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“conhecer o cliente da empresa, tão bem como se conhece a empresa.” 

“(… ) the secret of our success is to understand the expectations of our consumers 

(our clients), as equally well as we know the strategy roles of our organisation(…) 

4 )   Criação de postos de emprego para trabalhadores nacionais e a elevação da qualificação profissional da mão de obra moçambicana; 5 )   Promoção do desenvolvimento tecnológico e a elevação da produtividade e eficiência empresariais; 6 )   Incremento e diversificação das exportações; 7 )   Prestação de serviços produtivos e de serviços gerado-res de divisas; 8 )   Redução e substituição das importações; 9 )   Contribuição para a melhoria do abastecimento do mercado interno  e  da  satisfação  das  necessidades  priori-tárias  e indispensáveis das populações; 10 )   Contribuição directa ou indirecta para a melhoria da balança de pagamentos e para o erário público; Tornar-se-ão elegíveis aos incentivos os investidoreselegíveis aos incentivos os investidoreselegíveis aos incentivos os investidoreselegíveis aos incentivos os investidores que se proponham desenvolver pelo menos sete dos objectivossete dos objectivossete dos objectivossete dos objectivos acima mencionados. Note-se, contudo, que para que as sociedades não nacionais sejam autorizadas  a  investir  em  Moçambique  deverão  constituir-se juridicamente, adoptando uma das formas jurídicas previstas na lei. II II II II ---- GARANTIAS E INCENTIVOS PARA A ACTIVIDADE  GARANTIAS E INCENTIVOS PARA A ACTIVIDADE  GARANTIAS E INCENTIVOS PARA A ACTIVIDADE  GARANTIAS E INCENTIVOS PARA A ACTIVIDADE HOTELEIRA E DE TURISMOHOTELEIRA E DE TURISMOHOTELEIRA E DE TURISMOHOTELEIRA E DE TURISMO    A aprovação de um Projecto de Investimento significa a concessão de um determinado número de incentivos e concessão de um determinado número de incentivos e concessão de um determinado número de incentivos e concessão de um determinado número de incentivos e garantias aos respectivos investidoresgarantias aos respectivos investidoresgarantias aos respectivos investidoresgarantias aos respectivos investidores.  os termos do regime legal sobre investimentos são concedi-das as seguintes garantias aos investidoresgarantias aos investidoresgarantias aos investidoresgarantias aos investidores com projectos de investimento aprovado: · Segurança e protecção jurídica da propriedade sobre os protecção jurídica da propriedade sobre os protecção jurídica da propriedade sobre os protecção jurídica da propriedade sobre os bens  e  direitosbens  e  direitosbens  e  direitosbens  e  direitos,  incluindo  os  direitos  de  propriedade  industrial. 

