultados das inspecções que forem
entregues à entidade empregadora e data da sua apresentação ao
pessoal de inspecção sempre que lhes forem solicitados.

115 a 460 ou 230 a 920 em caso
de reincidência

Continuação de trabalhos sem autorização expressa da IGT em caso
de perigo grave e iminente para a vida, a integridade física ou para
a saúde dos trabalhadores.
Falta de comunicação no mais curto espaço de tempo de acidente
de trabalho mortal ou de acidente de trabalho e de doença profissional
que evidenciem uma situação particularmente grave.

815 a 1150 ou 1630 a 2300 em caso
de reincidência

459

USD 115 (Consultar Secção 2.3 do presente Capítulo).
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2.11 CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS
Considera-se trabalhador estrangeiro o cidadão de nacionalidade não timorense que reside e presta trabalho em
Timor-Leste, o qual goza dos mesmos direitos e está sujeito aos mesmos deveres aplicáveis aos trabalhadores timorenses.
O contrato de trabalho celebrado com trabalhador estrangeiro deve ser escrito e ser autorizado pela autoridade competente, observando-se as regras previstas no Decreto que regula a Regularização de Estrangeiros em Território
Nacional (consultar o Capítulo IX).
Nos termos do Regime Laboral e Migratório Especial Aplicável ao Projecto do Bayu-Undan de Agosto de 2019, os
trabalhadores estrangeiros que prestam trabalho nas Actividades Petrolíferas no mar na Área do Contrato do Bayu-Undan estão sujeitos às leis laborais do respetivo país de origem ou ao regime jurídico laboral que seja acordado, por
escrito, entre as partes.
A IGT é a entidade competente para controlar o cumprimento das normas relativas às condições de trabalho de estrangeiros, realizando o controlo das obrigações e protecções relativas ao emprego de trabalhadores estrangeiros,
emitindo parecer, no âmbito das condições de trabalho da entidade empregadora, relativamente à autorização de
trabalho a conceder a trabalhador estrangeiro, podendo realizar inspecções integrais com o objectivo de proceder
à verificação e controlo de um conjunto articulado e significativo de aspectos concernentes com o trabalho de
estrangeiros.

2.12 REGIME LABORAL DA ZONA ESPECIAL
E NO PROJECTO DO BAYU-UNDAN
O regime laboral aplicável Zona Especial de Economia Social de Mercado (ZEESM) de Oé-Cusse Ambeno e Ataúro
vem previsto na Lei de Bases da RAEOA de 2014 actualizada em 2019 e do respectivo Estatuto de 2015, nos termos
da qual é ao Governo que cabe, através da administração pública, a regulamentação sobre a migração e o trabalho
migratório com aplicação regional, competindo à Autoridade da RAEOA deliberar sobre a contratação de consultores
e técnicos nacionais e estrangeiros para a prestação de consultoria ou exercício de funções técnicas especializadas,
bem como a supervisão e avaliação do seu desempenho.
Nos termos do respectivo Regime Laboral e Migratório Especial, os trabalhadores timorenses que prestam trabalho
nas Actividades Petrolíferas no mar na Área do Contrato do Bayu-Undan estão sujeitos à Lei do Trabalho de Timor-Leste, destacando-se de seguida o resumo das especificidades aplicáveis previstas naquele regime:
• A ANPM deve desenvolver e o Contratante do Bayu-Undan aplicar padrões e procedimentos de saúde e segurança
no trabalho para as pessoas que prestem trabalho em estruturas localizadas na Área do Contrato do Bayu-Undan, que
estejam de acordo com os padrões da indústria petrolífera internacional e que não sejam menos eficazes do que os padrões e procedimentos que sejam aplicáveis a pessoas que prestam trabalho em estruturas semelhantes na Austrália
e em Timor-Leste, podendo adoptar as melhores práticas e procedimentos internacionais;
• Todos os trabalhadores timorenses que prestem trabalho nas Actividades Petrolíferas devem ser detentores de contratos de trabalho celebrados por escrito, em Português, Tétum ou Inglês, e assinados por ambas as partes;
• Os trabalhadores timorenses que prestem trabalho em Actividades Petrolíferas no mar podem ser sujeitos a um
período de trabalho em regime de rotação, que consiste num período de trabalho máximo e consecutivo de 4 semanas
de trabalho efetivo seguidas por período de descanso idêntico;
• O horário de trabalho é acordado entre as partes de acordo com as necessidades operacionais do Contratante do
Bayu- Undan, podendo ser alterado, mediante notificação prévia ao trabalhador, considerando as operações em mar
do Contratante do Bayu-Undan;
• O Contratante do Bayu-Undan e o trabalhador podem acordar na aplicação de um horário combinado entre um horário normal de trabalho e um horário de trabalho em regime de rotação, consoante o local de trabalho do trabalhador
em determinado momento, contanto que, neste caso, se o trabalhador prestar trabalho em horário de trabalho em
regime de rotação, a aplicação subsequente de um horário normal de trabalho só deve ser possível após o trabalhador
ter gozado o seu ciclo de rotação de descanso;
• Pode ser exigido aos trabalhadores que prestem trabalho extraordinário para além do respetivo horário regular de
trabalho, conforme instruções do Contratante do Bayu-Undan, aplicando-se nesses casos as seguintes remunerações:
- Um valor adicional de 50% do valor da remuneração horária normal do trabalhador para as primeiras 2 horas de
trabalho extraordinário;
- Um valor adicional de 100% do valor da remuneração horária normal do trabalhador por cada hora de trabalho que
exceda as acima referidas;
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• Os trabalhadores têm direito a 3 dias de faltas justificadas por ano em caso de morte de parente em primeiro e
segundo grau da linha reta ou colateral, tendo direito a a faltas justificadas por doença conforme previsto na Lei do
Trabalho de Timor-Leste e sendo consideradas faltas injustificadas quaisquer outras faltas, salvo se autorizadas pelo
Contratante do Bayu-Undan;
• O Contratante do Bayu-Undan pode suspender, temporariamente, um contrato de trabalho ou reduzir o período normal de trabalho, por motivos de força maior que afetem gravemente a atividade normal na Área do Contrato do Bayu-Undan, sempre que tais medidas tomadas pelo Contratante do Bayu-Undan se mostrem indispensáveis para assegurar a viabilidade das operações de acordo com as melhores técnicas e práticas internacionais da indústria petrolífera.

III TRIBUTAÇÃO
3.1 SISTEMA FISCAL
A relação entre os contribuintes e a administração fiscal timorense é regulada pela Lei Tributária de 2008 actualizada em 2019 aplicável ao território de Timor-Leste, incluindo o respectivo mar territorial, à sua Zona Económica
Exclusiva (ZEE) e à plataforma continental, sendo aplicável à Antiga Área Conjunta de Desenvolvimento Petrolífero
(ACDP) (consultar a Secção 1.8 do Capítulo I) com excepção das matérias, bens, importações, vencimentos e território abrangidos pelos impostos (analisados na Secção 3.2), estabelecendo a consolidação dos regimes tributários
aplicáveis em Timor-Leste.
A Tributação dos Contratantes de Bayu-Undan é feita por via de uma Lei excepcional de 2003 também republicada
em Agosto de 2019.
Para efeitos da Lei Tributária deve considerar-se o seguinte:
• Qualquer montante tido em conta deve ser calculado em Dólares dos Estados Unidos (USD). Quando um montante
é expresso noutra moeda que não o USD, esse montante deve ser convertido à taxa de cotação cambial média do
BCTL, aplicável entre a moeda e o USD, na data em que o montante é tomado em consideração para fins fiscais,
excepto quando haja prévia autorização por escrito da Administração Tributária caso em que um sujeito passivo
que leve a cabo actividades empresariais pode usar a cotação cambial média no ano fiscal ou parte do ano fiscal.
• A Lei Tributária considera pessoas associadas quando as relações existentes entre elas forem susceptíveis de
levar a crer, dentro de termos razoáveis, que uma ou mais age de acordo com as intenções da outra ou que ambas
agem de acordo com as intenções de uma terceira pessoa, como é o caso de:
- Uma pessoa singular e um seu parente;
- Uma pessoa colectiva e qualquer pessoa que detenha, directa ou indirectamente, 50% ou mais, em termos de
valor ou de número, do capital social ou dos direitos de voto na pessoa colectiva; ou
- Duas ou mais pessoas colectivas, quando uma terceira pessoa detenha, directa ou indirectamente, 50% ou
mais, em termos de valor ou de número, do capital social ou dos direitos de voto de cada uma das pessoas
colectivas.
Timor-Leste não celebrou até ao momento qualquer acordo para eliminar a dupla tributação internacional não
tendo aprovado qualquer diploma legal relativo, designadamente à negociação de acordos para evitar a dupla tributação de rendimentos e à evasão fiscal.
A Lei Tributária manteve em vigor o regime sancionatório do Sistema Tributário de Timor-Leste aprovado pelo
Regulamento da UNTAET de 2000 que previa multas com valores de USD 100 até USD 2000 e/ou até ou 200% do
imposto sonegado, não tendo sido aprovado até ao momento novo regime460.
Regime tributário para o desenvolvimento do campo de Bayu-Undan:
A Lei de 2003 sobre Tributação dos Contratantes de Bayu-Undan, também actualizada em 2019, permite que a
exploração dos recursos petrolíferos continue a ser efectuada na área do Mar de Timor, a chamada Antiga ADPC,
sendo o campo Bayu-Undan a maior descoberta, até à data, em tal Área, e autorizando, com certas restrições, que
cada um dos governos aplique o seu regime fiscal às actividades petrolíferas em tal Área podendo Timor-Leste
aplicar o seu regime de tributação a 90 % das actividades petrolíferas e a Austrália aplicar o respectivo regime de
tributação a 10 % dessas actividades.

O Artigo 93.º n.º 5 da Lei Tributária de 2008 prevê “As disposições legais sobre as infracções e sanções mantêm-se aplicáveis até à aprovação
do novo regime.”

460
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Nos termos do respectivo Estatuto Orgânico de Dezembro de 2019 que entra em vigor em Março de 2020, cabe à
Autoridade Tributária (AT)461 a prossecução das atribuições do Ministério das Finanças relacionadas com a administração e cobrança de impostos e demais tributos e contribuições financeiras a favor do Estado, que sejam determinados por lei, de acordo com as políticas gerais definidas pelo Governo, sendo composta por unidades orgânicas
centrais e unidades orgânicas desconcentradas, denominadas Repartições Tributárias, cuja criação é realizada por
diploma ministerial do membro do Governo responsável pela área das finanças que se aguarda aprovação.

3.2 TIPOS DE IMPOSTOS
Os principais impostos estão esquematizados na tabela abaixo, indicando-se nas secções seguintes as respectivas
taxas e incidências.
TIPO DE IMPOSTO

INCIDÊNCIA

Imposto sobre serviços
Imposto selectivo de consumo
Imposto sobre vendas
Imposto de importação
Direitos Aduaneiros de Importação
Imposto sobre salários
Imposto sobre o rendimento

Pessoas singulares e pessoas colectivas

Pessoas singulares
Pessoas singulares e pessoas colectivas

Mais informação sobre impostos e como os pagar disponível em Português, Inglês e Tétum na página do Ministério
das Finanças (MF)462.

3.3 IMPOSTOS GERAIS
3.3.1 Imposto sobre serviços
A pessoa que presta serviços especificados em Timor-Leste está sujeita ao pagamento de imposto sobre serviços
cujas taxas e incidências se indicam na tabela seguinte, devendo, até ao 15.º dia após o fim do mês civil em causa, entregar à AT o seguinte, salvo dispensa quando a AT estiver convencida de que a pessoa não estará sujeita ao pagamento
de imposto sobre serviços nos meses subsequentes em causa:
• Uma declaração de imposto sobre serviços preenchida devidamente, conforme as instruções da AT; e
• O montante de imposto sobre serviços devido sobre a remuneração bruta recebida no mês em causa pela pessoa em
virtude da prestação de serviços especificados.
TAXAS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
Volume de negócios
Inferior a USD 500
Igual ou superior a USD 500

Taxa
0%
5%

Incidência subjectiva

Pessoas que prestem os seguintes serviços especificados com origem em
território nacional.
• Serviços de hotelaria;
• Serviços de restaurante e bar; e
• Serviços de telecomunicações, ou seja, a pessoa que opera e mantém o sistema
para a transmissão dos sinais telefónicos.
• Remuneração bruta auferida pelo sujeito passivo, pela prestação de serviços
especificados em Timor-Leste, incluindo todos os montantes recebidos por essa
pessoa relativos à prestação de serviços especificados.
• No caso de um pagamento único recebido como remuneração pela prestação de
serviços especificados e pela prestação de outros serviços ou bens, o referido
pagamento será tratado a título de remuneração pelos serviços especificados,
na medida em que a AT considere razoável tendo em atenção todas as circunstâncias.
• Totalidade da remuneração bruta auferida por uma pessoa em virtude da
prestação de serviços especificados durante um mês

Incidências do imposto sobre serviços

Incidência objectiva

Aplicabilidade da taxa

Página da AT disponível em https://www.mof.gov.tl/about-the-ministry/organisation-structure-roles-and-people/generals-directorate/general-diretore-of-revenue/?lang=pt . Estrutura Orgânica da AT aprovada em Dezembro de 2019.
Informação sobre impostos https://www.mof.gov.tl/taxation/?lang=pt . Informação sobre como pagar impostos https://www.mof.gov.tl/taxation/how-to-pay-taxes/?lang=pt
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3.3.2 Imposto selectivo de consumo
Quem deseja exercer a actividade de produção de bens sujeitos a imposto selectivo de consumo em Timor-Leste
deve solicitar à AT o respectivo registo como produtor dos referidos bens, devendo entregar até ao décimo quinto
dia após o fim do mês civil em causa:
• Uma declaração de imposto selectivo de consumo devidamente preenchida, conforme as instruções da AT;
• O montante de imposto selectivo de consumo devido sobre os bens a ele sujeitos que tenham saído do entreposto
do produtor durante o mês civil em causa.
TAXAS DO IMPOSTO SELECTIVO DE CONSUMO463
Rúbrica do Sistema Harmonizado Descrição Geral dos Bens
de Classificação464 		

Montante de imposto selectivo de
consumo exigível (valores em USD)

2203

2,50 por litro

Cerveja de malte com teor de álcool
inferior a 4,5%
Cerveja de malte com outros teores
de álcool

3,50 por litro

2204-2206

Vinho, vermute e outras bebidas
3,50 por litro
fermentadas (por exemplo, cidra, perada)

2207, 2208

Álcool etílico (não desnaturado)
e outras bebidas alcoólicas

8,90 por litro

2401-2403

Tabaco e outros produtos derivados
do tabaco

19 por quilograma

2710

Gasolina, gasóleo e outros derivados
de petróleo

0,06 por litro

8703

Automóveis ligeiros de passageiros
cujo valor exceda USD 70 000

35% do valor que exceda USD 70 000

9301-9307

Armas e munições
Pistolas de êmbolo cativo para abater
animais

200% do valor
10% do valor

9613

Isqueiros para fumadores

12% do valor

9614

Cachimbos para fumadores

12% do valor

9706

Barcos de recreio e aviões privados

20% do valor

Incidências do imposto selectivo de consumo
Incidência subjectiva

• Produtor registado que faça sair de um entreposto bens sujeitos a imposto selectivo
de consumo e destinados a consumo em Timor-Leste;
• Pessoa que importe bens sujeitos a imposto selectivo de consumo para Timor-Leste.

Incidência objectiva

• Bens sujeitos a imposto selectivo de consumo removidos de um entreposto por
um produtor registado e destinados a consumo em Timor-Leste;
• Bens sujeitos a imposto selectivo de consumo importados para Timor-Leste.

Excepções dos bens
sujeitos a imposto
selectivo de consumo

• Bens importados para Timor-Leste e isentos de imposto sobre as importações;
• Bens exportados de Timor-Leste no prazo de 28 dias após a sua produção ou
importação, desde que o sujeito passivo do imposto selectivo de consumo entregue
ao BCTL documento comprovativo da exportação dos bens.

Actualizadas nos termos do OGE 2021.
Sistema Harmonizado de Classificação e Codificação de Mercadorias, estabelecido em anexo à Convenção Internacional sobre o Sistema
Harmonizado de Classificação e Codificação de Mercadorias, celebrada em Bruxelas a 14 de Junho de 1983.
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Valor para fins de
• Relativamente aos bens tributáveis em imposto selectivo de consumo importados
imposto selectivo
para Timor-Leste, é a totalidadedos seguintes montantes:
de consumo		
- o valor aduaneiro dos bens;
		
- qualquer direito de importação incidente sobre osbens contemplados no Capítulo
		
sobre Direitos Aduaneiros de Importação da Lei Tributária;
• Relativamente aos bens tributáveis em imposto selectivo de consumo produzidos por
um produtor registado em Timor-Leste, é o justo valor de mercado dos bens no momento
da sua saída do entreposto do produtor.
Desagravamento do Imposto selectivo de consumo para matérias-primas:
A AT pode considerar, com base numa certidão emitida por um produtor registado, que os bens sujeitos a imposto
selectivo de consumo, quer estes sejam importados para Timor-Leste ou produzidos em Timor-Leste, se destinam
a ser utilizados pelo produtor registado como matéria-prima na produção de outros bens sujeitos a imposto selectivo de consumo, podendo exigir a entrega pelo produtor de uma garantia que considere adequada, relativamente aos
referidos bens, em substituição do pagamento integral do imposto selectivo de consumo.
Em 2018 e 2019 o OGE previu a suspensão da sujeição de armas e munições, para a Policia Nacional de Timor-Leste
(PNTL) e Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), a pagamento de imposto seletivo de consumo.

3.3.3 Imposto sobre vendas
O imposto sobre vendas incide sobre o valor para os seguintes fins sumarizados na tabela abaixo.
TAXAS DO IMPOSTO SOBRE VENDAS
Bens tributáveis importados para Timor-Leste
Venda de bens tributáveis ou prestação de serviços tributáveis em Timor-Leste

2,5%
0%

INCIDÊNCIAS DO IMPOSTO SOBRE VENDAS
Incidência subjectiva

• Quem importa bens tributáveis para Timor-Leste;
• Quem vende bens tributáveis em Timor-Leste;
• Quem presta serviços tributáveis em Timor-Leste.

