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Localização 地理位置 
LOCALIZAÇ Ã O 



Superfície :  

面积:                                 799.390 Km² 

População :  

人口:                            22.416,881 habitantes (2010, INE)  

PIB Per Capita : 

人均国内生产总值:      458,3 USD (2010,INE) 

Moeda: 

货币：             Metical 梅蒂卡尔 (Mt)  

Clima: 

气候：        Inter-tropical 亚热带 

 

 

 

O PAÍS 莫桑比克 



Indicadores macro-económicos 宏观经济数据 
 

Tabela 1: Indicadores Macroeconómcos. 

 

INDICADORES MACROECONÓ MCOS 

宏观经济数据 

2010 2011 2012 2013 2014 

Produto Interno Bruto (mil USD) 

国内生产总值（1000美元） 
10,165,353.59 13,244,880.03 14,952,946.85 15,630,302.81 16,786,945.22 

Crescimento real do PIB  

实际GDP增长率 
6.50% 7.1% 7.40% 7.10% 7.40% 

PIB per Capita (USD) 

人均国内生产总值（美元） 
464.54 555.13 629.52 638.70 648.02 

Inflação Média Anual 

每年平均通胀率 
12,7% 10,35% 2.09% 2.96% 2,67% 

Exportações (mil USD) 

出口（1000美元） 
2,333,250.12 2,766,358.99 3,205,334.34 4,122,600.00 4,725,331.36 

Importações (mil USD) 

进口（1000美元） 
3,863,670.00 6,312,159.00 6,167,800.00 8,479,500.00 8,746,821.60 

Balança Comercial  (mil USD) 

贸易差额（1000美元） 
(1,530,419.88) (3,545,800.01) (2,962,465.66) (4,356,900.00) (4,021,490.24) 



•  Economia em rápido crescimento:  7,5% de Taxa média de  Crescimento 
do PIB nos últimos cinco anos; 

 

•  Localização Estratégica na SADC: Oferece Infraestructuras de Acesso aos 
Países de SADC (Portos, Caminhos de Ferro, Pipeline e Estradas); 

 

•  Disponibilidade de recursos naturais por explorar: Vastas reservas de 
Terra, Recursos minerais, mão de obra abundante e competitiva, água e 
diversidade e riqueza cultural e histórica; 

 

• Mercado em Consolidação:  22 Milhões de habitantes numa região com 
250 Milhões de consumidores. 

 

Vantagens Competitivas de 

Moçambique 
 



 
 Acesso Preferencial aos  Mercados 

 

• SADC 

• Livre acesso aos mercados internacionais  

– Japão, Canadá, China; 

– EUA (AGOA);  

– União Europeia (EBAS). 

– Acordos Bilaterais  com Malawi e Zimbabwe 
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–Boa gestão macroeconómica; 

–Reformas Institucionais; 

– Fluxos de investimento estrangeiro 
constantes; 

– Integração progressiva nos mercados 
regionais; 

 

Razões Para o Bom Desempenho 



– Lei de investimentos; 

 

– Regulamento sobre a Lei de Investimento 
(novo); 

 

– Código dos benefícios fiscais (novo). 

 

 
  
 

  Política de Investimento 



– Valor mínimo de IDE – capital social do investidor estrangeiro 
é fixado em 2.500.000 MT ; ou 

– Volume de Vendas Anual de 7.500.000 MT a partir do 3o Ano 
de actividades; ou 

– Exportações Anuais de Bens ou Serviços de valor 
equivalente a 1.500.000 MT; ou 

– Criação e manutenção a partir do 2o ano de operação de 
pelo menos 25 postos de trabalho directos  para cidadãos 
Moçambicanos; e 

– Submissão do projecto de investimento ao CPI/GAZEDA. 