INCENTIVOS LEGAIS AO INVESTIMENTO EM TURISMO EM MOÇAMBIQUE 

Enquadramento A legislação Moçambicana prevê um conjunto de disposições legais que regulam os incentivos ao investimentoincentivos ao investimentoincentivos ao investimentoincentivos ao investimento, particular-mente no que diz respeito ao investimento estrangeiroinvestimento estrangeiroinvestimento estrangeiroinvestimento estrangeiro. Em traços gerais, a actual legislação de investimento baseia-se no princípio  da  igualdade  de  tratamento  entre  os  investido-princípio  da  igualdade  de  tratamento  entre  os  investido-princípio  da  igualdade  de  tratamento  entre  os  investido-princípio  da  igualdade  de  tratamento  entre  os  investido-res moçambicanos e estrangeirosres moçambicanos e estrangeirosres moçambicanos e estrangeirosres moçambicanos e estrangeiros. O mínimo de investimento directo exigido ( definido como o capital do investidor )  para investidores moçambicanos e estrangeiros é de USD 5,000.00. Aos investidores estrangeiros poderão ser concedidos benefí-cios específicos ao nível cambiário, caso o seu investimento seja superior a USD 50,000.00. No caso do investimento estrangeiro ser inferior ao montante referido, o investimento e os lucros não poderão ser objecto de transferência para o estrangeiro. A definição de capital estrangeiro ou de investidor estrangeiro assenta na origem do capital investido ou a investir. O Centro  de  Promoção de InvestimentosCentro  de  Promoção de InvestimentosCentro  de  Promoção de InvestimentosCentro  de  Promoção de Investimentos  (CPI )   é  a  instituição responsável pela promoção do investimento, pela assistência aos investidores e para coordenação das relações inter ministeriais. De uma forma geral, os Projectos de Investimentos a desenvol-verem Moçambique deverão prosseguir com os seguintes dezdezdezdez objectivosobjectivosobjectivosobjectivos: 1 )   Implantação, reabilitação, modernização e expansão de infraestruturas  económicas  destinadas  à  exploração  de actividade produtiva ou à prestação de serviços indispensáveis, para o apoio à actividade económica produtiva e de fomento do desenvolvimento do País; 2 )   Expansão e melhoria da capacidade produtiva nacional ou de prestação  de  serviços  de  apoio  à  actividade  produtiva; 3 )   Contribuição para a formação, multiplicação e desenvolvi-mento de empresariado e parceiros empresariais moçambica-nos;     
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ESPANHA  

  Serviços  

 
 ÁREAS JURÍDICAS 

- Direito do Turismo (Direito Internacional e 
Comunitário do Turismo, Empreendimentos 
Turisticos e Hotelaria) 
- Direito Comercial e das Empresas 
- Litígios Judiciais - (Direito Civil, Direito Públi-
co, Direito Comercial e Direito Penal) 
- Direitos Reais e da Propriedade 

 ÁREAS NÃO JURÍDICAS 

• -Gestão do Património, Gestão do Conheci-
mento, Criação de Imagem, Marcas e Identi-
dade Empresarial 

•  
-Gestão e Consultoria de Empresas e 
Empresas Turisticas 

•  
-Liderança de Organizações, Empresas e 
Empresas Turisticas 

 O escritório elabora ainda: 
-Constituição, Modificação e Extinção de Socie-
dades Comerciais; 
-Gestão do Património, Gestão do Conhecimento, 
Criação de Imagem, Marcas e Identidade Empre-
sarial. 

-Pareceres Jurídicos nas diversas áreas do Direito. 
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EVENTOS 

 CONFERENCIAS  

FM 
Law Office  

 
 
 
 
 Eng.º Paulo Azevedo  
Presidente Executivo da 

Sonae  

 
 
 

 EVENTO 
CAMARA DE COMERCIO  LUSO 

BRITANICA 
 

 

Fernando Messias – FM – Escrito-

rio de Advocacia / Law Office, na 

qualidade de membro  da Câmara 

de Comércio  Luso Britânica tem o 

prazer de fazer a divulgação de um 

almoço que contará com a presen-

ça do Engº Paulo Azevedo a realizar 

dia 17 de  Novembro de 2009 

pelas 12.30H no restaurante    na 

Fundação da casa da Musica no 

Porto  

Caso manifeste interesse em acom-

panhar-nos ou em participar as 

inscrições poderão ser realizadas 

para: marketingofficer@fernandomessias.pt 

A presente nota informativa destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de base para qualquer 

tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta nota informativa não pode ser reproduzida, no seu todo ou em parte, sem a expressa 

autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre o assunto contacte secretariado@fernandomessias.pt  