Incidência objectiva

• Todos os bens importados para Timor-Leste, com excepção dos bens importados para
Timor-Leste que estejam isentos de imposto sobre as importações ou sujeitos a uma
isenção total ou parcial ao abrigo do Código Aduaneiro de Timor-Leste;
• Todos os bens vendidos em Timor-Leste;
• Todos os serviços prestados em Timor-Leste.

Valor para fins
do imposto
sobre vendas

• No caso de bens importados para Timor-Leste e sujeitos a imposto, o valor aduaneiro
dos bens, acrescido dos direitos aduaneiros de importação e do imposto selectivo
de consumo eventualmente aplicáveis à importação dos bens;
• No caso de bens sujeitos a imposto e vendidos em Timor-Leste, o preço dos bens,
com exclusão do imposto sobre vendas;
• No caso de serviços sujeitos a imposto prestados em Timor-Leste, o preço dos
serviços, com exclusão do imposto sobre vendas.

Isenção de impostos sobre vendas:
• A AT emite uma referência numérica465 de isenção de imposto sobre vendas a quem o solicite, se estiver convencida
de que essa pessoa é sujeito passivo de imposto sobre vendas relativamente à venda de bens tributáveis ou à prestação
de serviços tributáveis.
• Quem importa bens para Timor-Leste ou adquire bens ou serviços em Timor-Leste pode apresentar, nos serviços
das alfândegas ou a quem lhe fornece os bens ou serviços, uma declaração de isenção de imposto sobre vendas, devidamente preenchida, apresentada conforme modelo aprovado pela AT devendo, obrigatoriamente, conter as seguintes
informações:
- A atestação de que os bens importados ou os bens ou serviços adquiridos relativamente aos quais é apresentada
a declaração serão aplicados pelo importador ou pelo adquirente dos bens ou serviços exclusivamente:
i) Para efectuar vendas de bens tributáveis ou proceder à prestação de serviços tributáveis;
ii) Para efectuar vendas de bens que seriam tributáveis ou prestar serviços que seriam tributáveis se a pessoa
adquirente dos bens ou serviços não tivesse apresentado uma declaração de isenção de imposto sobre vendas,
devidamente preenchida, à pessoa fornecedora dos bens ou serviços.
- A referência numérica de isenção de imposto sobre vendas da pessoa que apresenta a declaração.
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O Artigo 17.º n.º 1 e n.º 3 alínea b) da Lei Tributária refere textualmente o “ número de isenção de imposto sobre vendas”.

• Quem recebe declarações de isenção do imposto sobre vendas, relativas a vendas por si efectuadas, deve conservar e manter essas declarações durante um período de 5 anos a contar do mês civil em que a venda tem lugar.

3.3.4 Direitos Aduaneiros e de Importação
No quadro seguinte resumem-se a taxa, a incidência e as isenções dos direitos aduaneiros e de importação.
TAXA DO DIREITOS ADUANEIROS E DE IMPORTAÇÃO
Taxa aplicável ao valor aduaneiro dos bens

2,5%

INCIDÊNCIA DOS DIREITOS ADUANEIROS E DE IMPORTAÇÃO
Incidência subjectiva

Incidência objectiva

• Quem importa bens para Timor-Leste, excepto os beneficiários de isenções.
• Se quem importa bens isentos de direitos aduaneiros de importação para Timor-Leste
transferir a sua propriedade ou a sua posse para outra pessoa, a qual fica sujeita a direitos
aduaneiros de importação, a transferência de propriedade ou posse dos bens para esta
pessoa é tratada como uma importação de bens feita por ela.
• Ficam solidariamente sujeitas ao pagamento dos direitos aduaneiros de importação,
como resultado da transacção referida no número anterior, a pessoa que transfere a propriedade ou a posse dos bens e a pessoa para quem a propriedade ou a posse é transferida.
• Bens importados
ISENÇÕES DE DIREITOS ADUANEIROS DE IMPORTAÇÃO

Se os bens acompanharem uma pessoa
que chega a
Timor-Leste vinda
de outro território

• 200 cigarros e 2,5 de bebidas tributáveis, por pessoa;
• Até ao valor de USD 300, bens de natureza não comercial exclusivamente para uso
ou usufruto pessoal do viajante ou bens destinados a ser presenteados, quando a natureza
e quantidade dos bens indiquem que estes não são nem se destinam a ser importados
com fim comercial;
• Bens de carácter não comercial, salvo jóias, exclusivamente para uso ou usufruto pessoal
do viajante, trazidos para Timor-Leste na bagagem acompanhada ou no próprio corpo de
viajante;
• Pertences domésticos que acompanhem ex-residentes em Timor-Leste que regressem
para residir permanentemente em Timor-Leste.

Importações
dos seguintes tipos

• Isentas nos termos das Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961,
e sobre Relações Consulares, de 1963;
• Isentas nos termos da Convenção sobre os Privilégios e Imunidades das Nações Unidas;
• Isentas nos termos da Convenção sobre os Privilégios e Imunidades de Agências
Especializadas.

Outras isenções

• Bens reimportados na mesma condição em que foram exportados;
• Bens, com excepção de álcool e tabaco, importados por organizações de solidariedade
social registadas aoabrigo de qualquer legislação de Timor-Leste promulgada para esse
efeito, quando esses bens se destinam a ser usados para fins de assistência humanitária,
educaçãoou cuidados de saúde;
• Bens importados temporariamente, desde que o importadorpreste garantia relativa a direitos aduaneiros deimportação nas condições exigidas;
• Bens para consumo dos funcionários internacionais da Missão Integrada das Nações
Unidas em Timor-Leste (UNMIT) ou membros da Força de Manutenção da Paz dos países
que forneceram contingentes militares,desde que os bens sejam vendidos de acordo com
asregras de venda estabelecidas;
• Leite em pó fortificado, formulado especialmente paraa alimentação de crianças até
1 ano de idade de tal modo que, após a preparação, seja consumido sob forma líquida e
proporcione às mesmas vantagens sanitárias do leite materno que normalmente seriam
proporcionados à criança alimentada pelo leite materno;
• Tampões e absorventes higiénicos;
• Bens não previstos nos pontos anteriores, desde que:
- Sejam importados para Timor-Leste e não sejam bens de uso pessoal que acompanham
o viajante; e
- Os direitos aduaneiros de importação a que estariam sujeitos, na ausência desta disposição, sejam de valor igual ou inferior a USD 10.
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UNMIT é a sigla em inglês que significa United Nations Mission in Timor-Leste.
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Consultar no Legis-PALOP+TL os detalhes das disposições especiais da Lei Tributária aditadas em Agosto de
2019 relativas Incidência de Direitos Aduaneiros.

3.3.5 Imposto sobre salários
A entidade patronal que paga salários tributáveis relativos a trabalho dependente exercido em Timor-Leste deve
reter na fonte o imposto sobre salários, de acordo com tabelas fornecidas para tal fim pela AT as quais têm em
consideração as taxas indicadas no quadro abaixo, devendo ainda cumprir as seguintes obrigações:
• Entregar ao BCTL, até ao décimo quinto dia após o fim do mês civil em causa:
- Uma declaração de retenção do imposto sobre salários, preenchida devidamente conforme as instruções da
administração Tributária; e
- O imposto sobre salários retido nesse mês.
• Entregar ao BCTL uma declaração de retenção na fonte do imposto sobre salários devidamente preenchida para
os meses subsequentes, tenha ou não havido retenção de imposto sobre salários nos meses subsequentes, excepto
dispensa da AT solicitada por escrito.
• Entregar ao BCTL uma declaração anual de retenção na fonte do imposto sobre salários, preenchida devidamente
conforme as instruções da AT, até ao último dia de Março seguinte ao fim do ano fiscal respectivo.
• Fornecer a todos os trabalhadores cujos salários foram objecto de imposto e que o solicitem uma declaração de
retenção na fonte do imposto sobre salários, preenchida devidamente conforme as instruções da AT, no prazo de 21
dias a partir do encerramento do ano fiscal ou a partir do termo do vínculo laboral no decurso do ano fiscal.
TAXAS DO IMPOSTO SOBRE SALÁRIOS (VALORES EM USD)
Trabalhadores dependentes que sejam
pessoas singulares residentes

Até 500 por mês
Acima de 500 por mês

Trabalhador dependente não-residente

10%

0%
10% do montante do salário acima de 500

Incidências do imposto sobre salários
Incidência subjectiva

Sujeito passivo que receba saláriorelativo a trabalho dependente exercido em Timor-Leste,
sejam prestações de trabalho em Timor-Leste ou prestações de trabalho por um funcionário
do Governo de Timor-Leste, exercidos em território nacional ou fora dele.

Incidência objectiva

Remuneração auferida a título de salário pelo sujeito passivo no âmbito de uma relação
de trabalho dependente.
Isenções de imposto sobre salários

• Salários auferidos por funções oficiais e que estão isentos de tributação;
• Salários de um trabalhador que é um nacional de um país estrangeiro, recebidos na qualidade de funcionário
público do Governo de um país estrangeiro, desde que esse rendimento esteja sujeito a imposto sobre o rendimento
nesse país;
• Salários de um funcionário das Nações Unidas ou das suas agências especializadas; e
• Outros salários isentos.

3.3.6 Imposto sobre o rendimento
O imposto sobre o rendimento incidente sobre um sujeito passivo de imposto sobre o rendimento relativamente a
cada ano fiscal, é calculado mediante a aplicação da taxa ou das taxas aplicáveis ao sujeito passivo ao rendimento
tributável do mesmo sujeito respeitante a esse ano indicadas no quadro seguinte, sendo deduzidos do montante
assim obtido os créditos de imposto concedidos ao sujeito passivo.
Taxas do imposto sobre o rendimento
Pessoa singular residente
Pessoa singular não-residente
Pessoa colectiva
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Rendimento tributável até USD 6 000
Rendimento tributável Superior a USD 6 000
10%
10%

0%
10%

Incidências do imposto sobre o rendimento
Incidência subjectiva

Sujeitos passivos do imposto com rendimento tributável relativamente ao ano em causa:
• Pessoas singulares
• Heranças jacentes consideradas como uma unidade em lugar dos beneficiários; ou
• Pessoas colectivas constituídas, fundadas, organizadas ou estabelecidas em Timor-Leste
ou ao abrigo de legislação estrangeira, incluindo um trust.
Não são sujeitos passivos de imposto sobre o rendimento:
• Missões diplomáticas;
• Organizações internacionais, sujeitas a decisão do Ministro das Finanças, desde que:
- Timor-Leste seja membro da organização em causa; e
- A organização em causa não exerça uma actividade comercial ou industrial nem promova quaisquer outras actividades com vista à obtenção de rendimento de fonte situada em Timor-Leste, com excepção da concessão de empréstimos ao Governo a partir
de um fundo constituído por contribuições dos respectivos membros.

Incidência objectiva

Rendimento tributável de um sujeito passivo de imposto sobre o rendimento, relativamente
a 1 ano fiscal, isto é a soma global do montante ilíquidos do rendimento do sujeito passivo
relativo a esse ano, depois de deduzido o montante global das deduções concedidas ao
sujeito passivo, respeitantes a esse mesmo ano:
• Rendimento de actividade empresarial, isto é, o rendimento ilíquido e os ganhos da alienação de elementos do activo ou a extinção de uma dívida obtidos no exercício de uma
actividade empresarial.
• Rendimento da propriedade;
• Prémios ou ganhos de lotaria;
• Qualquer reembolso de pagamento de imposto previamente deduzido a título de despesa;
e
• Quaisquer outros montantes que constituam um acréscimo de capacidade económica,
independentemente da sua designação ou forma, que possam ser usados pelo sujeito passivo para fins de consumo ou para aumento do respectivo património, com excepção dos
salários sujeitos a imposto sobre salários.

Créditos de Imposto

Ordem de dedução dos créditos

Caso um sujeito passivo
de imposto sobre o
rendimento beneficie
de mais de um crédito
de imposto relativamente a 1 ano fiscal
tem direito a dedução
do crédito

1º O crédito de imposto estrangeiro;
2º Os créditos de imposto concedidos por pagamento das prestações de imposto sobre
o rendimento por um sujeito passivo desse imposto num determinado ano fiscal,
as quais são deduzidas ao imposto sobre o rendimento do sujeito passivo relativo
a esse mesmo ano;
3º O crédito de imposto concedido ao abrigo de retenção de imposto sobre o rendimento
auferido por uma pessoa, o qual é deduzido do imposto devido pela pessoa em causa
respeitante ao rendimento tributável do ano fiscal em que o imposto foi retido.
Isenções e Deduções do Imposto sobre os rendimentos

Isenções

• Ajudas ou doações, desde que não exista uma relação comercial, de propriedade
ou de controlo entre o doador e o donatário;
• Doações recebidas por pessoas com um grau de parentesco directo até ao primeiro grau,
ou por uma instituição religiosa, educativa ou de caridade, ou por uma cooperativa, desde
que não exista uma relação comercial, de propriedade ou de controlo entre o doador e o
donatário;
• Heranças;
• Bens do activo, incluindo numerário, recebidos por uma pessoa colectiva em troca de
acções ou de entradas de capital;
• Importâncias pagas por uma empresa seguradora a uma pessoa singular em conexão
com um seguro de saúde, de acidentes, de vida ou de educação;
• Dividendos;
• Contribuições pagas por uma entidade patronal ou por um trabalhador dependente para
um fundo de pensões aprovado;
• Rendimentos realizado por um fundo de pensões aprovado;
• Outras remunerações isentas.
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Deduções

• Despesas suportadas e prejuízos sofridos em conexão com a alienação de elementos
do activo ou a extinção de uma dívida no exercício de uma actividade empresarial tributável;
• Despesas suportadas com a realização de quaisquer outros montantes incluídos no rendimento ilíquido;
• Quaisquer prejuízos sofridos em conexão com a alienação de um elemento do activo, que
não seja um elemento do activo contemplado como alienação ou detido a título pessoal;
• Contribuições para um fundo de pensões aprovado;
• Dívidas de cobrança duvidosa e dívidas incobráveis.

Deduções não
autorizadas

• Distribuição de lucros, independentemente da designação ou forma, tais como dividendos,
incluindo os dividendos pagos por uma empresa de seguros a um titular de uma apólice,
ou qualquer distribuição de lucros acumulados por uma cooperativa;
• Despesas suportadas ou contraídas em benefício pessoal de accionistas, sócios ou membros;
• Reservas;
• Prémios de seguros de saúde, de acidentes, de vida ou de educação pagos por uma pessoa singular, excepto se tais prémios forem pagos por uma entidade patronal relativamente a um trabalhador dependente e o prémio for tratado como rendimento do trabalhador
dependente;
• Compensações ou remunerações excessivas paga por uma pessoa colectiva a um membro das pessoas colectivas, ou paga entre associados, como remuneração por trabalho
realizado;
• Presentes, ajudas, doações ou heranças desde que isentas de imposto sobre o rendimento nas mãos do beneficiário;
• Imposto sobre o rendimento em Timor-Leste ou no estrangeiro;
• Despesas contraídas em benefício pessoal de um sujeito passivo de imposto sobre o rendimento ou dos seus dependentes;
• Salários pagos a um sócio de uma sociedade de pessoas;
• Juros de mora, sanções pecuniárias e multas em virtude do incumprimento da Lei tributária;
• Encargos com juros, salvo se contraídos por uma instituição financeira;
• Multa ou outra sanção pecuniária por violação de qualquer lei, regulamento ou norma;
• Suborno ou qualquer importância similar;
• Despesas ou prejuízos suportados na parte em que sejam recuperáveis em virtude de
uma apólice de seguro ou de um contrato de indemnização.

A declaração do imposto sobre o rendimento deve ser entregue ao BCTL e no caso de um sujeito passivo exercendo
actividades empresariais deve ser acompanhada pela declaração de rendimentos do sujeito passivo, folha de balanço e declaração de mapa de fluxo de tesouraria, para esse ano fiscal.
Os sujeitos passivos de imposto sobre o rendimento efectuam pagamentos em prestações mensais do imposto
sobre o rendimento correspondente a 1 ano fiscal nos termos resumidos no quadro seguinte, as quais devem ser
pagas até ao décimo quinto dia contado a partir do fim do período a que se referem.
PRESTAÇÕES DE IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
Montante de cada prestação sobre o volume de negócios
total mensal do sujeito passivo
Volume de negócios total no ano fiscal anterior seja
de montante não superior a USD 1 000 000

0,5%

0,5% do volume de negócios total do sujeito passivo
no trimestre findo no último dia do terceiro,
sexto, nono e décimo segundo mês do ano fiscal

Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada relativa ao imposto sobre o rendimento no que respeita a actividades empresariais, determinação do rendimento tributável, pessoas singulares e pessoas colectivas, e no quadro seguinte o resumo do regime de retenções na fonte do Imposto sobre Rendimentos.
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Retenções na fonte do Imposto sobre o Rendimento

Taxas de retenção

Rendimento de uma actividade de construção ou edificação
Rendimento de serviços de consultoria para construção
Rendimento de serviços de transporte por via aérea ou marítima
Rendimento de actividades mineiras ou serviços de apoio à exploração mineira.

2%
4%
2,64%
4,5%

Aspectos internacionais do Imposto sobre o rendimento:
São rendimentos auferidos em Timor-Leste os montantes indicados no quadro seguinte, bem como qualquer montante tributável em Timor-Leste nos termos de um tratado fiscal, considerando-se rendimento auferido no estrangeiro se não for um rendimento auferido de fonte sita em Timor-Leste.
RENDIMENTOS CONSIDERADOS AUFERIDOS EM TIMOR-LESTE
• Rendimento de actividades empresariais levadas a efeito por um residente em Timor-Leste ou um não-residente
através de um estabelecimento estável em Timor-Leste;
• Remuneração por serviços de royalties desde que a mesma seja paga por uma pessoa residente ou suportada por
um estabelecimento estável de uma pessoa não-residente situado em Timor-Leste;
• Rendimento resultante da alienação de qualquer bem móvel utilizado na obtenção de rendimento em Timor-Leste;
• Rendimento resultante da locação de bens imóveis sitos em Timor-Leste, quer tenham beneficiado ou não de
melhoramentos, ou de qualquer outro interesse ou direito em ou sobre bens imóveis, incluindo o direito de pesquisa
ou exploração de recursos naturais em Timor-Leste;
• Rendimento resultante da alienação de quaisquer bens ou direitos ou da alienação de qualquer participação ou
direito numa pessoa colectiva cujos elementos do activo consistam, total ou parcialmente, em bens ou direitos;
• Dividendo pago por uma pessoa colectiva residente;
• Juros, royalties, uma avença de gestão, anuidade ou qualquer outro rendimento pago por um residente ou suportado por um estabelecimento estável de um não residente situado em Timor-Leste;
• Rendimento resultante da prestação de serviços de transporte por via aérea ou marítima:
- Entre dois locais em Timor-Leste;
- De um local em Timor-Leste para um local fora de Timor-Leste; ou
- De um local fora de Timor-Leste para um local em Timor-Leste.
Consultar no Legis-PALOP+TL as novas disposições especiais aditadas em Agosto de 2019 à Lei Tributária relativas a aspectos internacionais do Imposto sobre o Rendimento, designadamente quando à fonte do rendimento
e aos lucros das empresas.