Regulamento sobre a Lei do Investimento 

REQUISITOS DE ELIGIBILIDADE AO ESTATUTO DE 
INVESTIMENTO ESTRANGEIRO 
 



Código dos Benefícios Fiscais 

Regime Geral 
 

–  Isenção de pagamento de direitos aduaneiros e do IVA sobre os bens 
de equipamento classificados na classe “K” da Pauta Aduaneira e 
respectivas peças e acessórios que os acompanham; 

    进口关税表K级别的设备获豁免关税和增值税 
 

– Crédito Fiscal por Investimento 税收抵免 

     (em sede do IRPC 从应纳税所得额扣除) 

• 5% para a Cidade de Maputo马普托 

• 10% para as restantes províncias do País 其他省 

 

– Amortizações e Reintegrações Aceleradas + 50% 

 

– Dedução, em sede do IRPC, de 5% da matéria colectável sobre o 
montante dos custos com a formação profissional de trabalhadores 
moçambicanos (e outras despesas consideradas custos fiscais). 

     职业培训：从应纳税所得额扣除5％的法人所得税 

 



Código dos Benefícios Fiscais 

Regimes Específicos  
• Criação de Infra-estruturas基础设施的建设; 

• Comércio e Indústrias nas Zonas Rurais农村进行贸易及设厂; 

• Indústria Transformadora e de Montagem制造和装备工业; 

• Agricultura e Pescas农业及渔业; 

• Zonas Francas Industriais工业保税区; 

• Zonas Económicas Especiais经济特区; 

• Parques de Ciência e Tecnologia科技园; 

• Hotelaria e Turismo酒店及旅游业; 

• Projectos de Grande Dimensão大规模项目 

• Zonas de Rápido Desenvolvimento 高速发展区; 

• Investimentos ao Abrigo da Lei de Minas; 

      按照矿业法的要求投资 

• Investimentos ao Abrigo da Lei de Petróleos. 

     按照石油法的要求投资 

 



Agricultura e Pescas 
 

• Isenção de direitos aduaneiros e do IVA sobre os bens 
de equipamento constantes da classe “K”, da Pauta 
Aduaneira, incluindo  peças e acessórios; 
 

• Até 31/12/2015, redução da taxa do IRPC em 80%; 
 

• De 2016 até 2025, redução da taxa de IRPC em 50%. 

Código dos Benefícios Fiscais 
(INCENTIVOS ESPECIFICOS) 



Indústria Transformadora e de Montagem 

 

• Isenção do pagamento de direitos na importação de 
matérias-primas destinadas ao processo de produção 
industrial ; 

 
• Investimentos na montagem de veículos, equipamento 

electrónico, de tecnologias de informação  e comunicação 
beneficiam da isenção de pagamento de direitos 
aduaneiros na importação de materiais destinados ao 
processo de produção industrial;  

   
• Condição: 

– Gerar receitas anuais não inferiores a 3,000,000.00 MT  e 
cujo valor acrescentado ao produto final corresponda a 
um mínimo de 20%.  

Código dos Benefícios Fiscais 
 

(INCENTIVOS ESPECIFICOS) 

 



Criação de Infra -Estruturas 
 

• Isenção do pagamento de direitos aduaneiros e do IVA na 
importação de bens de equipamento classificados na classe 
“K”, da Pauta Aduaneira, e respectivas peças e acessórios; 

 

• Redução em 80% do IRPC nos primeiros 5 exercícios fiscais; 

 

• Redução em 60% do IRPC, do 6° ao 10° exercício fiscal; 

 

• Redução em 25% do IRPC, do 11° ao 15° exercício fiscal.  

Código dos Benefícios Fiscais 
 

(INCENTIVOS ESPECIFICOS) 

 



Regime Fiscal 

 
 TAXAS ALFANDEGÁRIAS NA IMPORTAÇÃO 进口关税 

 

 Equipamento 设备        5.0% 

 Matéria Prima 原材料                          2.5% 

 Produtos semi-acabados 半制成品                   7.5% 

 Produtos acabados 制成品                                         20.0% 
 

 IVA   增值税                                                                                                     17.0%  
 
 

 IRPC – Geral  法人所得税 － 一般                                                                           32.0 % 
 

 IRPS 法人所得税 

• Mínimo  最底                                                                                  10.0% 

• Maximo  最高                                                                                 32.0%  
 

 
 Retenção na fonte 就源扣缴                                                       20.0% 

   