 

compreendidos  no  âmbito  dos  investimentos  autorizados  e realizados; · LiberdadeLiberdadeLiberdadeLiberdade para contratar empréstimosempréstimosempréstimosempréstimos; · Transferência  de  fundos  para  o  exteriorTransferência  de  fundos  para  o  exteriorTransferência  de  fundos  para  o  exteriorTransferência  de  fundos  para  o  exterior  de: i )  Lucros exportáveis; ii )  .Royalities. ou outros rendimentos de remu-neração de investimentos indirectos associados à cedência ou transferência de tecnologia; iii )   Amortizações  e  juros  de  empréstimos  contraídos  no mercado financeiro internacional e aplicados em projectos de investimentos realizados no País; iv )  Capital  estrangeiro  investido  e  reexportá-vel, Independentemente  da  elegibilidade  ou  não  do  respectivo projecto  de  investimento  à  exportação  de  lucros; v )  Produto de indemnização justa e equitativa devida a nacionalização  ou  expropriação  de  bens  ou  direitos  que constituam investimento autorizado por razões de interesse nacional, saúde e ordem públicas. 

 

 

 

  Fernando Messias/Law Office    
     Faro - Lisbon 

Praça da Liberdade Edifício Santo António n.º75 

1.º /3 8000-164 Faro  

Tef: 289 828 396 / 289 822 299 – Fax: 289 822 300  

Avenida João Crisóstomo n.º 30- 2.ºAndar 1050-

127 Lisboa  

Tel:21 050 20 53 Fax: 21 795 81 31  

www-fernandomessias.pt  

Email Geral:secretariado@fernandomessias.pt 

Departamento de marketing  Jurídico :  

marketingofficer@fernandomessias.pt 

 

 

Espaço Cultural  

 

 

Em complemento das garantias de proprie-garantias de proprie-garantias de proprie-garantias de proprie-dade e de transferências de fundos para o dade e de transferências de fundos para o dade e de transferências de fundos para o dade e de transferências de fundos para o exteriorexteriorexteriorexterior, o Estado Moçambicano garante aos investimentos realizados por pessoas singu-lares ou colectivas a concessão deconcessão deconcessão deconcessão de incentivos fiscais e aduaneirosincentivos fiscais e aduaneirosincentivos fiscais e aduaneirosincentivos fiscais e aduaneiros que são definidos no Código dos Benefícios Fiscais para Investimentos em Moçambique. Consideram-se benefícios fiscais as medi-das fiscais que impliquem uma redução do montante a pagar dos impostos em vigor com o fim de favorecer actividades de reconhecido interesse público, social  ou  cultural,  bem  como  incentivar  o  desenvol-vimento económico do País. São  benefícios  fiscais  os  incentivos  fiscais  e  aduaneiros, designadamente: as as as as deduções à matéria colectável, as deduçõesdeduções à matéria colectável, as deduçõesdeduções à matéria colectável, as deduçõesdeduções à matéria colectável, as deduções    à colecta, as amortizações e reintegrações à colecta, as amortizações e reintegrações à colecta, as amortizações e reintegrações à colecta, as amortizações e reintegrações aaaaceleceleceleceleradas, o crédito fiscal, a isenção radas, o crédito fiscal, a isenção radas, o crédito fiscal, a isenção radas, o crédito fiscal, a isenção e redução de taxas de impostos e e redução de taxas de impostos e e redução de taxas de impostos e e redução de taxas de impostos e contribuições, o diferimento do paga-contribuições, o diferimento do paga-contribuições, o diferimento do paga-contribuições, o diferimento do paga-mento de impostos e outras medidas mento de impostos e outras medidas mento de impostos e outras medidas mento de impostos e outras medidas fiscaisfiscaisfiscaisfiscais    Os benefícios fiscais são considerados despesas fiscais e, para a sua determinação e controle, será exigida declaração apropria-da dos  benefícios  usufruídos  em  cada  exercício  fiscal. Os investimentos em empreendimentos investimentos em empreendimentos investimentos em empreendimentos investimentos em empreendimentos turísticos autorizados turísticos autorizados turísticos autorizados turísticos autorizados ao abrigo da Lei de Investimentos Lei de Investimentos Lei de Investimentos Lei de Investimentos e respectivo Regulamento beneficiam dos seguintes benefícios fiscaisbenefícios fiscaisbenefícios fiscaisbenefícios fiscais: Isenção de Direitos de Importação:Isenção de Direitos de Importação:Isenção de Direitos de Importação:Isenção de Direitos de Importação: Esta isenção aplica-se aos bens de equipamento classificados na .Classe K. da Pauta Adua-neira. Crédito Fiscal por Investimento: Crédito Fiscal por Investimento: Crédito Fiscal por Investimento: Crédito Fiscal por Investimento: Benefício durante 5 exercícios fiscais de um crédito crédito crédito crédito fiscal por investimentofiscal por investimentofiscal por investimentofiscal por investimento (CFI )  de 8%8%8%8% do total de investimento realizado. No caso dos projectos de investimento realizados nas Províncias de Gaza, Sofala. Tete, Zambézia, a percentagem  estabelecida  no  número  1,  será  de 10%10%10%10%  e  nas Províncias de Cabo delgado, Inhambane e Niassa a mesma será  de 15%15%15%15%.  