3.4 REGIMES FISCAIS ESPECIAIS
3.4.1 Tributação de petróleo e gás
Nos termos da disposição transitória do Tratado das Fronteiras Marítimas, as Partes acordaram que quaisquer
Actividades Petrolíferas ao abrigo do Tratado do Mar de Timor ou do Acordo de Unitização Internacional467 devem
continuar em condições ou termos equivalentes aos estabelecidos nos termos desses acordos.
Assim, indicam-se no quadro seguinte as taxas dos impostos indirectos aplicáveis ao abrigo do Tratado sobre o Mar
de Timor que incluem o imposto sobre serviços, o imposto sobre vendas e de direitos aduaneiros de importação,
desde que por um Contratante em conexão com operações petrolíferas, excepto na Antiga ACDP, e ainda ao imposto
sobre o rendimento e ao imposto sobre o petróleo suplementar.
Tributação de petróleo e gás

Taxas
Impostos indirectos

Imposto sobre serviços
Imposto sobre vendas
Direitos aduaneiros de importação

467

http://www.gfm.tl/wp-content/uploads/2016/02/IUA-and-CMATS-PT.pdf

12%
6%
6%
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Imposto sobre o rendimento
Imposto sobre as sociedades aplicável a um Contratante

30%

Imposto sobre salários de trabalhador
Salário mensal tributávelaté USD 550
dependente que seja pessoa singular
residente tendo fornecido o seu
Salário mensal tributável superior a USD 550
Número de Identificação Fiscal (NIF)		
ao seu empregador Contratante		
		

10%

Imposto sobre salários de trabalhador dependente que seja pessoa singular não-residente

20%

Todos os outros casos de trabalhadores dependentes

30%

USD 55 + 30%
do montante
salarial superior
a USD 550

Imposto sobre o petróleo suplementar

Fórmula de cálculo

Acresce ao imposto sobre o rendimento, que incide sobre o rendimento tributável
do Contratante, no ano fiscal, o qual fica sujeito ao pagamento de imposto sobre
o petróleo suplementar caso tenha um saldo positivo de receitas líquidas acrescidas,
relativas a Operações Petrolíferas, num ano fiscal

A x 22,5% /(1-r)
Em que:
A são as receitas
líquidas acrescidas
do Contratante
relativas a Operações
Petrolíferas no ano;
r é a taxa do imposto.

Sem prejuízo da cáusula de salvaguarda prevista na Lei Tributária aplicável a Contratantes de Bayu-Undan, os restantes Contratantes que operem no âmbito de um Contrato Petrolífero na Antiga ACDP ou numa área que, após a
entrada em vigor do Tratado das Fronteiras Marítimas, esteja sujeita à Lei Tributária, estão sujeitos a um Imposto
sobre o Petróleo Suplementar às seguintes taxas:
• Antiga ACDP: taxa de 19,80%.
• Áreas sujeitas à Lei Tributária após a entrada em vigor do Tratado das Fronteiras Marítimas: taxa de 0%.
Consultar no Legis-PALOP+TL os detalhes das disposições especiais da Lei Tributária aditadas em Agosto de
2019 relativas às incidências do Imposto sobre o Petróleo Suplementar ede Impostos Indirectos e Retenção na
Fonte.

3.4.2 Regime fiscal especial do Greater Sunrise
Previsto no Anexo B do Tratado das Fronteiras Marítimas, dispõe que as receitas do upstream incluem a tributação
pelas Partes, conforme aplicável de acordo com as respectivas leis. Cada Parte deve fornecer à outra uma lista dos
impostos aplicáveis. A aplicação da legislação tributária das Partes será especificada no regime fiscal acordado entre as Partes e o Contratante do Greater Sunrise, de acordo com as obrigações previstas anteriormente no Tratado
do Mar de Timor e no Acordo de Unitização Internacional (consultar Secção 1.8 do Capítulo I). A tributação aplica-se
apenas às Actividades Petrolíferas e às Instalações do Regime Especial antes do Ponto de Avaliação, aplicando-se
a legislação fiscal de Timor-Leste a todas as outras actividades relacionadas com o desenvolvimento e exploração
do Petróleo na Área do Regime Especial, salvo disposição em contrário resultante dos termos do referido Tratado.

3.4.3 Fundo de Garantia para Timor-Leste
O Fundo de Garantia para Timor-Leste foi criado pelo Acordo sobre o Fundo de Garantia para Timor-Leste celebrado, em 9 de Dezembro de 1999, entre a Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste e a Associação Internacional para o Desenvolvimento (AID/IDA)468.
A Lei Tributária prevê que a remuneração auferida por serviços prestados por pessoas singulares e financiada pelo
Fundo de Garantia para Timor-Leste é isenta de imposto sobre os salários e de imposto sobre o rendimento.
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468

http://ida.worldbank.org/

3.5 INCENTIVOS FISCAIS
Qualquer titular de uma Declaração de Benefícios ao abrigo do regime de investimentos (consultar o Capítulo I) que
preveja benefícios fiscais deve submetê-la anualmente ao MF, juntamente com a declaração de imposto e outros
documentos necessários, declarando que não paga imposto.

IV SOCIEDADES COMERCIAIS
4.1 ENQUADRAMENTO
As sociedades que tenham por objecto o exercício de uma empresa comercial em Timor-Leste são reguladas pela
Lei das Sociedades Comerciais de 2017, devendo adoptar um dos dois tipos descritos sumariamente no quadro
seguinte (consultar na Secção 1.3 do Capítulo I a forma e documentação exigida para a constituição de sociedades).
TIPO DE SOCIEDADE
COMERCIAL

DESCRIÇÃO

Sociedades por quotas

• Tem o capital dividido em quotas sendo os sócios responsáveis solidariamente
pela realização das quotas de todos e sendo o capital social livremente fixado pelos sócios e correspodendo à soma dos valores nominais das quotas dos sócios, os quais não
podem exceder o número máximo de 30 sócios sendo nulo e de nenhum efeito qualquer
acto em contrário;
• As quotas não podem ser incorporadas em títulos negociáveis nem denominar-se acções, devendo cada quota ser igual ou superior a USD 1 ou múltiplo de USD 1;
• Os estatutos da sociedade devem especificar a quota de capital de cada sócio;
• Pode ser diferida a realização, até metade do seu valor nominal, das quotas que devam
ser realizadas em dinheiro, desde que o montante realizado em dinheiro e o valor nominal das quotas realizadas em espécie perfaçam o valor igual ou superior a USD 5000;
• A firma deve ser formada, com ou sem sigla, pelo nome ou firma de todos, algum ou
alguns dos sócios, ou por uma denominação particular, ou pela reunião de ambos esses
elementos, mas em qualquer caso concluirá pela palavra “Limitada” ou pela abreviatura
“Lda”;
• Só o património social responde para com os credores pelas dívidas da sociedade,
excepto no caso de se estipular nos estatutos da sociedade que um ou mais sócios determinados, além de responderem para com a sociedade, respondem também perante
os credores sociais até determinado montante.

Sociedades anónimas

• Só pode ser constituída por um mínimo de 3 accionistas, excepto as sociedades em que
o Estado detenha a totalidade ou a maioria do capital, que podem ter apenas 1 ou 2
accionistas;
• O capital não pode ser inferior a USD 50 000, sendo dividido em acções todas de valor
nomial igual, no valor de USD 1 ou múltiplos de USD 1, sendo a responsabilidade do
accionista limitada ao valor das acções que subscreve;
• Só pode ser constituída estando subscrita a totalidade do capital social e este realizado
em pelo menos 25%;
• No acto constitutivo devem intervir os accionistas, salvo se a sociedade for constituída
com recurso a subscrição pública, e dos estatutos deve constar o valor nominal e o número de ações, a autorização, se a houver, para emissão de obrigações, o montante até
ao qual a administração pode aumentar o capital social sem deliberação dos accionistas,
as espécies de ações, ordinárias e preferenciais, se forem diversas e as diversas categorias de ações ordinárias, se não corresponderem direitos iguais a todas;
• A firma é formada com ou sem sigla pelo nome ou firma de um ou algum dos accionistas
ou por uma denominação particular, ou pela reunião de ambos esses elementos, mas em
qualquer caso concluirá pela expressão “sociedade anónima” ou pela abreviatura “SA”.

Consultar no Legis-PALOP+TL a forma e conteúdo obrigatório do acto constitutivo das sociedades por quotas e
sociedades anónimas.

441

O não cumprimento das obrigações e deveres impostos pela Lei das Sociedades Comerciais constitui contra-ordenação punível nos termos da Lei que aprova o Regime Jurídico da Prevenção e do Combate ao Branqueamento de
Capitais e ao Financiamento do Terrorismo de 2011 actualizado em 2013 (consultar a Secção 1.5.2 no Capítulo I
relativa a actividades de entidades financeiras e não financeiras).

4.2 REQUISITOS DA ACTIVIDADE COMERCIAL
A disciplina da actividade do comércio é enquadrada pelo regime do Registo Comercial de 2017 do qual se destacam
os principais aspectos:
• Os factos sujeitos a registo relativos a empresários comerciais em nome individual, sociedades comerciais, sociedades civis sob forma comercial, empresas públicas e representações permanentes são registados junto do Serviço
de Registo e Verificação Empresarial (SERVE);
• As infracções são supletivamente processadas e punidas nos termos do regime jurídico das contra-ordenações469,
sendo a autoridade competente para instaurar o procedimento por contra-ordenação e aplicar as respectivas sanções a Agência de Investigação e Fiscalização da Actividade Económica, Sanitária e Alimentar (AIFAESA).
O Decreto do Governo de Setembro de 2017 fixa os Critérios para a Obrigatoriedade de Órgão de Fiscalização ou
Auditor Externo nas Sociedades Comerciais que se resumem no quadro seguinte.
OBRIGATORIEDADE DE ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO OU AUDITOR EXTERNO NAS SOCIEDADES COMERCIAIS
Tipo de sociedade
Volume de receitasanual
		
Sociedades
Igual ou superior a USD 5 000 000
anónimas		
		
		

Obrigação de nomeação de conselho fiscal
ou fiscal único
Nomear conselho fiscal e alterar os respectivos
estatutos no prazo de 90 dias a contar da data da
aprovação das contas onde tal montante de
faturação seja apurado.

Sociedades
Igual ou superior a USD 2 000 000
por quotas 		
		
		

Nomear órgão de fiscalização e alterar os respectivos
estatutos no prazo de 90 dias a contar da data da
aprovação das contas onde tal montante de faturação
seja apurado.

Igual ou superior a USD 2 000 000
mas com volume de faturação
inferior a USD 5 000 000

Podem nomear um auditor externo em alternativa
ao órgão de fiscalização, mediante deliberação dos
sócios

Consultar no Legis-PALOP+TL o Modelo de formulário para o requerimento da prática de actos sujeitos ao registo
comercial, aplicável aos serviços prestados pelo SERVE, aprovado em 2018, e os Modelos de Actos Constitutivos de
Sociedades Comerciais aprovados em 2017.

4.3 ENCARGOS DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES COMERCIAIS
A constituição de sociedades comerciais está sujeita ao pagamento de emolumentos fixados em 2018 aplicáveis a
pagamentos efectuados mediante depósito directamente ao SERVE ou através da Autoridade da RAEOA e ZEESM
(consultar Secção 1.8 do Capítulo I) que se esquematizam no quadro seguinte.
Emolumentos a pagar ao SERVE
Serviços requeridos
Renovação da Certidão de Registo Comercial (CRC) por base anual
Renovação da Autorização para Exercício de Actividade Económica (AEAE) de médio
e alto risco por base anual
Registo de firma (registo provisório) & busca de firma (nome comercial) de outras
sociedades comerciais
Busca de informação sobre Dados de Registos e de Outras Sociedades incluindo
o custo de impressão para documentos perdidos e preparação de documentos
com informações
Processo de alteração de averbamento de dados de registos já incluindo impressão
e pagamento de multas ou coimas
Legalização de cópias de cada Sociedade: CRC, AEAE, Estatutos
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Até à data da presente Edição não foi aprovado.

Custos (valores em USD)
10
45
0,10
15

5
1

Sem prejuízo dos emolumentos acima indicados, as tarifas devidas pelo registo dos empresários em nome individual do sector da construção civil e pelos procedimentos relativos à emissão, renovação, substituição ou alteração
do certificado de construção civil ou de consultadoria técnica civil e respectiva inscrição, foram ambas fixadas em
2011 pelo então Ministério das Infra-Estruturas470 e pelo MF.
Consultar no Legis-PALOP+TL os Diplomas Ministeriais Conjuntos que definem as regras de registo no sector
da construção civil.

4.4 REGIME JURÍDICO DAS COOPERATIVAS
Estando expressamente reconhecida a importância do sector cooperativo na Constituição da República de Timor-Leste como uma das formas de propriedade e de intervenção comunitária na vida económica do país, importa
salientar que o Código do Registo Comercial de 2017 que revogou parcialmente o anterior Código do Registo Comercial de 2006 excepto no que respeita às Cooperativas, prevê expressamente que as mesmas são registadas junto
da Conservatória do Registo de Pessoas Colectivas mantendo em vigor apenas para esse efeito particular a regra
estabelecida em 2006 segundo a qual estão sujeitos a registo os seguintes factos relativos às cooperativas:
• Constituição da cooperativa;
• Nomeação e cessação de funções, por qualquer causa que não seja o decurso do tempo, de directores, representantes e liquidatários;
• Penhor, arresto, arrolamento e penhora das partes de capital das cooperativas de responsabilidade limitada;
• Prorrogação, transformação, fusão, cisão e qualquer outra alteração dos estatutos;
• Dissolução e encerramento da liquidação.
Consultar no Legis-PALOP+TL a versão consolidada do Código do Registo Comercial de 2006.
Desde 2004 o conjunto de normas que regulam a constituição, organização e funcionamento das cooperativas como
pessoas jurídicas e a sua dissolução e liquidação estão estabelecidas pela Lei das Cooperativas, que revogou o anterior Código Cooperativo de 2002 e segundo a qual o capital social das cooperativas é variável, podendo os respectivos estatutos determinar o seu montante mínimo inicial, tendo o capital inicial o limite mínimo de USD 1 000, salvo
se for outro o mínimo fixado pela legislação complementar aplicável a cada um dos ramos do sector cooperativo.
Mais informações disponíveis na Confederação Nacional das Cooperativas de Timor-Leste através do Portal da
Organização Cooperativista dos Países de Língua Portuguesa472.

Cujas funções estão actualmente atribuídas ao Ministério das Obras Públicas ao abrigo da Orgânica do VIII Governo Constitucional.
Sem prejuízo de as Conservatórias do Registo de Pessoas Colectivas terem sido extintas em Março de 2017 pelo Artigo 30.º do Decreto-Lei
que criou o SERVE tendo revogado expressamente, ex vi da alínea b) do seu Artigo 29.º, a alínea b) do n.º 1 do Artigo 19.º da Estrutura Orgânica
da Direcção Nacional dos Registos e do Notariado (DNRN)do Ministério da Justiça aprovada por Diploma Ministerial de 2014, prevendo-se a
transferência para o SERVE dos registos efectuados durante o período da UNTAET e pela DNRN, bem como a respectiva documentação, no
prazo máximo de 1 ano contado da publicação daquele Decreto-Lei, ou seja até Março de 2018.
472
https://www.portalocplp.org/organizacoes/fcchm
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471

443

V DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
5.1 MARCAS E PATENTES
5.1.1 Âmbito
Não obstante o Código Civil de Timor-Leste473 prever desde 2011 que os direitos de autor e a propriedade industrial
estão sujeitos a legislação especial, a propriedade intelectual em Timor-Leste não está ainda regulada em diploma
próprio. Segundo informação obtida junto do Ministério da Justiça (MJ), irá ser elaborado um projecto de regulamento sobre o direito de propriedade intelectual pelo MJ.
Assim, a propriedade industrial é regulada pela lei do país da sua criação, aplicando-se ainda as regras civilísticas
gerais, nomeadamente as regras aplicáveis ao direito de propriedade, as quais se aplicarão subsidiariamente desde
que se harmonizem com a natureza daqueles direitos e não contrariem o regime que será para eles especialmente
estabelecido no futuro.
Timor-Leste474 é, desde 2017, parte da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), assinada em Estocolmo475, tendo a obrigação de pagamento da devida contribuição para o seu sistema unitário que inclui também as
taxas pagas pelos utilizadores do serviço internacional de registo da propriedade intelectual476.
O Código Penal de 2009, actualizado a última vez em 2021, prevê uma pena de prisão de 2 a 6 anos ou multa no
mínimo de USD 2 000477 para o crime de contrafacção ou falsificação de marca ou utilização de marca falsificada.
Consultar no Legis-PALOP+TL as versões consolidadas do Código Penal de Timor-Leste.

5.2 DIREITOS DE AUTOR
5.2.1 Âmbito dos direitos
Segundo o Código Civil os direitos de autor são regulados pela lei do lugar da primeira publicação da obra e, não
estando esta publicada, pela lei pessoal do autor, sem prejuízo do que vier a ser disposto futuramente em legislação
especial a aprovar pelo MJ.

5.2.2 Duração dos direitos
Em Timor-Leste ainda não está prevista legislação específica sobre a duração dos direitos de autor e direitos conexos.
Segundo as regras sobre efeitos do casamento quanto às pessoas e aos bens dos cônjuges previstas no Código Civil,
os direitos de autor fazem parte do conjunto dos bens próprios administrados por cada cônjuge, respondendo, todavia,
ao mesmo tempo que os bens próprios do cônjuge devedor no caso de dívidas da exclusiva responsabilidade de um
dos cônjuges.