Oportunidades de Investimento 

Aquacultura 
& 

Pescas 

Infra-estruturas 
Agricultura 

Indústria 

& 

Comércio 



Agricultura 
  e 

 Agro-indústrias 



Terra  

• A terra pertence ao Estado e não 
pode ser comprada, vendida, 
hipotecada ou penhorada 

 
• Concessão por período maximo 

de 50 anos, renováveis por igual 
período 

 
• Taxa anual (por ha): 

 Pecuaria              MT  5.00   
 Agricultura               MT 37.50 
 Outras                       MT500.00 
(Taxa de cambio: US$ 1 ~ MZM  28.00 
 



• 36 milhões ha de terras aráveis, apenas cerca 
de 14% actualmente cultivada 

• 3,3 milhões de hectares de terras irrigáveis , com 
aprox. 50.000 ha (0,13%) atualmente irrigada; 

• 70% da superfície total coberta por florestas de 
diferentes espécies (49% revelaram ter um valor 
comercial); 

• 9 milhões de hectares de parques e reservas 
nacionais; 

• Agro-ecologia apropriada para produção de 
alimentos, ração, fibras e bioenergia. 

Enorme Potencial por Explorar 



Horticultura 

• Condições perfeitas para o cultivo de culturas tropicais com 

potencial de mercado elevadas em todo o mundo; 

• No Corredor da Beira (melhor série de microclimas), cerca de 550 

mil hectares apropriados para horticultura e frutas; 

• No Chókwè (regadio), boas condições para o cultivo de produtos 

hortícolas, com mercado garantido (a cidade de Maputo e a 

província de Gauteng na África do Sul) 

Produtos com alto potencial de mercado 
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Aquacultura  

e Pescas 



Cont/ 

1. Potencial Pesqueiro 

a) No oceano 270 Tons 

b) Aguas interior 30.00 Tons 

2.Potencial da Aquacultura, estimado 1.3 

milhões  de tenelados 

 



Indústria 



 

Parques Industriais 

 Instalação de indústria têxtil e 
confecções 

Materiais de Construção (Loiça 
Sanitária) 

 Indústrias de Mobiliário 

Processamento de frutas 

Curtimento de peles 

Projectos Satélites (Aproveitamento do 

       Carvão mineral de Moatize) 

 

 

Projectos Prioritários 



DESENVOLVIMENTO 

DE INFRA-

ESTRUTURAS 



 CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO 

Corredor de Desenvolvimento 
de Maputo 

Corredor de 
Desenvolvimento de  
Limpopo  

Corredor de Desenvolvimento 
de  Massangena Corredor de Desenvolvimento 

de Dondo 

Corredor de Desenvolvimento 
da Beira  

Corredor de Desenvolvimento de 
Mutuare 

Corredor de 
Desenvolvimento de 
Cuamba 

Corredor de Desenvolvimento 
de Lichinga 

 Corredor de Desenvolvimento  
de Nacala 

Corredor de Desenvolvimento 
de Mueda 

Corredor de Desenvolvimento 
de Sena 



O CPI oferece um pacote de serviços para assistência aos 

investidores nacionais e estrangeiros facilitando o acesso aos   

incentivos oferecidos pelo Governo bem como o 

estabelecimento de seus empreendimentos. 

 

Missão: 

 

–Promover a atracção de investimento directo estrangeiro e   

nacional; 

–Providenciar a assistência institucional aos investidores na   

aprovação e implementação de projectos de investimento; 

Cento de Promoção de Investimentos (CPI) 



O CPI funciona como um “balcão único” e oferece os seguintes serviços: 

– Registo do investimento 

– Facilitação de incentivos 

– Identificação de potenciais parceiros 

– Identificação de oportunidades de negócios 

– apoio institucional aos investidores 

• Constituição e registo de empresas 

• Licenciamento comercial, industrial 

• Outros (Fiscal, laboral, migração, concessão de  terra, etc) 

 

– Facilitação de “Linkages” e “Aftercare” 

• Acesso de fornecedores aos mercados e vice-versa 

• Capacitação e desenvolvimento de fornecedores locais 

• Acompanhamento do Grau de implementação dos projectos 

aprovados e respectivos constragimentos 

 

Centro de Promoção de Investimentos (CPI) 



 
 
 
 
 www.cpi.co.mz 