Modernização e Introdução de Novas Tecno-Modernização e Introdução de Novas Tecno-Modernização e Introdução de Novas Tecno-Modernização e Introdução de Novas Tecno-logias: logias: logias: logias: O valor investido em  equipamento  especializado,  considerado  pela  entidade-competente,  para  o  efeito,  tecnologia  de  ponta  para  o desenvolvimento das activida-des de empreendimentos autorizados ao abrigo da Lei de Investimentos  e  respecti-vo Regulamento, beneficiam durante os primeiros 5 anos a contra da data do início de actividade, de dedução à matéria colectá-dedução à matéria colectá-dedução à matéria colectá-dedução à matéria colectá-velvelvelvel para efeitos docálculo do IRPC, até ao limite máximo de 15%15%15%15% da matéria colectável. Formação Profissional: Formação Profissional: Formação Profissional: Formação Profissional: O montante dos custos de investimentosrealizados  com  a  formação  profissional  de  trabalhadores moçambicanos será deduzido à matéria deduzido à matéria deduzido à matéria deduzido à matéria colectávelcolectávelcolectávelcolectável para efeitos do cálculo do IRPC, durante os primeiros 5 anos a contar da data do início de actividade até ao limite máximo de 5%5%5%5% da matéria colec-tável. Quando se trate de formação profissional para a utilização de equipamento considerado de tecnologia de ponta a dedução àmatéria dedução àmatéria dedução àmatéria dedução àmatéria colectávelcolectávelcolectávelcolectável para efeitos do cálculo do IRPC, será até ao limite máximo de 10%10%10%10% da matéria colectável. Isenção do Imposto de Selo: Isenção do Imposto de Selo: Isenção do Imposto de Selo: Isenção do Imposto de Selo: Os actos para a constituição de empresas e alterações do seu capital e do pacto social estão isentosdo isentosdo isentosdo isentosdo Imposto do SeloImposto do SeloImposto do SeloImposto do Selo durante os primeiros 5 anos contados a partir do  início  do  investimento  ou  do  início  da  exploração. 
 

Redução da taxa de SISA: Redução da taxa de SISA: Redução da taxa de SISA: Redução da taxa de SISA: A taxa de SISA é reduzida a 50% nareduzida a 50% nareduzida a 50% nareduzida a 50% na    aquisição de imóveisaquisição de imóveisaquisição de imóveisaquisição de imóveis, desde que adquiri-dos nos primeiros 3 anos a  contar  da  data  de  autorização  do  investimento. 
 

 

 

 

Relembramos o livro Mitos da Arte —Antologia 

de Pintores Portugueses Contemporâneos 

(distingue 64 artistas portugueses promovendo a 

qualidade nacional da pintura contemporânea. 

Trata-se de relevante objecto de estudo da arte 

contemporânea .nacional; Chiado Editora, 

inserido na Colecção: Mais que Mil Palavras). 

 

“  Brasil anímico “ 

 

 