Cuja versão original se mantém inalterada desde a sua aprovação por Lei de 2011.
A par de Angola, Cabo Verde e Moçambique.
De acordo com a Lista de Partes disponível em https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=194 , tendo ratificado a Convenção
Internacional que Institui a Organização Mundial para a Protecção da Propriedade Intelectual (OMPI), assinada em Estocolmo (Suécia) a 14 de
Julho de 1967 e alterada a 28 de Setembro de 1979, através da Resolução n.º 16/2017. Mais informação em https://www.wipo.int/portal/en/
476
Obrigações das Partes disponíveis emhttps://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary_wipo_convention.html.
477
Nos termos do Artigo 75.º do Código Penal a pena de multa é fixada no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias, salvo disposição legal em
contrário, correspondendo cada dia de multa a uma quantia entre USD 0,5 e USD 200, que o tribunal fixa em função da situação económica e
financeira do condenado e dos seus encargos pessoais.
473
474
475
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VI REGULAÇÃO DO AMBIENTE
E URBANISMO
E DIREITOS DO CONSUMIDOR
6.1 AMBIENTE
6.1.1 Enquadramento legal
As bases da política do ambiente, os princípios orientadores para a conservação e protecção do ambiente e para
preservação e uso sustentável dos recursos naturais em Timor-Leste de forma a promover a qualidade de vida
dos cidadãos são definidas pela Lei de Bases do Ambiente de 2012, reconhecendo a importância da criação de um
sistema jurídico ambiental também capaz de definir os princípios e as regras do uso sustentável dos recursos naturais e da gestão ambiental numa perspectiva global e integrada, que proteja os direitos fundamentais dos cidadãos
Timorenses.
Aplicável a todo o território nacional, nomeadamente à superfície terrestre, às águas interiores, ao mar territorial,
ao espaço aéreo sobre o mar territorial, bem como ao leito e ao subsolo deste e à ZEE e obrigando as pessoas
singulares e colectivas, nacionais, internacionais ou apátridas que se encontrem, residam ou exerçam actividade
em Timor-Leste, incluindo as entidades públicas, salientam-se em seguida os principais aspectos da Lei de Bases
do Ambiente:
PRINCIPAIS ASPECTOS DA LEI DE BASES DO AMBIENTE
• Estrita proibição do uso de explosivos, venenos ou quaisquer outras substâncias tóxicas na exploração dos
ecossistemas e espécies marinhas, proibição da importação e produção de substâncias regulamentadas, nos
termos definidos no Protocolo de Montreal sobre substâncias que empobrecem a camada do ozono478 e da proibição da importação de resíduos perigosos.
• A definição e implementação da política do ambiente, programas, planos e projectos ambientais deve seguir os
princípios orientadores da soberania, da solidariedade entre gerações, da prevenção, da precaução, da participação, do poluidor pagador, da cooperação internacional, da integração e da da procura do nível mais adequado
de acção.
• Tara Bandu, costume integrante da cultura de Timor-Leste reconhecido pelo Estado como mecanismo tradicional regulador da relação entre o homem e o ambiente em seu redor, incluindo rituais instituídos pelo direito
consuetudinário local que tenham em vista a conservação e promoção do ambiente e a preservação e uso sustentável dos recursos naturais, desde que tais acções sejam compatíveis com os objectivos e princípios estabelecidos pela Lei de Bases do Ambiente, e devendo o Estado garantir a efectiva protecção de qualquer área envolvida
numa acção de Tara Bandu que tenha sido levada a cabo.
• Obrigação de indemnizar, independentemente de culpa, sempre que o agente tenha causado um dano ao ambiente, sendo a avaliação da gravidade dos danos e a fixação do quantitativo indemnizatório feita pelos tribunais
(consultar o Capítulo VIII sobre Sistema Judicial), devendo o Estado desenvolver orientações gerais e directrizes
para avaliação dos danos ambientais para efeitos de determinação da responsabilidade do infractor.
Aprovada em 2012, a Política Ambiental representa um conjunto de determinações programáticas a desenvolver
pelo Governo de Timor-Leste no sentido de promover a protecção e conservação eficaz do ambiente, assegurar uma
gestão efectiva dos recursos naturais e cumprir com as obrigações assumidas internacionalmente pelo Estado,
fundamentando-se, entre
outros, nos princípios da:
• Sustentabilidade;
• Integração;
• Equidade;
• Participação.

Convenção de Viena para a Protecção da Camada do Ozono e Protocolo de Montreal à Convenção de Viena para a Protecção da Camada de
Ozono e Emendas, ratificados por Resolução do Parlamento Nacional em Setembro de 2009. O texto da Convenção de Viena pode ser acedido em português em http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec23-1988.pdf e o texto do Protocolo de
Montreal em http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec20-1988.pdf.Partes na Convenção e do Protocolo em https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-2&chapter=27&clang=_en.
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Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP):
Consultar no Legis-PALOP+TL o procedimento aplicável para apresentação de proposta para a classificação de
área protegida nos aprovado por Decreto do Governo de 2017, conforme previsto no Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP) aprovado em 2016.
O regime sancionatório do SNAP fixa coimas com valores entre USD 100 e 2 000, no caso de pessoas singulares e
entre USD 1 000 e 10 000, no caso de pessoas colectivas, consoante a gravidade da infracção, designadamente pela
prática de actividades proibidas numa área protegida indicadas no quadro seguinte:
SNAP
Âmbito
de aplicação

Conjunto de áreas protegidas terrestres e marinhas ou ambas, incluindo áreas de domínio
público, privado ou comunitário, de âmbito nacional, regional, municipal, local ou transfronteiriço.
Actividades proibidas numa área protegida

• Introduzir directa ou indirectamente, poluentes de qualquer tipo, em qualquer forma, ou eliminar resíduos de
qualquer natureza por extracção ou escavação;
• Queimar ou realizar qualquer outra actividade de destruição de floresta;
• Cortar, queimar, arrancar ou colher flora protegida;
• Introduzir espécies exóticas invasoras de flora ou fauna;
• Caçar ou pescar espécies selvagens ou realizar qualquer actividade que interfira com o seu desenvolvimento,
reprodução ou migração;
• Usar armas de fogo, explosivos, substâncias tóxicas ou quaisquer outros métodos lesivos da fauna e flora;
• Extrair, proceder a escavação ou realizar qualquer outra actividade relacionadas com a exploração comercial de
recursos não renováveis;
• Queimar ou realizar qualquer outra actividade de destruição de pastagens;
• Estragar, desfigurar ou destruir propriedade natural, histórica, cultural ou artística ou remover objectos integrantes dos mesmos;
• Destruir infra-estruturas da área protegida, incluindo estradas e caminhos;
• Alterar, remover, destruir ou eliminar marcos ou sinais de fronteira ou quaisquer sinais ou marcadores colocados,
para fins de gestão no exterior ou no interior da área protegida.
O regime do SNAP prevê ainda que a entrada ou a obtenção de autorização ou licença para a realização de determinada
actividade em área protegida posa estar sujeita ao pagamento de taxa, podendo ainda ser cobradas taxas ou emolumentos pelos serviços ambientais prestados pelo SNAP, nos termos a definir por diploma próprio479.
A partir de Fevereiro de 2020 todos os processos e actividades realizados sob jurisdição e controlo de Timor-Leste com
efeitos directos ou indirectos na biodiversidade, independentemente do local onde se manifestem os seus efeito estão
sujeitos ao Regime Jurídico da Protecção e Conservação da Biodiversidade obrigando todos os cidadãos e pessoas
colectivas a comunicar à entidade governamental responsável pelo ambiente e pela conservação da natureza e biodiversidade, a suspeita ou a existência de actividades, acções ou omissões que constituam ameaça, possam degradar,
prejudicar ou de alguma forma ser prejudicial à biodiversidade ou seus componentes ou que constituam violação à lei.
Os instrumentos de planeamento nacional devem integrar, numa perspectiva de sustentabilidade, considerações relativas à conservação da biodiversidade e ao uso sustentável dos seus componentes e os planos nacionais, políticas
e estratégias sectoriais com potencial impacto sobre a biodiversidade e seus componentes, especialmente nas áreas
da energia, infraestruturas, desenvolvimento económico, agricultura, turismo, recursos naturais e ordenamento do
território, devem ter em conta as especiais necessidades de conservação de biodiversidade e uso sustentável dos seus
componentes.
Recursos florestais:
Os princípios e normas fundamentais relativos à gestão, protecção, conservação e utilização sustentável dos recursos
florestais e das bacias hidrográficas, no quadro de uma administração racional e integrada, de forma a dar resposta às
necessidades das comunidades que utilizam as florestas para o seu sustento e prosperidade, bem como promover o
desenvolvimento sustentável é definido pela Lei do Regime Geral das Florestas de 2017, obrigando todas as pessoas
de direito público ou privado, singulares ou colectivas a uma gestão florestal sustentável. As florestas são caracterizadas em Florestas do Estado, Florestas Comunitárias ou Florestas privadas e classificadas de acordo com funções de
conservação, protecção ou de produção.
Os instrumentos da Política Florestal incluem os planos de ordenamento florestal, os planos de gestão florestal, os
acordos de gestão florestal, os planos de gestão das bacias hidrográficas e a avaliação dos recursos e necessidades,
elencando-se de seguida as actividades cuja realização é proibida numa floresta.
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Diploma previsto no Artigo 42.º do Decreto-Lei de 2016 que aprova o SNAP o qual não foi ainda publicado até à data da presente Edição.

Actividades proibidas nas florestas de Timor-Leste
• Introduzir directa ou indirectamente, poluentes de qualquer tipo, em qualquer forma, ou eliminar resíduos de
qualquer natureza por extracção ou escavação;
• Queimar ou realizar qualquer outra actividade de destruição de floresta;
• Introduzir espécies exóticas invasoras de flora ou fauna;
• Usar armas de fogo, explosivos, substâncias tóxicas ou quaisquer outros métodos lesivos da fauna e flora;
• Extrair, proceder a escavação ou realizar qualquer outra actividade relacionada com a exploração de recursos
não renováveis;
• Queimar ou realizar qualquer outra actividade de destruição de pastagens;
• Qualquer outra actividade determinada no plano de gestão ou fundamentadamente determinada por diploma
próprio do membro do Governo responsável pelas florestas.
A Lei do Regime Geral das Florestas prevê que a cobrança de impostos e taxas será definida por lei, prevendo também
a definição das sanções a aplicar por danos causados às florestas e a definição das compensações pela degradação
dos recursos florestais480 através de diploma do Ministério da Agricultura e Pescas (MAP).
A Lista das Espécies Aquáticas Protegidas aprovada em 2017 pelo Diploma Ministerial Conjunto do MAP e Ministério
do Comércio, Indústria e Ambiente prevê a punição da captura das espécies nela constantes por via do regime sancionatório das Bases Gerais do Regime Jurídico da Gestão e Ordenamento da Pesca e Aquicultura definidas em 2004, não
obstante não terem sido ainda fixadas os montantes das respectivas coimas na legislação ambiental/administrativa/
contra-ordenacional de Timor-Leste481.
Tratado das Fronteiras Marítimas e Operações petrolíferas offshore:
Reafirmando a importância de desenvolver e gerir os recursos vivos e não-vivos do Mar de Timor de forma económica
e ambientalmente sustentável e a importância da promoção do investimento e do desenvolvimento a longo prazo
em Timor-Leste e na Austrália, o Tratado das Fronteiras Marítimas, ratificado em Agosto de 2019,inclui a protecção
ambiental entre os factores relevantes a ter em conta para efeitos de boas práticas da indústria petrolífera482, exigindo
a adopção de métodos e processos que minimizem o impacto das operações petrolíferas no meio ambiente, devendo
a estratégia ambiental do Contratante dos Campos do Greater Sunrise ser consistente com tais boas práticas e documentada no respectivo Plano de Desenvolvimento (consultar acima Secção 1.8 do Capítulo I).
Um dos objectivos traçados no Regulamento das Operações Petrolíferas relativas a Recursos Petrolíferos Offshore
de 2016 (analisado com mais detalhe no Capítulo I) é evitar resíduos e poluição.
Protecção da Camada do Ozono:
Implementando a Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal, Timor-Leste regulou em 2012 o Controlo das
Importações e Exportações de Substâncias que Empobrecem a Camada do Ozono, estabelecendo as respectivas
regras de licenciamento e fixando as coimas que se sumarizam no quadro seguinte.
Consultar no Legis-PALOP+TL os detalhes do licenciamento das importações e exportações de substâncias que
empobrecem a camada do ozono.
CONTROLO DAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE SUBSTÂNCIAS QUE EMPOBRECEM A CAMADA DO OZONO
Infracções
Graves
• Importação e exportação de substâncias regulamentadas e que têm um efeito adverso quando em contacto com as moléculas do ozono presentes na estratosfera
compostas essencialmente por hidrocarbonetos clorados, fluorados ou bromados.
• Violação da proibição de importação de hidroclorofluorocarbonos, importando ou
exportando substâncias regulamentadas e produtos, materiais, equipamentos ou
veículos concebidos para utilização de substâncias que empobrecem a camada do
ozono.
• Violação das quotas de importação de hidroclorofluorocarbonetos importando
ou exportando hidroclorofluorocarbonetos e produtos, materiais, equipamentos ou
veículos que tenham sido concebidos para utilizar substâncias que empobrecem a
camada do ozono.

Coimas (valores em USD)
• 1 000 a 15 000, quando
praticadas por pessoas
singulares;
• 1 000 a 30 000, quando
praticadas por pessoas
colectivas

Até à data da presente Edição ainda não foi aprovado o diploma referido no Artigo 43.º da Lei do Regime Geral das Florestas de 2017.
O diploma ministerial conjunto do Ministro da Agricultura, Florestas e Pescas e do Ministro da Justiça previsto no Artigo 168.º do Decreto-Lei
de 2004 que aprova as Bases Gerais do Regime Jurídico da Gestão e Ordenamento da Pesca e Aquicultura, ainda não foi aprovado até à data
da presente Edição.
482
Boas Práticas da Indústria Petrolífera entendidas no Tratado das Fronteiras Marítimas como as práticas e os procedimentos empregues na
indústria petrolífera mundial por operadores prudentes e diligentes em condições e circunstâncias semelhantes às verificadas em relação aos
aspectos relevantes das operações petrolíferas.
480
481
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Leves
• Atraso ou o não envio do relatório anual, a enviar pelas entidades a quem tenha
sido atribuído um registo e uma licença, descrevendo a quantidade transaccionada de hidroclorofluorocarbonos, bem como dos produtos, materiais, equipamentos ou veículos que tenham sido concebidos para utilizar tais substâncias;
• Obstrução à realização da fiscalização pelas autoridades aduaneiras, incluindo
a prestação de informações falsas.

• 500 a 10 000, quando
praticadas por pessoas
singulares;
• 1 000 a 20 000, quando
praticadas por pessoas
colectivas

Consultar no Legis-PALOP+TL o elenco das substâncias químicas que empobrecem a camada do ozono constante do Anexo I do Decreto-Lei de 2012 que regula o respectivo controlo das importações e exportações.
As Bases Gerais do Regime Jurídico da Gestão e Ordenamento da Pesca e Aquicultura de 2004 determina que
constituem infracções graves o derramamento de óleo ou de outros poluentes nos portos e nas águas marítimas
nacionais por embarcações de pesca quando disso resulte em danos ou na morte de espécies, cujas coimas são
fixadas por diploma ministerial conjunto do Ministro da Agricultura, Florestas e Pescas e do Ministro da Justiça483.
Consultar no Legis-PALOP+TL a Lei dos Crimes Relativos à Pesca de 2004 que tem em vista a pôr cobro às
práticas criminosas que atentam contra os ecossistemas marinhos e respectivos recursos vivos, controlar e
eliminar a exploração e o aproveitamento ilegais de tais recursos, regulando-se o crime de uso de explosivo ou
de substâncias tóxicas na pesca, o crime de dano aos recursos aquáticos, o crime de pesca ilegal, o crime de
desobediência, a perda de bens a favor do Estado, a responsabilidade criminal de estrangeiros.
Destaca-se ainda o importante instrumento jurídico no domínio do ambiente constituído pelo Regime do Sistema
de Monitorização Contínua de Embarcações de Pesca (VMS) de 2008 através o qual se efectua a monitorização,
controlo e vigilância efectiva das embarcações de pesca, consistindo num mecanismo de combate à pesca ilegal,
não declarada e não regulada (Pesca INN).
De seguida descrevem-se em mais detalhe os regimes jurídicos referentes a responsabilidade ambiental, avaliação
ambiental, licenciamento ambiental e resíduos.

6.1.2 Responsabilidade Ambiental
Timor-Leste não tem um regime de responsabilidade ambiental estritamente aplicável à exploração dos recursos
naturais.
Em termos latos, a implementação da política do ambiente está sujeita aos princípios orientadores da Lei de Bases
do Ambiente, dos quais se destacam:
• Princípio da prevenção: os programas, planos ou projectos com impacto ambiental devem antecipar, prevenir,
reduzir ou eliminar as causas prioritariamente à correcção dos efeitos que sejam susceptíveis de alterarem a qualidade do ambiente;
• Princípio da precaução: a falta de certeza científica absoluta da existência de um risco de dano grave ou irreversível para o ambiente ou saúde humana não deve ser usada como razão para se adiar a adopção de medidas eficazes
para impedir ou minimizar a alteração da qualidade do ambiente;
• Princípio do poluidor pagador: os custos das medidas de prevenção, combate, redução e compensação das actividades susceptíveis de causarem um impacto negativo no estado do ambiente são suportados pelo poluidor.
No que respeita à protecção, conservação e uso sustentável dos componentes ambientais, sem prejuízo do princípio
do poluidor pagador e da responsabilidade ambiental a que haja lugar, o Estado tem o dever de promover a reparação dos diferentes componentes ambientais afectados pela poluição ou por contaminantes de modo a assegurar a
preservação dos mesmos, tendo em vista a sua utilização sustentável.
No quadro seguinte enunciam-se as situações em que os operadores estão condicionados a dispositivos de responsabilidade em Timor-Leste.

O diploma ministerial conjunto do Ministro da Agricultura, Florestas e Pescas e do Ministro da Justiça previsto no Artigo 168.º do Decreto-Lei
de 2004 que aprova as Bases Gerais do Regime Jurídico da Gestão e Ordenamento da Pesca e Aquicultura, ainda não foi aprovado até à data
da presente Edição.
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LEI DE BASES DO AMBIENTE
Extracção
de areia
e gravilha

Os custos de reabilitação da área objecto de degradação ou dano ambiental decorrentes
do processo de extracção de areia ou gravilha são da responsabilidade do extractor.

Situações
de emergência

As entidades responsáveis pelas actividades causadoras de potenciais danos, ameaça iminente
de dano ou um perigo muito significativo de dano grave irreparável ao ambiente, são
responsáveis pela manutenção de um sistema de resposta para as situações de emergência
ambiental, sem prejuízo do sistema integrado de prevenção e resposta às situações de
emergência ambiental causadas por intervenção humana ou desastres naturais que causem
danos, ameaça iminente de dano ou um perigo muito significativo de dano grave irreparável
ao ambiente que deverá ser criado pelo Estado484

Seguro de
responsabilidade civil

Quem implementar programas, planos ou projectos que envolvam riscos de ocorrência de
danos, ameaça iminente de dano ou um perigo muito significativo de dano grave irreparável
ao ambiente deve ser detentor de um seguro de responsabilidade civil.
REGULAMENTO GERAL DE PESCAS E AQUICULTURA

Responsabilidade
objectiva por
dano ambiental
aquático

Constituem-se na obrigação de reparar os prejuízos ou indemnizar o Estado, todos aqueles que,
independentemente de culpa, tenham causado ou sejam responsáveis ou proprietários
de meios através dos quais se causaram danos ao ambiente aquático e aos respectivos
ecossistemas, competindo ao tribunal por onde corre o respectivo processo avaliar a gravidade
dos danos por meio de peritagem ambiental aquática (consultar organigrama dos tribunais
no Capítulo VIII sobre Sistema Judicial)

6.1.3 Avaliação Ambiental
De entre os instrumentos previstos na Lei de Bases do Ambiente destaca-se a avaliação ambiental estratégica485
que pressupõe que o Estado assegure antes da aprovação de qualquer política, legislação, programa, plano ou
projecto potencialmente causador de impactos no ambiente, identificando, descrevendo e avaliando os efeitos significativos no ambiente e que garanta a integração dos valores ambientais no procedimento de tomada de decisão,
devendo tal avaliação ambiental estratégica ser realizada nomeadamente para o sector agrícola florestal, pesqueiro, energético, industrial, dos transportes, da gestão de resíduos e gestão das águas, das telecomunicações, do
turismo, do ordenamento do território e da utilização de solos e subsolo.
Avaliação ambiental estratégica é o instrumento preventivo da política ambiental, sustentado na análise e previsão de potenciais impactos de políticas, estratégias e planos no ambiente com o objectivo da tomada de decisão
sobre a sua viabilidade ambiental.
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é o procedimento de avaliação ambiental de projectos da categoria A.
Exame Ambiental Inicial (EAI) é o procedimento de avaliação ambiental de projectos da categoria B
Categorias A, B e C são categorias de classificação de projectos em função da dimensão dos potenciais impactos
ambientais que correspondem a diferentes requisitos legais de licenciamento ambiental dos projectos.
Declaração de Impacto Ambiental (DIA) é o documento baseado em estudos e consultas técnicas, com participação pública, elaborado pelo proponente, que contém uma descrição sumária do projecto, evolução previsível da
situação de facto sem a realização do projecto, a identificação e avaliação dos impactos prováveis, positivos e negativos, que a realização do projecto poderá ter no meio ambiente, as medidas de gestão ambiental destinadas a
evitar, minimizar ou compensar os impactos negativos esperados e um resumo não técnico destas informações.
Declaração de Impacto Ambiental Simplificada (DIAS) é o documento que deve ser apresentado no caso de
procedimento de Avaliação Ambiental simplificada.
Plano de Gestão Ambiental (PGA) é o documento que identifica os potenciais impactos ambientais da fase de
construção, desenvolvimento e desactivação e dispõe o modo como os mesmos serão geridos e monitorizados.

Sistema integrado de prevenção e resposta às situações de emergência ambiental previsto no Artigo 56.º da Lei de Bases do Ambiente de
2012 ainda não aprovado até à data da presente Edição.
A Lei de Bases do Ambiente prevê nos seus Artigos 14.º e 16.º dois instrumentos adicionais, os quais não foram aprovados até à data da
presente Edição, a saber, (Art. 14.º) padrões de qualidade ambiental para as componentes ar, água, mar, solo e subsolo, bem como padrões de
emissão e descarga ambiental para para os níveis de luz, vibrações e barulho admissíveis, aplicáveis a todo o país ou a zonas particulares para
determinados processos, indústrias, sectores ou produtos; e (Art. 16.º) um sistema transparente, abrangente e descentralizado de monitorização ambiental capaz de exercer o controlo integrado da poluição, avaliar a qualidade dos componentes ambientais, do estado de exploração dos
recursos naturais, dos impactos ambientais causados pelas actividades económicas e recolher a informação necessária.
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A Lei de Bases do Ambiente prevê também que os programas ou projectos públicos ou privados que pela sua
natureza, dimensão, impacto, escala, características ou localização tenham efeitos no ambiente, no território, na
qualidade de vida e na saúde dos cidadãos e nos componentes ambientais devem estar sujeitos a um sistema de
avaliação e licenciamento ambiental (consultar Secção 6.1.4), sumarizado no quadro seguinte:
Sistema de Avaliação e Licenciamento Ambiental
Lei de Bases do Ambiente
Proibição de implementação de programas ou projectos da responsabilidade ou iniciativa de instituições públicas
ou privadas que possam afectar o ambiente, o território, a qualidade de vida e saúde humana e os componentes
ambientais, que não estejam em conformidade com o disposto no sistema de avaliação e licenciamento ambiental e que não sejam portadores da respectiva licença
Aspectos obrigatórios
• Procedimentos para a realização de análise técnica dos programas, planos ou projectos propostos;
• Princípios orientadores dos processos de decisão;
• Procedimentos de consulta pública e participação dos cidadãos nos processos de decisão.
Outros mecanismos
Mecanismos de acompanhamento da execução dos programas ou projectos sujeitos ao sistema de avaliação e
licenciamento ambiental ao longo das diversas fases de construção, conclusão e desmantelamento.
Indica-se no quadro seguinte a estrutura das categorias e tipo de procedimento de avaliação ambiental consoante
a classificação de cada projecto486 e as respectivas coimas previstas no regime sancionatório estabelecido na Lei de
Licenciamento Ambiental republicada em 2011 aplicável a infracções na execução total ou parcial de projectos nas
categorias A ou B ou nas suas fases de Construção, Desenvolvimento e Desactivação.
Classificação de Avaliação Ambiental Sectores

Coimas (valores em USD)

Categoria A
Projectos que potencialmente
podem causar impactos ambientais
significativos, e que são sujeitos ao
procedimento de AIA, este baseado
no Análise de Impacto e no PGA

Mineiro, Indústria Petrolífera,
Energia, Indústria, Transportes,
Construção Civil, Saneamento,
Água, Agrícola, Pecuária e Florestal, Turismo e Defesa e Segurança
e Factor de Localização

• 5 000 a 50 000 no caso de
pessoa singular;
• 25 000 a 250 000 no caso
de pessoa colectiva

Categoria B
Projectos que podem causar
impactos ambientais, e que são
sujeitos ao procedimento de EAI
baseado no PGA

Indústria, Transportes, Construção
Civil, Saneamento, Água, Agrícola,
Pecuária e Florestal, Turismo e
Defesa e Segurança

Categoria C
Projectos em que os impactos
ambientais são desprezíveis ou
inexistentes, e que não estão
sujeitos a qualquer procedimento
de Avaliação Ambiental

Informação não disponível

ND

Procedimento de Avaliação Ambiental simplificada:
Com base em parecer técnico da Autoridade Ambiental, Compete à Autoridade Superior Ambiental, a decisão final
cabe à Autoridade Superior Ambiental podendo possuir um dos seguintes dois teores::
• Não aprovação do PGA e o procedimento de licenciamento do projecto é encerrado; ou
• Aprovação do PGA e autorização para a emissão da licença ambiental do projecto, devendo a decisão:
- Definir as condições e restrições adicionais consideradas necessárias para a protecção do meio ambiente e que
devem ser parte integrante da licença ambiental;
- Ser proferida por despacho e no prazo de 10 dias a contar da data do recebimento do parecer técnico pela Autoridade Ambiental e publicada em Jornal da República.
No quadro seguinte apresenta-se um resumo de requisitos e procedimentos definidos em 2017 pelo então Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente.
Não se torna possível indicar os sectores incluídos na categoria C em virtude de a publicação da Lei de Licenciamento Ambiental em Jornal
da República quer na sua versão original publicada em Jornal da República em 9 de Fevereiro de 2011 quer na versão republicada em 23 de
Fevereiro de 2011 não incluir o Anexo III que conteria a Tabela de Classificação de Projectos de Categoria C.

486

450

Processo de Avaliação Ambiental
Fases e procedimentos de Consulta Pública
Aviso de classificação

• A Autoridade Ambiental487 notifica o proponente do seu parecer sobre a classificação
do projeto proposto e divulga o seu parecer por meio de aviso nas suas instalações.

Notificação pública

• O Proponente do projecto submete à Autoridade Ambiental os Termos de Referência
(TdR) propostos para o estudo da DIA, devendo também fazer um edital com o método
mais razoável em consulta com a Autoridade Ambiental, em Português e em Tétum,
ou sempre que a Autoridade Ambiental considerar necessário, também na língua local
e ou nas línguas de trabalho de Timor-Leste.
• Prazo para comentários à Autoridade Ambiental não inferior a 10 dias úteis após
a publicação do edital.

Decisão sobre a
proposta de TdR

• A Autoridade Ambiental, ao tomar a sua decisão de aceitar ou rejeitar os TdR
propostos, tem em consideração os comentários recebidos do público.

Fase de estudo

• Elaboração de DIA para projetos propostos da Categoria A e de DIAS para projectos
da Categoria B e do PGA.

Mecanismos de
consulta pública

• O Proponente identifica e utiliza os mecanismos mais adequados para a consulta
pública.

Acesso do público

• O Proponente organiza uma consulta pública sobre a proposta da DIA, da DIAS e do PGA
antes que tais documentos sejam finalizados e submetidos à Autoridade Ambiental.

Anúncio da
consulta pública

• O Proponente organiza consultas públicas para discutir o projecto proposto;
• Prazo para comentários à Autoridade Ambiental é de 24 dias após a publicação do anúncio;
• Proponente paga todos os custos de preparação e realização da consulta pública.

Revisão da proposta

• Antes da apresentação da DIA ou da DIAS e do PGA à Autoridade Ambiental,
o proponente revê os documentos, tendo em conta e resumindo todas as opiniões
e comentários recebidos do público bem como as respostas do proponente.

Constituição da
• Para cada projecto da categoria A, e até 10 dias após a apresentação dos documentos
Comissão de Avaliação acima referidos, a Autoridade Superior Ambiental constitui uma Comissão de Avaliação,
com caracter deliberativo, e com o objectivo de gerir o procedimento de AIA,
e à qual compete:
• Submeter o DIA e Planos de Gestão Ambiental à consulta pública e pronunciar-se
sobre as propostas, sugestões e comentários recebidos;
• Proceder à verificação da conformidade legal e à apreciação técnica do DIA e respectivos
Planos de Gestão Ambiental;
• Promover e convocar, sempre que necessário, reuniões com o proponente e demais
interessados;
• Solicitar, quando necessário, pareceres especializados de entidades externas
à Autoridade Ambiental;
• Elaborar o parecer técnico final da AIA.
• A Comissão de Avaliação é constituída, em número ímpar de elementos, por técnicos
especializados na área ou sector referente ao projecto, em número não inferior a 2,
e por 1 representante dos departamentos governementais responsáveis pelos sectores de:
- Avaliação impacto ambiental e controlo de poluição, que preside à Comissão;
- Turismo, comércio e indústria;
- Saúde;
- Cultura;
- Infra-estrutura;
• As normas de funcionamento da Comissão de Avaliação são definidas em diploma
próprio488.

Ao abrigo do Artigo 2.º alínea b) da Lei de Licenciamento Ambiental republicada por Decreto-Lei de 2011, a Autoridade Ambiental é a entidade administrativa competente pela área do meio ambiente que actualmente corresponde à Secretaria de Estado do Ambiente (do Ministro
Coordenador dos Assuntos Económicos - MCAE). Consultar a Secção 6.1.6 do presente Capítulo.
488
Até à data da presente Edição foi aprovado apenas, através de Diploma Ministerial de 2017, o Regulamento Relativo ao Estatuto e Regras de
Procedimentos para a Comissão de Avaliação para a Gestão do Processo de Avaliação Ambiental para Projectos da Categoria A.
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Consulta pública

• Quando o proponente submeter a DIA ou DIAS e o PGA à Autoridade Ambiental,
a Comissão de Avaliação (no caso de projectos de categoria A) ou a Autoridade Ambiental
(no caso de projectos da categoria B) disponibiliza tais documentos ao público para
comentários e sugestões;
• A Comissão de Avaliação ou a Autoridade Ambiental emite um anúncio com o método
mais razoável para o público do processo de consulta pública;
• Realizam-se consultas públicas caso a Comissão de Avaliação ou a Autoridade		
Ambiental considerem necessário;
• A Autoridade Ambiental remete eventuais comentários ou sugestões do público
imediatamente à Comissão de Avaliação;
• A Comssão de Avaliação (ou a Autoridade Ambiental no caso de projectos de categoria B)
ao elaborar o seu relatório técnico final e parecer técnico sobre o projeto proposto, tem em
conta todos os comentários e sugestões recebidos do público.
Declarações de Impacto Ambiental e Planos de Gestão Ambiental

Fase de definição
do âmbito

• Proponente elabora uma proposta de TdR para a avaliação ambiental de qualquer
projecto proposto da Categoria A, com base nos resultados da fase de definição do âmbito
que estabelece o quadro de actividades e impactos que requerem uma investigação mais
aprofundada durante o estudo de avaliação de impacto ambiental para os projetos propostos da Categoria A, identificando os impactos ecológicos essenciais prováveis e os riscos
do projeto proposto, incluindo os impactos sobre as condições sociais, de saúde e de subsistência

Elaboração
da DIA ou DIAS

• DIA aborda os impactos potenciais com base nas pesquisas de campo detalhadas
em diferentes fases do projeto proposto com relevância e em especial nas fases de
pré-construção, construção, desenvolvimento e desativação
• DIAS aborda os impactos potenciais nas diferentes fases do projeto proposto com relevância e em especial nas fases de pré-construção, construção, desenvolvimento e desativação.

PGA

• PGA abordar a mitigação e as medidas de gestão nas diferentes fases do projeto proposto
com relevância e em especial nas fases de pré-construção, construção, desenvolvimento
e desactivação.
Gestão do processo de Avaliação Ambiental para Projectos da Categoria A

Exame inicial
da DIA e do PGA

A Comissão de Avaliação procede a uma análise inicial da DIA e do PGA para garantir
o cumprimento dos requisitos legais para tais documentos e a sua conformidade com
os TdR acordados para a avaliação ambiental, a realizar no prazo de 5 dias úteis após a
constituição da Comissão de Avaliação para o projeto proposto.
Sempre que a DIA e o PGA não cumprem os requisitos legais ou não estão em conformidade com os TOR acordados, o processo de avaliação é encerrado e devolvidos os documentos do projeto ao proponente.
A Comissão de Avaliação informa o proponente, por escrito, de quaisquer ineptidões nos
documentos do projeto e da possibilidade de nova submissão e recomeço do processo
da EIA se tais ineptidões forem corrigidas, notificando também, por escrito, a Autoridade
Ambiental e a Autoridade Ambiental Superior.

Avaliação técnica
da DIA e do PGA

A Comissão de Avaliação deve proceder a uma avaliação técnica detalhada da DIA
e do PGA logo que a verificação inicial seja concluída com sucesso.

Relatório da análise
Após a conclusão da análise técnica da DIA e do PGA para qualquer projeto propostoo
técnica e parecer da
Secretariado da Comissão de Avaliação elabora um relatório de análise técnica com
Comissão de Avaliação base em todas as opiniões ou comentários sobre o projeto proposto.
Peritos externos
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Sempre que, no parecer da Comissão de Avaliação, é exigido conhecimento técnico
exterior à Autoridade Ambiental sobre uma questão específica relacionada com o projeto
proposto, a Comissão de Avaliação deve envolver essa pessoa ou pessoas.

Consultar no Legis-PALOP+TL os seguintes detalhes:
• Conteúdos mínimos de uma DIA, de uma DIAS e de um PGA estabelecidos nos Anexos IV, V e VI do Regulamento
sobre os Requisitos Detalhados para Triagem, Definição de Âmbito e TdR, das Declarações de Impacto Ambiental
e Planos de Gestão Ambiental para a Avaliação Ambiental de 2017.
• Formato do aviso, a forma do edital, a enumeração não exaustiva de exemplos de consulta pública e o formato
de anúncio da consulta pública nos Anexos I, II, III e IV do Regulamento sobre os Procedimentos de Consulta
Pública e Requisitos durante o Processo de Avaliação Ambiental de 2017.
• Os elementos mínimos que devem ser tidos em consideração na preparação de avaliação ambiental estratégica, de estudo de impacto ambiental, de exame ambiental inicial, de plano de gestão ou de qualquer outro
documento que analise ou avalie os impactos de determinada ação na biodiversidade, deve conter uma descrição
específica e avaliação dos efeitos adversos para a conservação da biodiversidade e uso sustentável dos seus
componentes com vista a reduzir ao mínimo esses efeitos nos termos do Regime Jurídico da Protecção e Conservação da Biodiversidade de 2020.

6.1.4 Licenciamento ambiental
O sistema de licenciamento ambiental para os projectos públicos e privados susceptíveis de produzir impactos
ambientais e sociais no meio ambiente criado por via da Lei de Licenciamento Ambiental republicada em Fevereiro
de 2011 mantém-se em vigor à data da presente Edição, não obstante o sistema de avaliação e licenciamento ambiental da Lei de Bases do Ambiente (analisado nas Secções 6.1.2 e 6.1.3).
Como resultado do despacho favorável da Autoridade Superior Ambiental são emitidas dois tipos de licenças de
acordo com a categoria do projecto, nomeadamente Licença Ambiental de Categoria A e Licença Ambiental de
Categoria B.:
Tipo de Licença Ambiental

Documentos integrantes da Licença

Categoria A
Categoria B
Categoria C

Declaração de Impacto Ambiental e o PGA
Exame Ambiental Inicial e o PGA
A Autoridade Ambiental suporta o proponente a manter a gestão ambiental

Constituindo o princípio da protecção um dos princípios gerais a que deve obedecer o regime de Licenciamento
de Actividades Económicas de 2017, o sistema de licenciamento deve proteger a saúde humana, os direitos dos
consumidores, a saúde e a segurança dos cidadãos incentivando a protecção do ambiente, designadamente classificando as actividades económicas segundo critérios de baixo, médio ou alto risco ambiental (consultar Secção 1.4
do Capítulo I, nomeadamente a tabela de CAE)
O quadro seguinte destaca os principais exemplos de limites mínimos e máximos das sanções pecuniárias aplicáveis por infracções administrativas em sectores de actividades económicas de médio e alto risco ambiental sujeitos
a regimes de licenciamento sectorial.
Sectores de médio/alto risco ambiental

Sanções pecuniárias/coimas (valores em USD)

Comercialização de Combustíveis, Biocombustíveis
e Lubrificantes
• 1 250 a 1 000 000 para pessoas colectivas
Actividades de Petróleo Bruto e Gás Natural Downstream489
Instalação e Operação de Infra-estruturas de Armazenamento
Parques de Campismo
• 1 000 a 2 500 para pessoas colectivas
Mensagens Publicitárias490
• 690 a 2 300 para pessoas colectivas.

• 250 a 150 000 dólares para pessoas singulares;

• 200 a 1 000 para pessoas singulares;
• 345 a 11 150 para pessoas singulares;

Consultar no Legis-PALOP+TL os detalhes dos regimes de licenciamento nos sectores com actividades económicas de médio e alto risco.

Consultar na Secção 1.5.1 do Capítulo I a definição de actividade downstream.
Coimas aplicáveis são em função do salário mínimo nacional vigente à data da sua prática nos termos do Artigo 70.º n.º 2 do regime de
Licenciamento de Mensagens Publicitárias republicado em 2017, fixado em USD 115 conforme indicado na Secção 2.3 do Capítulo II.

489
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Licenciamento no âmbito da conservação da biodiversidade:
A exploração e a utilização de espécie não protegida, o acesso aos recursos genéticos e seus derivados e a realização de qualquer actividade de investigação científica, independentemente da finalidade, que envolva componentes
da biodiversidade estão sujeitos à obtenção de licença prévia, concedida pela entidade governamental responsável
pela conservação da natureza e biodiversidade nos termos do Regime Jurídico da Protecção e Conservação da Biodiversidade de 2020, sob pena de contra-ordenação punível consoantes a gravidade com coimas de USD 100 a USD
2 000, no caso de pessoas singulares e USD 1 000 a USD 10000, no caso de pessoas colectivas.
Licenças ambientais para operações petrolíferas onshore:
Nos termos da respectiva regulamentação de Maio de 2020 (consultar Secção 1.5 do Capítulo I), a pessoa autorizada
não pode realizar operações petrolíferas sem antes obter uma licença ambiental aprovada pelo Ministério do Petróleo e Minerais mediante confirmação e validação dos seguintes documentos:
• Descrição completa do âmbito de quaisquer operações petrolíferas propostas;
• Descrição do seu impacto previsto no ambiente e nas comunidades locais, incluindo características-chave, tais
como o tipo de petróleo, a extensão das operações petrolíferas e as localizações geográficas;
• Avaliação ambiental;
• Relatório de exame ambiental inicial;
• Plano de gestão ambiental; e
• Plano de contingência para derrames de petróleo.

6.1.5 Resíduos
O Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) foi definido por Decreto-Lei de 2017, estando previstas
coimas a pagar pelo produtor de resíduos nos valores discriminados no quadro seguinte:
SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Infracções
Colocar na via pública e demais lugares públicos quaisquer resíduos fora dos recipientes
destinados à sua deposição
Deixar derramar ou espalhar na via pública quaisquer materiais que sejam transportados
em viaturas
Afixar publicidade nos recipientes
Destruir e danificar qualquer recipiente destinado à deposição de resíduos
Impedir, por qualquer meio, às pessoas ou aos serviços municipais de limpeza,
o acesso aos recipientes colocados na via pública para deposição dos RSU
Remoção de resíduos por entidade não devidamente autorizada
Proceder à queima de RSU
Desviar dos seus lugares os contentores que se encontrem na via pública, quer sirvam
a população em geral, quer se destinem a apoio de serviços de limpeza
Lançar nos recipientes colocados à disposição dos utilizadores, resíduos distintos
daqueles a que os mesmos se destinam
Não fechar devidamente a tampa dos recipientes que a possuam

Coimas
(valores em USD)
115

75
50

Consultar no Legis-PALOP+TL os demais detalhes da gestão de resíduos sólidos em Timor-Leste bem como de:
• Política Nacional de Saneamento Básico definida em 2012;
• Resolução do Governo sobre Redução da Utilização de Produtos Plásticos de Utilização Única ou Descartável
na Administração Pública aprovada em 2019;
• Resolução do Governo sobre Estratégia de Investimento para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos de Díli
aprovada em 2016;
• Deliberação da Autoridade de Agosto de 2019 sobre Implementação da Política de Saneamento Básico na
Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno.
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6.1.6 Alterações climáticas
Timor-Leste é parte desde 2006 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC),
desde 2008 do Protocolo de Quioto491 e desde 2017 do Acordo de Paris sobre Mudanças/Alterações Climáticas.
Reconhecendo o facto de as alterações climáticas virem a ter impactos alargados dentro e transversalmente a múltiplos sectores, o Programa de Acção Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (PANA) de 2011 visa identificar
os impactos fundamentais, os sectores e grupos vulneráveis, bem como medidas de adaptação aos impactos das
alterações climáticas, além da integração das orientações da CQNUAC na política, programas e acções nacionais. O
Relatório sobre os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) de 2010, refere a visão do PANA como determinada
a dotar o povo timorense de capacidade de rápida recuperação às alterações climáticas. Tendo em conta o crescente
interesse por parte do Governo e a implementação de diversos projectos e programas, com apoio internacional, centrados na biodiversidade, como a Iniciativa do Triângulo de Coral (CTI), o Programa de Acção sobre os Ecossistemas
dos Mares de Arafura e Timor (ATSEA), o Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas (PoWPA), a Estratégia Nacional sobre a Biodiversidade e o Projecto do Plano de Acção (ENBPA), foram identificadas 5 zonas ecológicas genéricas:
(i) zona marítima e costeira, (ii) áreas de planícies áridas, (iii) áreas montanhosas, (iv) planícies de altitude, e (v) zonas
húmidas e lagos.
O Projecto do Plano Estratégico Ambiental para 2010-2030, a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) refere a importância do PANA na identificação de todos os impactos das alterações climáticas, garantindo que os sectores e grupos
mais vulneráveis estão bem adaptados a estes impactos (Projecto do Plano Estratégico Ambiental, 2010).
Considerando que é um dos objectivos fundamentais de Timor-Leste proteger o meio ambiente e preservar os recursos naturais, e rendo em conta os compromissos assumidos por Timor-Leste por força da adesão à CQNUAC,
especialmente no que diz respeito ao papel da cooperação internacional nesta matéria, Timor-Leste é parte desde
2017 do Acordo de Criação da Organização de Cooperação para a Floresta Asiática, sublinhando que as florestas desempenham um papel fundamental na mitigação e adaptação às alterações climáticas.

6.1.7 Principais entidades competentes
Nos termos da Orgânica do VIII Governo Constitucional, a coordenação da actividade política dos membros do Governo com competência em matérias de cariz ambiental a incumbir ao Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE) através da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), que segundo a Orgânica aprovada em Julho de
2019 é responsável pela Avaliação dos documentos dos projectos para classificação no procedimento de licenciamento ambiental de categoria C a que se refere o regime do Licenciamento Ambiental.
Nos termos da Orgânica da SEA492, a Agência Nacional de Licenciamento Ambiental (ANLA)493 é a entidade responsável por assegurar:
• A implementação da legislação sobre licenciamento ambiental
• A avaliação de projectos:
• Classificação, emissão de licenças ambientais e monitorização das actividades das entidades públicas e privadas
em geral, dos proponentes e dos titulares de Licenças Ambientais, sem prejuízo das competências do MPM.
Da SEA fazem parte diversos órgãos com competências no domínio das alterações climáticas: a Direcção Nacional
de Alterações Climáticas (DNAC), o Departamento de Ozono (DO), o Departamento da Adaptação Climática (DAC),
o Departamento da Mitigação Climática (DMC) e o Departamento de Educação e da Informação Ambiental (DEIA).
Sob os auspícios da DNAC foi criado em 2017 o Grupo de Trabalho sobre Alterações Climáticas (GT-AC) cuja missão é responder pelas exigências e necessidades do sector das alterações climáticas em Timor-Leste, para coordenar, participar, facilitar, apoiar e influenciar as partes interessadas a fim de melhor alcançar os resultados em
benefício de Timor-Leste e seus cidadãos, na preparação para os impactos das alterações climáticas.
A Direcção Nacional do Controlo de Poluição (DNCP), é o serviço da Direcção-Geral do Ambiente (DGA) competente para assegurar:
• Em sede de licenciamento ambiental:
- A adopção e execução de medidas de prevenção e controlo integrado de poluição;
- A aplicação de padrões e métodos de gestão ambiental pelas instalações por elas abrangidas;
• A promoção de programas de gestão ambiental e controlo da poluição em todo o território nacional;
• A aplicação do princípio poluidor pagador e as taxas de recuperação ambiental.
No âmbito do Tratado das Fronteiras Marítimas a gestão das questões ambientais está atribuída à ANPM (Autoridade Designada para efeitos do Tratado), cabendo-lhe as seguintes responsabilidades:
• Na Área do Regime Especial, emitir regulamentos de protecção do meio ambiente marinho e monitorizar o respectivo cumprimento, assegurando a existência de um plano de contingência de combate à poluição causada pelas
actividades petrolíferas realizadas e investigar incidentes de segurança e ambientais;
Lista de partes https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states
texto em Português https://www.ministeriopublico.pt/es/instrumento/protocolo-de-quioto-convencao-quadro-das-nacoes-unidas-sobre-alteracoes-climaticas-17
492
De acordo com o Artigo 14.º da Orgânica do VIII Governo Constitucional actualizada em Junho de 2020.
493
Deverá reger-se por legislação própria ainda não aprovada até à presente Edição.
491
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• Solicitar assistência às autoridades competentes para operações de busca e salvamento, ameaças à segurança,
serviços de tráfego aéreo, medidas de prevenção contra a poluição e incidentes de segurança e ambientais, ou a
activação de procedimentos de emergência, de acordo com o direito internacional.
Em Fevereiro de 2020 foi criado o Comité Consultivo para a Biodiversidade órgão consultivo independente e multidisciplinar de apoio e aconselhamento científico e técnico ao Governo sobre as questões relacionadas com a conservação da biodiversidade e uso sustentável dos seus componentes.
A Autoridade Nacional Designada (AND) para a implementação dos projectos do Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL) previsto no Artigo 12º do Protocolo de Quioto, foi criada em 2012, actuando como ponto focal nacional
para efeitos dos mecanismos de flexibilidade do Protocolo de Quioto, nomeadamente, no seu relacionamento com
as Autoridades Nacionais Designadas de outros países.
A Autoridade Nacional para a Água e o Saneamento (ANAS) criada em Setembro de 2020 é o organismo público
competente para propor, acompanhar e assegurar a execução da política nacional no domínio dos recursos hídricos
e garantir supervisão e fiscalização dos sectores dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de
águas residuais urbanas e resíduos sólidos urbanos.

6.2 URBANISMO
6.2.1 Enquadramento legal
Aprovada em 2017 a Lei de Bases do Ordenamento do Território prevê que o sistema de ordenamento do território considera as especiais necessidades de gestão integrada da zona costeira e em particular da orla marítima,
determinando que para a prossecução de finalidades de interesse público relativas à política de ordenamento do
território possam ser estabelecidas por lei restrições de utilidade pública ao conteúdo do direito de propriedade e
que os instrumentos de planeamento territorial identificam, graduam e harmonizam os vários interesses públicos
e privados com projecção no ordenamento do território, tendo em vista a mais correcta utilização do território em
termos ambientais, económicos, sociais e culturais, resumindo-se em seguida os tipos de Planos previstos:
INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO TERRITORIAL
Planos de âmbito nacional
• Plano nacional de ordenamento
do território
• Planos sectoriais

Definem o quadro estratégico para o ordenamento do espaço nacional,
estabelecendo as orientações a considerar a nível municipal e a compatibilização das políticas públicas sectoriais, assim como, na medida do necessário,
a salvaguarda de valores e recursos de reconhecido interesse nacional

• Plano municipal de
ordenamento do território
• Plano de uso do solo

Estabelecem, de acordo com as orientações de âmbito nacional, o regime
de uso do solo e a respectiva programação e execução

Plano de uso do solo

Plano operacional de execução das directivas do plano municipal de
ordenamento do território e tem natureza vinculativa para os particulares
e entidades públicas
Aprovado por decreto do Governo, sob proposta do Conselho de Administração
da Zona Especial de Economia Social de Mercado (ZEESM) de Oé-Cusse
Ambeno e Ataúro sendo equiparado ao plano municipal de ordenamento
do território, devendo conter as especificidades próprias da insularidade
do seu território, definidas no regime jurídico dos instrumentos de planeamento
territorial e podendo ainda ser aprovados, por decreto do Governo, sob proposta
do mesmo Conselho de Administração, planos de uso do solo para a Ilha
de Ataúro.

Planos de âmbito municipal

Planos de Ordenamento e de
Uso do solo da Ilha de Ataúro

6.2.2 Principais entidades competentes
A execução da política do ordenamento do território é assegurada pelo Ministério do Plano e Ordenamento e pelo
Ministério das Obras Públicas, cabendo ao Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI) estabelecer mecanismos de colaboração com outros serviços e organismos governamentais com tutela sobre áreas conexas, nomeadamente os serviços competentes pelo ordenamento e desenvolvimento físico do território, com vista à promoção
de zonas estratégicas de desenvolvimento turístico, comercial ou industrial.
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6.3 DIREITOS DO CONSUMIDOR
6.3.1 Enquadramento legal
Em Timor-Leste os princípios gerais da política de defesa do consumidor são definidos pela Lei de Protecção ao
Consumidor de 2016 a qual prevê que as infracções às normas de protecção e defesa dos consumidores ficam sujeitas, conforme o caso e sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas,
a sanções administrativas que incluem coimas, as quais devem ser graduadas de acordo com a gravidade da infracção, a vantagem auferida e a condição económica do fornecedor, não obstante os respectivos valores não estarem
definidos, e ainda as sanções de apreensão, inutilização, proibição de produção do bem, suspensão de fornecimento
de bens ou serviços, suspensão temporária de actividade, revogação de autorização de exercício de actividade,
interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de actividade.
Consultar no Legis-PALOP+TL os detalhes dos regimes sancionatórios previstos para infracções aos regimes de
Licenciamento dos Matadouros, de Identificação, Registo e Circulação dos Animais, da Restrição do Movimento
de Animais nas Áreas Urbanas e das Condicões Hígio-Sanitárias na Preparação, Transporte e Venda de Carnes e
Produtos Cárneos, todos aprovados em 2014.
Nos termos da Lei de Bases do Ambiente, que rege as águas interiores (analisada na Secção 6.1.1), o Estado deve
proteger, conservar e melhorar a quantidade e a qualidade das águas superficiais e subterrâneas e promover o
uso sustentável dos recursos hídricos, designadamente regulando o uso de água para fins agrícolas, industriais e
actividades mineiras, a prevenção da poluição e contaminação dos recursos hídricos, a criação de incentivos para
a captação e armazenamento de águas das chuvas ou outras medidas de conservação dos recursos hídricos; e a
construção de barragens e desvios de água para qualquer propósito.
O lançamento ou a descarga, por via marítima ou terrestre, de quaisquer substâncias poluentes para rios, lagos,
lagoas, águas subterrâneas, marítimas ou qualquer curso ou local de armazenamento de água deve ser reduzida,
controlada e mantida dentro dos limites definidos pelos padrões de qualidade e emissão ambiental, cabendo ao
Estado a criação e a manutenção dos meios necessários para assegurar o tratamento e o controlo da poluição da
água, incluindo aquela proveniente das chuvas torrenciais.
As actividades industriais e comerciais de recolha, tratamento, produção e comercialização de água engarrafada
destinada ao consumo humano e tem por objectivo proteger a saúde, assegurando a sua salubridade e limpeza
devem obedecer aos procedimentos do Regulamento do Licenciamento, Comercialização e Qualidade da Água
Potável de 2009.
A Política Nacional de Abastecimento Público de Água definiu em Outubro de 2020 os princípios orientadores que
permitem traduzir a visão sobre o acesso universal a um abastecimento público de água, tendo em conta os compromissos nacionais e internacionais assumidos para o fornecimento de acesso equitativo a serviços de água adequados, seguros e sustentáveis e a um custo acessível para todos os cidadãos.

6.3.2 Principais entidades competentes
Nos termos da Orgânica do Ministério da Agricultura e Pescas (MAP) aprovada em 2019 e actualizada em Novembro
de 2020, a Direcção Nacional de Quarentena e Biossegurança (DNQB) é responsável por proceder ao levantamento
dos autos de contra-ordenação previstos na legislação aplicável à quarentena e ao controlo sanitário para efeitos
de importação e exportação e proceder à instrução dos respectivos processos, bem como à aplicação de sanções.
No âmbito do controlo da qualidade dos géneros alimentares, das suas condições de transporte e das condições de
salubridade dos locais de produção e comercialização dos mesmos, bem como de estabelecimentos e de locais de
utilização pública, e da sua responsabilidade por eliminar, diminuir ou prevenir riscos para a saúde pública, bem
como pela disciplina do exercício das actividades económicas nos sectores alimentar e de controlo em matéria de
metrologia e padronização, mediante actividades de inspecção e de fiscalização, cabem à Agência de Investigação
e Fiscalização da Actividade Económica, Sanitária e Alimentar (AIFAESA), que actua na dependência do Ministro
Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)495, o seguinte:
• Zelar pela aplicação da legislação sobre:
- Géneros alimentares e salubridade dos estabelecimentos onde estes são produzidos ou comercializados, bem
como das suas condições de transporte;
- Higiene e salubridade de estabelecimentos e locais de utilização pública;
- Metrologia e padronização.
• Assegurar a existência de um sistema de comunicação e informação pública transparente nas áreas da sua competência, de forma a criar mecanismos de prevenção de riscos;

495

De acordo com a Orgânica do VIII Governo Constitucional actualizada em Junho de 2020.
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• Promover a divulgação da informação sobre:
- Controlo da qualidade dos géneros alimentares e de salubridade de estabelecimentos e locais de utilização
pública junto dos consumidores;
- Condições de higiene e salubridade de transporte dos alimentos e de estabelecimentos onde estes são preparados, produzidos ou comercializados, junto dos agentes responsáveis por estas actividades.
• Verificar a conformidade:
- Dos produtos alimentares com a legislação sobre a matéria;
- Das condições de higiene e salubridade dos veículos de transporte de géneros alimentares e dos estabelecimentos de abate, transformação, fabrico, distribuição, manuseamento, venda e colocação de géneros alimentares à disposição do público consumidor;
- Da qualidade da água para consumo público, engarrafada, da rede pública, ou de reservatórios e nascentes
utilizadas pelas populações, com a legislação sobre a matéria.
• Proibir o fabrico, armazenamento, distribuição ou comercialização de produtos alimentares, bem como proceder
à sua apreensão e destruição;
• Fiscalizar:
- A qualidade, genuinidade, composição, aditivos alimentares e outras substâncias similares, bem como a
rotulagem dos géneros alimentares e dos alimentos para animais;
- Restaurantes e estabelecimentos similares.
• Ordenar a suspensão das actividades ou ao encerramento dos locais de produção e comercialização alimentos;
• Instruir os processos de contra-ordenação da sua competência e aplicar sanções;
• Comunicar às entidades responsáveis pelo licenciamento, através do SERVE, as infracções cometidas pelos agentes económicos.
Nos termos da Orgânica do MTCI de 2019, a Direcção Nacional de Regulação Comercial e Protecção de Consumidores (DNRCPC) é o serviço da Direcção-Geral do Comércio (DGC), responsável por colaborar com a AIFAESA na
execução de serviços de inspecção e fiscalização, para:
• Promover a defesa e protecção dos consumidores e assegurar as medidas de intervenção nos preços e a regulação dos mercados,
• Assegurar a coordenação destas atribuições com as entidades competentes, competindo-lhe designadamente:
- Colaborar com a AIFAESA e com outras entidades relevantes na execução de serviços de inspecção e de fiscalização, para promover a defesa dos consumidores;
- Propor medidas para a defesa dos direitos dos consumidores em coordenação com os institutos públicos e as
associações de defesa dos consumidores.
Sob orientação da DNRCPC, cabe ao Departamento de Defesa e Protecção dos Consumidores:
• Colaborar com a AIFAESA e com outras entidades relevantes na execução de serviços de inspecção e de fiscalização, para promover a defesa dos consumidores;
• Propor medidas para a defesa dos direitos dos consumidores em coordenação com os institutos públicos e as
associações de defesa dos consumidores.
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VII DEFESA COMERCIAL
7.1 REGIME ADUANEIRO
7.1.1 Enquadramento
As regras e os procedimentos gerais para a importação e exportação de mercadorias em Timor-Leste, o que inclui
transportes, animais, documentos, moeda, bagagem, electricidade, mercadorias bombeadas por tubagem, e mercadorias cuja importação ou exportação seja proibida ou condicionada por lei, a sua movimentação e utilização em
território aduaneiro, o controlo de passageiros e os respectivos poderes administrativos e de execução das Alfândegas foram aprovados em 2017 pelo Código Aduaneiro.
Aplicável uniformemente a todo o território aduaneiro de Timor-Leste, às trocas comerciais entre Timor-Leste e
outros países, excepto quando seja estabelecido de modo diferente em acordos internacionais de que Timor-Leste
seja parte contratante o Código Aduaneiro prevê coimas com valores entre USD 500 até USD 5 000 por violações
administrativas, entre USD 1 000 a USD 10 000 por infracção no transporte de mercadorias em regime suspensivo.
Consultar no Legis-PALOP+TL os detalhes de outras outras coimas previstas no Código Aduaneiro calculadas
em função do valor das mercadorias.
Procedimentos alfandegários simplificados:
• O Director-Geral das Alfândegas pode atribuir o estatuto de operador económico autorizado ficando habilitado a
usar formalidades e controlos aduaneiros simplificados;
• Com base no reconhecimento do estatuto de operador económico autorizado para simplificações aduaneiras este
beneficia de um tratamento mais favorável do que outros operadores económicos no que respeita aos controlos
aduaneiros, consoante o tipo de autorização concedida, nomeadamente menos controlos físicos e documentais;
• Quando um tratado ou acordo internacional de que Timor- Leste seja parte contratante, permita o alargamento
de tais benefícios dos operadores económicos autorizados, face a pessoas estabelecidas noutro país que não o de
Timor-Leste, o Diretor-Geral deve conceder tais benefícios a essas pessoas, caso determine que têm o mesmo
estatuto, segundo a legislação daquele país.
• As Alfândegas podem autorizar a saída das mercadorias antes da liquidação dos direitos aduaneiros e demais
imposições, com base numa declaração simplificada.
• A fim de agilizar a saída das mercadoriasserá regulado expressamente o procedimento simplificado por diploma
Ministerial496 nos seguintes casos:
- Para as mercadorias transportadas por, ou na bagagem de uma pessoa à entrada e saída de Timor-Leste;
- Para os transportes comerciais ou transportes para uso privado sujeitos à importação temporária, ou reimportação no mesmo estado;
- Para as mercadorias para assistência humanitária, incluindo as mercadorias para uso pessoal dos trabalhadores humanitários durante a prossecução das suas tarefas;
- Para animais vivos e mercadorias perecíveis;
- Para mercadorias transportadas por operadores de remessa expresso;
- Em situações concretas que requeiram procedimentos alternativos de declaração, verificação ou introdução
em livre circulação, tendo em conta a facilitação do comércio internacional e análise de risco; e
- Sem prejuízo das convenções internacionais de que Timor-Leste faça parte, mercadorias importadas ou exportadas por encomenda postal através da rede postal internacional, que não inclua correspondência pessoal.
• Tais procedimentos simplificados de declaração, verificação e autorização de saída podem incluir, sem limitação,
a utilização de declarações verbais, requisitos mínimos de informação e formulários simplificados, ou a utilização
de um documento comercial em vez da declaração aduaneira:
• O procedimento simplificado não é aplicável a mercadorias chegadas ao país em grupagem.
Foi adoptado em 2017 o Sistema Automatizado de Dados Aduaneiros (Asycuda World), como plataforma para implementação da Janela Única Electrónica de Timor-Leste, determinando que os serviços da administração pública, nomeadamente, as Alfândegas, os portos, os aeroportos, e outras entidades relacionadas com a importação e
exportação de mercadorias devem usar o sistema ou adaptar os seus sistemas à mencionada plataforma, visando
a interoperabilidade dos sistemas, permitindo assim que todos os documentos sejam enviados electronicamente,nomeadamente os manifestos, tanto na via aérea como na via marítima.
É através do sistema informático ASYCUDA que são obrigatoriamente liquidados os Emolumentos ou Taxas da Autoridade Aduaneira fixados em Janeiro de 2021 a pagar pelo operador económico ou pelo particular pela prestação
de serviços previstos no Código Aduaneiro e na Estrutura Orgânica da Autoridade Aduaneira aprovada em 2020,
cujos valores podem ascender a USD 100 no caso de serviço de entrada, controlo e saída de navios comerciais, de
aeronaves comerciais ou de recreio, de mercadorias ou passageiros.
Casos de procedimentos simplificados e alternativos previstos no Artigo 173.º do Código Aduaneiro ainda não aprovados até à data da
presente Edição.
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Consultar no Legis-PALOP+TL a Pauta Aduaneira de Timor-Leste de Março de 2020 que identifica taxas de direitos aduaneiros de importação e exportação e as taxas dos impostos internos (imposto seletivo de consumo e
imposto sobre vendas).

7.1.2 Incentivos aduaneiros
Nos termos do Regulamento das Franquias Aduaneiras de 2006, que estabelece os casos em que, devido a circunstâncias internacionalmente aceites, é concedida franquia de direitos de importação a determinadas mercadorias
introduzidas no território aduaneiro de Timor-Leste.

7.1.3 Principais entidades competentes
A Autoridade Aduaneira ou Alfândegas é a entidade pública competente para administrar e aplicar a legislação
aduaneira e um funcionário legalmente habilitado nos termos do Código Aduaneiro, funcionando no MF497.

7.2 SUBVENÇÕES À PRODUÇÃO NACIONAL
Em 2011 foram estabelecidas formas de intervenção da Administração Pública na formação do conjunto de preços, com o objectivo de regular os preços dos bens e serviços considerados fundamentais para o bem-estar da
população. Tal intervenção, através de um regime denominado Preço Justo, teve como pressuposto a competência
constitucional do Governo e sua obrigação de dirigir e regulamentar a actividade económica e a dos sectores sociais,
bem como proteger os consumidores.
O regime do Preço Justo teve carácter transitório e destinou-se a corrigir os preços de mercado e os riscos induzidos no acesso da população aos bens essenciais, reintroduzindo o preço justo desses bens e serviços, interditando
o açambarcamento e a especulação, sem prejuízo das normas de Direito criminal.
Açambarcamento consiste na formação de stocks anormalmente grandes, com vista a obter posição dominante
no mercado desses bens essenciais.
Especulação consiste na tentativa de lucrar com mudanças induzidas ilicitamente no preço de mercado, nomeadamente através da venda de bens ou serviços por preços superiores aos permitidos ou que resultariam do
normal exercício de uma actividade.
Consultar no Legis-PALOP+TL informação mais detalhada sobre:
• O Regime da responsabilidade penal pelos crimes de açambarcamento e de especulação de 2011;
• As coimas de preço ilícito e de açambarcamento previstas no Regime das Infracções Administrativas contra a
Economia e a Segurança Alimentar de 2009 actualizado em 2016;
• As seguintes tabelas de 2017:
- Preços do Arroz para Revenda, incluindo o cálculo do preço do arroz pelas empresas ao Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente para ser revendido nos mercados municipais, em função da distância para cada
município;
- Preço de venda do arroz ao público consumidor em todo o território de Timor-Leste, com excepção da Região
Especial de Oé-Cusse Ambeno e Postos Administrativos dentro da Capital de Díli.
Com o objectivo de prestar serviços bancários e financeiros com vista a reduzir a pobreza e favorecer o desenvolvimento das actividades económicas em todo o território de Timor-Leste, foi criado em 2011 o Instituto de Microfinanças e Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste, tendo em Julho de 2019 sido aumentando o seu capital
social para USD 22 500 000.
As Pequenas e Médias Empresas (PME) em Timor-Leste podem ainda beneficiar de um Sistema de Garantia de
Crédito (SGC) próprio, estabelecido por Regulamento do BCTL em 2018 actualizado em 2020, que funciona como
um programa público através do qual o Estado partilha o risco de crédito com os bancos comerciais, visando promover o empreendedorismo e a criação de emprego, incentivar a formalização e o crescimento das PME, promover
a produtividade das MPME e a criação de emprego por meio do financiamento de mecanismos de modernização
tecnológica e inovação, facilitar o acesso ao crédito em sectores prioritários, e contribuir para a expansão do acesso
a serviços bancários e financeiros.
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https://www.mof.gov.tl/customs/?lang=pt . Estrutura orgânica da Autoridade Aduaneira aprovada em Janeiro de 2020.

Relevam as seguintes competências:
• Da Agência de Investigação e Fiscalização da Actividade Económica, Sanitária e Alimentar (AIFAESA) executar,
em colaboração com outros organismos competentes, as medidas destinadas a assegurar o abastecimento do país
de bens e serviços considerados essenciais, tendo em vista prevenir situações de açambarcamento;
• Da Direcção Nacional de Regulação Comercial e Protecção de Consumidores (DNRCPC):
- Assegurar um sistema de indicadores de preços no mercado, designadamente dos bens essenciais sujeitos
a regimes de preços ou de abastecimento público e assegurar o arquivo e conservação dos dados recolhidos e
que se encontrem relacionados com aqueles indicadores;
- Coordenar com os outros organismos nacionais, designadamente com o Centro Logístico Nacional (CLN), a
execução da política de intervenção nos preços de produtos considerados essenciais em conformidade com o
regime do Preço Justo;
- Propor as medidas preventivas para salvaguardar que as mercadorias importadas respeitem os padrões nacionais de consumo legalmente em vigor.

VIII SISTEMA JUDICIAL
E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS
8.1 ORGANIGRAMA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
TRIBUNAL
DE RECURSO

CÂMARA
DE CONTAS

TRIBUNAL
DISTRITAL
de Díli

TRIBUNAL
DISTRITAL
de Baucau

TRIBUNAL
DISTRITAL
de Oecussi

TRIBUNAL
DISTRITAL
de Suai

Fonte: Página dos Tribunais de Timor-Leste498
Timor-Leste não dispõe de uma lei geral sobre organização judiciária que estabeleça a organização e funcionamento dos tribunais, dispondo apenas de uma Lei Orgânica da Câmara de Contas do Tribunal Administrativo, Fiscal
e de Contas e da Lei sobre Orçamento e Gestão Financeira aprovada em 2011 actualizadas respectivamente em
2017 e em 2013.
Destacam-se os principais aspectos da Política de Reforma Judiciária aprovada em Abril de 2019 (consultar no
Capítulo I a Política de Reforma Legislativa aprovada na mesma data pelo Governo):
• Vem na senda do princípio constitucional segundo o qual a consolidação do sector da justiça de importância fundamental para a construção da paz e construção do Estado;
• Visa entre outros objectivos específicos promover o combate à corrupção pela criação de um ambiente de responsabilização no uso dos bens e na repartição dos benefícios e dos encargos públicos;
• Prevê a aprovação da Lei da Organização Judiciária, dirigida a promover a implementação da orgânica judiciária
prevista na Constituição, pela instalação dos Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Administrativo,
Fiscal e de Contas e dos Tribunais Militares, numa formulação adequada à dimensão das Forças Armadas;
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• Pondera-se a criação de um juízo especializado dos Tribunais Distritais, promovendo ainda o estudo da revisão
do mapa judiciário.
Em Timor-Leste o costume constitui fonte de direito em Timor-Leste, salientando-se os seguintes exemplos:
• Tara Bandu, costume integrante da cultura de Timor-Leste que regula a relação entre o homem e o ambiente em
seu redor.
• Lisuk, norma do direito costumeiro que regula o modelo de cooperação mútua nos trabalhos de exploração da
terra, da criação de animais e de trabalhos de construção de casas por membros de uma determinada comunidade;
• Lisan, conjunto de regras não escritas que vigoram numa dada sociedade, num dado estádio do seu desenvolvimento que ditam os comportamentos e atribuem direitos e obrigações aos membros da mesma comunidade
pertencentes a uma mesma árvore genealógica.
Salientam-se ainda as regras de tutela jurisdicional estabelecidas na Lei de Bases do Ambiente de 2012:
• A defesa do ambiente bem como a aplicação e cumprimento da legislação ambiental compete à actuação do
Ministério Público junto dos tribunais;
• É plasmado o acesso aos tribunais directamente exercido sem necessidade de recurso administrativo prévio,
reconhecendo-se legitimidade:
- A qualquer pessoa singular ou colectiva que se sinta ameaçada ou tenha sido lesada nos seus direitos para
recorrer aos tribunais para pedir a cessação da conduta ameaçadora ou lesiva dos seus direitos e a competente
indemnização e nos termos gerais do direito;
- A qualquer pessoa, independentemente de ter interesse pessoal na demanda, bem como às associações,
fundações e às comunidades locais, para propor e intervir, em processos principais e cautelares destinados à
defesa do ambiente;
- A todos os membros do público interessado para questionar a legalidade processual ou substantiva de qualquer decisão, acto ou omissão das entidades públicas.

8.2 EXECUÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA
O regime da Cooperação Judiciária Internacional Penal estabelecido em 2011 prevê as condições de execução
em Timor-Leste das sentenças penais estrangeiras, transitadas em julgado, devendo o pedido de delegação ser
formulado pelo Estado da condenação.
Consultar no Legis-PALOP+TL as condições especiais de admissibilidade do pedido de execução, em Timor-Leste, de:
• Sentença penal estrangeira e de execução de decisões finais proferidas em processos por infracções penais;
• Infracções que constituam ilícito de mera ordenação social, cujos processos admitam recurso judicial, desde que
o interessado tenha tido a possibilidade de recorrer a uma instância judicial.
Por Resolução do Parlamento Nacional de 2009 Timor-Leste passou a fazer parte da Rede de Cooperação Jurídica
e Judiciária Internacional dos Países de Língua Portuguesa (Rede Judiciária da CPLP)499.
Timor-Leste celebrou Protocolos de Cooperação com Cabo Verde e com Moçambique na área da Justiça.

8.3 REGIME DA ARBITRAGEM
Em Timor-Leste o regime da arbitragem é enquadrado apenas com recurso às regras previstas no Código de Processo Civil de 2006, prevendo-se que em qualquer estado da causa podem as partes acordar em que a decisão de
toda ou parte dela seja cometida a um ou mais árbitros da sua escolha e sendo as decisões proferidas pelo tribunal
arbitral são exequíveis nos mesmos termos em que o são as decisões dos tribunais judiciais.
Timor-Leste não é ainda parte da Convenção de Nova Iorque para o Reconhecimento e Execução de Sentenças
Arbitrais Estrangeiras500, o que inviabiliza o reconhecimento imediato das mesmas.
Os litígios ambientais podem ser resolvidos usando as disposições especiais da Lei de Bases do Ambiente (consultar acima Capítulo VI sobre Ambiente) aplicáveis à resolução alternativa de litígios, sem prejuízo do direito de
recurso para os tribunais competentes de Timor-Leste, determinando-se que:
• Incumbe ao Estado fomentar a criação dos meios de resolução alternativa de litígios ambientais, como arbitragem, conciliação e mediação e criar os mecanismos e os meios necessários para assegurar seu uso, sem prejuízo
da tutela jurisdicional dos interesses ambientais conforme indicado na secção anterior;
• As comunidades locais podem usar as instituições e os mecanismos locais reconhecidos para resolução alternativa dos litígios ambientais com respeito pelos objectivos e princípios estabelecidos na Lei de Bases do Ambiente;
• A resolução alternativa de litígios ambientais não é aplicável aos crimes ambientais.

A Rede Judiciária da CPLP foi constituída em 2005 pela Conferência de Ministros da Justiça dos Países de Língua Portuguesa. Instrumento
que cria uma Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional dos Países de Língua Portuguesa disponível na página ACORDOS INTRA
CPLP.
500
Texto da Convenção em Português disponível em www.gddc.pt/siii/docs/rar37-1994.pdf. Partes na Convenção disponíveis em http://www.
uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html .
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Consultar no Legis-PALOP+TL detalhes do mecanismo especial de resolução de diferendos ou de resolução de
disputas denominado Nahebitibot previsto no Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) criado em 2016.
Os conflitos que surjam das relações individuais e colectivas de trabalho podem ser resolvidos pelas partes, por via
de conciliação, mediação ou arbitragem, através do Serviço de Mediação e Conciliação e do Conselho de Arbitragem
do Trabalho, sem prejuízo da intervenção dos tribunais, conforme previsto na Lei do Trabalho aprovada em 2012
(analisada no Capítulo II).

IX REGIME JURÍDICO DOS ESTRANGEIROS
9.1 TIPOS DE VISTOS
A tipologia devistos de entrada em Timor-Leste é descrita no quadro abaixo em conformidade com a Lei de Imigração e Asilo de 2017, que revogou a anterior Lei de 2003, entendendo-se que em consequência deixou de ter aplicação o Decreto do Governo de 2004 sobre Regularização de Estrangeiros em Território Nacional.
Prevê-se que o Governo defina periodicamente as actividades profissionais que não podem ser exercidas por estrangeiros bem como o número de estrangeiros a admitir para efeitos de visto de fixação de residência para exercício de actividade profissional, bem como os sectores da economia em que não podem exercer a sua atividade.
TIPOLOGIA DE VISTOS
Visto de cortesia • Concedido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC)501
ao estrangeiro que viaje para território nacional em visita de serviço ou de carácter oficial;
• Válido por 1 ano, permite períodos de permanência até 30 dias e múltiplas entradas.
Visto de trânsito

• Destina-se ao estrangeiro que tencione entrar em território nacional em viagem para outro país;
• Válido pelo período máximo de 72 horas, permite duas entradas;
• Não é prorrogável, salvo nos casos excepcionais de sério e grave motivo médico ou humanitário, assim como de impossibilidade absoluta de transporte dentro do prazo limite estabelecido
para o visto, se a falta de transporte não tiver sido causada pelo próprio interessado, apenas
pelo tempo estrita e previsivelmente necessário à obtenção de transporte para o destino do
interessado.

Visto de turismo

• Destina-se ao estrangeiro que viaje para território nacional em visita de turismo;
• Válido por 30 dias;
• Pode ser prorrogado uma vez por igual período, permitindo uma única entrada, salvo se
o estrangeiro se deslocar de ou para Oé-Cusse Ambeno, sendo neste caso permitidas múltiplas
entradas;
• Não autorizado a estrangeiro titular de visto de turismo a exercer qualquer atividade
profissional em território nacional.

Visto de escala
aeroportuária

• Destina-se ao estrangeiro que pretende apenas ter acesso à zona internacional do aeroporto
e que prossegue viagem na mesma ou noutra aeronave, de harmonia com o título de transporte;
• Não é prorrogável, salvo nos casos excepcionais de sério e grave motivo médico ou humanitário, assim como de impossibilidade absoluta de transporte dentro do prazo limite estabelecido
para o visto, se a falta de transporte não tiver sido causada pelo próprio interessado, apenas
pelo tempo estrita e previsivelmente necessário à obtenção de transporte para o destino do
interessado;
• Estão sujeitos a visto de escala aeroportuária os nacionais dos Estados identificados em
Resolução do Governo.

Visto de trabalho • Destina-se a permitir ao seu titular a entrada em território nacional a fim de exercer uma
atividade profissional por conta de outrém, sob a forma de contrato de trabalho ou em prestação
de serviços;
• O estrangeiro que pretenda exercer voluntariado por períodos superiores a 120 dias por ano
está obrigado a obter visto de trabalho para esse efeito;
501

De acordo com a Orgânica do VIII Governo Constitucional actualizada em Junho de 2020.
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• Válido pelo período máximo de 1 ano;
• Pode ser prorrogado por iguais períodos e permite múltiplas entradas;
• Permite ao seu titular exercer a actividade profissional que justificou a sua concessão;
• Está sujeito às seguintes limitações:
- O titular de visto de trabalho para exercício de atividade remunerada por conta de outrem só pode exercer a sua atividade para entidade diferente da que o contratou mediante
autorização expressa do serviço público responsável pela migração, sob pena do visto ser
cancelado, aplicando-se a quaisquer atividades laborais exercidas com ou sem retribuição,
incluindo o voluntariado;
- Sempre que o vínculo laboral sobre o qual assentou a concessão do visto de trabalho
cesse, tal facto deve ser comunicado ao serviço público responsável pela migração para
que proceda ao cancelamento do visto ou à autorização para exercer actividade diferente.

464

Visto
de negócios
Classe I

• Destina-se ao estrangeiro que pretenda entrar em território nacional com o objetivo de
desenvolver atividades de prospeção de negócio ou investimento;
• Válido pelo período máximo de 60 dias, permite múltiplas entradas;
• Não é prorrogável, salvo nos casos excepcionais de sério e grave motivo médico ou humanitário, assim como de impossibilidade absoluta de transporte dentro do prazo limite estabelecido
para o visto, se a falta de transporte não tiver sido causada pelo próprio interessado, apenas
pelo tempo estrita e previsivelmente necessário à obtenção de transporte para o destino do
interessado.

Visto
de negócios
Classe II

• Destina-se ao estrangeiro que tencione estabelecer-se em território nacional para prosseguir
atividades de negócio para produção, distribuição e comercialização de bens ou a prestação
de serviços, independentemente da sua natureza, realizadas na economia do País, nos termos
da Lei do Investimento Privado, em virtude de ser sócio ou administrador de sociedade comercial registada ou a registar em Timor-Leste, e que nela desempenhe determinado cargo de
relevo, desde que permaneça ou tencione permanecer em território nacional por um período
superior a 183 dias por ano;
• Válido pelo período inicial de 6 meses;
• Pode ser prorrogado por períodos de 2 anos e permite múltiplas entradas;
• A prorrogação depende especialmente do efectivo registo da sociedade comercial junto da
entidade competente e do contínuo cumprimento das obrigações legais às quais as sociedades
comerciais estão sujeitas nos termos da legislação aplicável e da permanência do seu titular em
território nacional por períodos não inferiores a 183 dias por ano em território nacional.

Visto de estada
temporária

• Concedido a estudantes que pretendam iniciar ou prosseguir os seus estudos em território
nacional, a estrangeiros que pretendam entrar para desenvolver atividades especializadas,
a quem pretenda exercer voluntariado, aos familiares dependentes de estrangeiros titulares de
visto de estada temporária, de autorização de estada especial, de visto de trabalho e de visto de
negócios classe II;
• Destina-se ainda a outras atividades, mediante pedido apresentado e concedido nas missões
diplomáticas ou consulares de Timor-Leste no estrangeiro;
• Para estudo é válido pelo período de estudos e pode ser prorrogado por 6 meses, permitindo
múltiplas entradas, podendo os seus titulares ser autorizados a prestar trabalho a tempo parcial nos termos a regular pelo Governo;
• Para desenvolver atividades especializadas, de carácter cultural, desportivas, de investigação científica, para fins jornalísticos ou para desempenhar tarefas altamente qualificadas, na
qualidade de artista, desportista, investigador, correspondente de órgão de comunicação social
estrangeiro, ou técnico altamente qualificado, é válido pelo período do contrato ou da missão
até ao limite máximo de 1 ano, podendo ser prorrogado por iguais períodos e permite múltiplas
entradas;
• Para desenvolver atividades de voluntariado de curta duração tem a validade máxima de 120
dias, permitindo múltiplas entradas;
• Para familiares dependentes de estrangeiros, é igual à validade do visto do familiar que assegura o sustento da família e é prorrogado em termos idênticos, permitindo múltiplas entradas.

Visto de fixação
de residência

• Destina-se a permitir ao seu titular a entrada em território nacional, a fim de solicitar
autorização de residência temporária para:
- Exercício de atividade profissional;
- Reagrupamento familiar.

• Só é concedido ao interessado que demonstre uma intenção de estada permanente em território nacional, possua os necessários meios de subsistência, tenha assegurado condições de
alojamento e não tenha antecedentes criminais;
• Válido por 90 dias e permite múltiplas entradas;
• Prazo para decisão sobre o pedido de visto de fixação de residência é de 30 dias úteis;
• Ausência de pronúncia do órgão competente para a concessão do visto de fixação de residência
equivale a deferimento.
Tipos de autorização de residência
Autorização
de residência
temporária

Válida por 2 anos, renovável por iguais períodos, sendo emitida:
• Para o exercício de atividade profissional;
• Ao cidadão estrangeiro casado há mais de 2 anos e menos de 5 anos com cidadão nacional
e que pretenda residir em Timor-Leste;
• Para efeitos de reagrupamento familiar;
• Às vítimas de tráfico de pessoas ou às vítimas de redes de auxílio à imigração de pessoas;
• Por motivos excepcionais.

Autorização
de residência
permanente

• Não tem limite de validade, devendo o respetivo título ser apresentado a renovação sempre
que ocorra alteração de qualquer dos registos que dela constem.

Consultar no Legis-PALOP+TL o regime sancionatório previsto no Regime Jurídico de Passaporte Electrónico de
Timor-Leste (PETL) aprovado em 2017.

9.2 AUTORIZAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE VISTOS
O quadro seguinte resume os requisitos, critérios, dispensa e local de apresentação.
OBTENÇÃO DE VISTOS
Critérios de concessão
do visto de residência
pra efeitos de actividade
profissional

• Proporcionar mão-de-obra especializada para os vários sectores da economia,
visando o aumento da produtividade e a assimilação de tecnologia;
• Criar postos de trabalho para nacionais, apostando na sua formação.

Dispensa de visto de
fixação de residência

• No âmbito do reagrupamento familiar;
• Filhos de titulares de autorização de residência que tenham atingido a maioridade
e tenham permanecido em território nacional desde os 10 anos de idade;
• Maiores, nascidos em território timorense, que nele tenham permanecido desde
a idade inferior a 10 anos;
• Que tendo perdido a nacionalidade timorense tenham permanecido no território
nos últimos 10 anos;
• Que tenham filhos menores residentes legais em Timor-Leste ou com nacionalidade
timorense, ou a quem tenha sido atribuída a guarda do menor e a quem assegurem
o sustento e educação;
• Que tenham exercido funções para o Estado e que tenham beneficiado de autorização
de estada especial durante 5 anos;
• Que tendo beneficiado de visto de trabalho, visto de negócios ou visto de estada
temporária, hajam entrado e permanecido legalmente em território nacional
durante os últimos 5 anos.

Local de apresentação
do pedido

• O pedido de visto de cortesia é apresentado às missões diplomáticas ou consulares
de Timor-Leste no estrangeiro ou ao departamento responsável pelos assuntos
consulares;
• Os pedidos de visto de turismo e de trânsito são apresentados às missões
diplomáticas ou postos consulares de Timor-Leste no estrangeiro ou nos postos
de fronteira de Timor-Leste;
• Os pedidos de visto de estada temporária, de trabalho, de negócios, de escala
aeroportuária e de fixação de residência são apresentados às missões diplomáticas
ou consulares de Timor-Leste no estrangeiro.
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Requisitos cumulativos da concessão de autorização de residência
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Autorização
de residência
temporária

• Se encontrem em território nacional;
• Demonstrem justificada intenção de estada permanente em território nacional;
• Apresentem documentos de viagem válidos;
• Provem possuir meios de alojamento e de subsistência previsivelmente adequados
para o período requerido;
• Tenham permanecido legalmente em território nacional como titulares de visto
de fixação de residência ou estejam abrangidos por dos casos de dispensa do mesmo
visto indicados acima neste Quadro, excepto o cidadão estrangeiro casado há mais
de 2 anos e menos de 5 anos com cidadão nacional;
• Durante o período de permanência em território nacional não tenham sido
condenados por crime em pena ou penas que, isolada ou cumulativamente,
ultrapassem 1 ano de prisão efetiva;
• Quando o estrangeiro solicitar residência temporária e pretender exercer uma
atividade profissional em território nacional nos termos da legislação aplicável
é considerado, como critério de concessão, o objetivo de proporcionar mão-de-obra
especializada para os vários sectores da economia ou serviços públicos e o objetivo
de criar postos de trabalho para nacionais, apostando na sua formação.

Autorização
de residência
temporária

• Sejam residentes legais em território nacional há pelo menos 10 anos consecutivos
ou sejam filhos menores ou dependentes de cidadãos nacionais, ou sejam cidadãos
estrangeiros casados com cidadão nacional há mais de 5 anos, ou sejam titulares
de autorização de residência temporária há pelo menos 6 anos;
• Durante o período de residência não tenham sido condenados por ofensas
criminais dolosas em pena ou penas que, isolada ou cumulativamente, ultrapassem
1 ano de prisão efetiva;
• Tenham mantido, ao longo do tempo em que residiram em território nacional,
os adequados meios de alojamento e de subsistência e desde que seja previsível que
continuem a mantê-los;
• O propósito de obtenção de residência permanente declarado no requerimento
não seja contraditório com os documentos apresentados, ou com as declarações
prestadas;
• Durante a permanência em Timor-Leste, tenham tido um contributo positivo
para a economia ou para o bem estar social do País.

FERIADOS NOS PALOP
E EM TIMOR-LESTE
ANGOLA

1 JAN
4 FEV
8 MAR
23 MAR

GUINÉ-BISSAU

1 JAN Ano Novo
13 JAN Dia da Democracia
20 JAN Dia da Nacionalidade e dos Heróis Nacionais
Carnaval
Sexta-feira Santa
1 MAI
Dia do Trabalhador
1 JUN Dia da Criança
5 JUL
Dia da Independência
15 AGO Dia Assunção
1 NOV Dia de Todos os Santos
25 DEZ Dia do Natal

SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE

CABO VERDE

Dia de Ano Novo
Dia do Início da Luta Armada de Libertação Nacional
Dia Internacional da Mulher
Dia da Libertação da África Austral
Dia do Carnaval
4 ABR Dia da Paz e Reconciliação Nacional
Sexta-Feira Santa
1 MAI
Dia Internacional do Trabalhador
17 SET Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional
2 NOV Dia dos Finados
11 NOV Dia da Independência
25 DEZ Dia de Natal e da Família

1 JAN
20 JAN
23 JAN
8 MAR

Ano Novo
Dia dos Heróis Nacionais
Dia dos Combatentes da Liberdade de Pátria
Dia Internacional da Mulher
Páscoa
1 MAI
Dia do Trabalhador
Ramadão
Tabaski.
3 AGO Dia dos Mártires do Colonialismo
24 SET Dia da Independência
25 DEZ Natal

1 JAN
3 FEV
7 ABR
1 MAI
25 JUN
7 SET
25 SET
4 OUT
25 DEZ

Dia do Ano Novo
Dia dos Heróis Moçambicanos
Dia da Mulher Moçambicana
Dia dos Trabalhadores
Dia da Independência Nacional
Dia da Vitória
Dia das Forças Populares de Libertação de Moçambique
Dia da Paz e da Reconciliação
Dia da Família
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MOÇAMBIQUE

1 JAN
4 JAN
3 FEV
1 MAI
12 JUL
6 SET
30 SET
26 NOV
21 DEZ
25 DEZ

Ano Novo
Dia de Amador
Dia dos Mártires do Colonialismo
Dia Mundial dos Trabalhadores
Aniversário da Independência Nacional
Dias dos Heróis Nacionais
Aniversário da Abertura da Nova Frente de Luta para a Independência Económica
Aniversário da Assinatura do Acordo de Argel
Dia de S. Tomé
Natal e Dia da Família

TIMOR-LESTE

1 JAN
3 MAR

Dia de Ano Novo
Dia dos Veteranos
Sexta-Feira Santa
Dia Mundial do Trabalhador
Dia da Restauração da Independência
Idul Fitri
Festa do Corpo de Deus
Idul Adha
Dia da Consulta Popular
Dia de Todos os Santos
Dia de Todos os Fiéis Defuntos
Dia Nacional da Juventude
Dia da Proclamação da Independência
Dia da Memória
Dia da Nossa Senhora da Imaculada Conceição e Padroeira de Timor-Leste
Dia de Natal
Dia dos Heróis Nacionais

1 MAI
20 MAI

30 AGO
1 NOV
2 NOV
12 NOV
28 NOV
7 DEZ
8 DEZ
25 DEZ
31 DEZ
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CONTACTOS
ANGOLA

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Rua do MAT- Complexo Administrativo
Clássicos de Talatona
Município de Belas, Luanda
T: (+244) 222 721 402 / 934 738 505
E: LegispalopMJANG@legis-palop.org

Av. Marginal 12 de Julho, CP: 901, São Tomé
T: (+239) 2222244 / 2222318 / 2225375
E: LegispalopMJSTP@legis-palop.org

CABO VERDE

TIMOR-LESTE

Rua Cidade de Funchal
Achada de Santo António-Praia, CP-275
Ilha de Santiago – Cabo Verde
T: (+238) 5159959/ 9813825
E: LegispalopMJCPV@legis-palop.org

Departamento de Legis-PALOP+TL
Ministério da Justiça
Avenida Rua da Justiça
Dili - Timor Leste
T: (+670) 78011037
E: LegispalopMJTLS@legis-palop.org

GUINÉ-BISSAU

UNIDADE TÉCNICA OPERACIONAL
E DE GESTÃO REGIONAL

Avenida Amílcar Cabral, CP 17, Bissau
T: (+245) 955386861 / 955562265
E: LegispalopMJGNB@legis-palop.org

MOÇAMBIQUE

Av. D. João II, n.º 35, Ed. Infante 4.º N
Parque das Nações
1990-083 Lisboa – Portugal
T: (+351) 218 941 107
E: legispalop@legis-palop.org

Rua da Imprensa, Maputo
T: (+258) 842283789 / 825241598
E: LegispalopMJMOZ@legis-palop.org

Ecosphere - consultores em ambiente
e desenvolvimento, lda.
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Projeto financiado
pela União Europeia
e cofinanciado e gerido
pelo Camões, I.P.

