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Taxa real de crescimento do PIB (1) 

Fonte: (1) The World Bank. Dados extraídos a 24/05/2016 

Depois de uma década com a economia a crescer 

a uma taxa média anual superior a 7%, em 2015, 

prevê-se um ligeiro abrandamento no ritmo de 

crescimento, prevendo-se contudo a  sua retoma 

em 2017 População total (1) 

27,2 M 

Taxa anual de crescimento da população (1) 

2,8% desde 2007 

Taxa anual de crescimento da população urbana (1) 

3,6%, mas representa ainda menos de 1/3 do total 

VAB dos serviços e indústria representa (1) 

74,8% do PIB 

Em 2014… 

Taxa Inflação(1) 

3,6% 

1 

PIB 2014 

15,94 mil 

milhões de 

USD 
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Fonte: (1) ITC. Dados extraídos a 24/05/2016 

Bens 
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2014 
12.414 M$ 
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2011 

8.470 M$ 

2014 | Principais bens e serviços 

importados 

2 

Vehicles other than railway, tramway 

6,9 % | + 33,7% entre 2011-2014 

Machinery, nuclear reactors, boilers, etc 

9,1 % | + 28,7% entre 2011-2014 

Transports 

6,8 % | + 46,4% entre 2011-2014 

Electrical, electronic equipment 

5,6 % | + 202,5% entre 2011-2014 

2011-2014 | outras variações significativas na 

importação de bens e serviços  
(categorias bens e serviços < 1% do total de importações 2014) 

Articles of iron or steel 

+49,2% | 2,8% do total de importações em 2014 

Construction 

-62% | 1,9% do total de importações em 2014 

Aluminium and articles thereof 

-17, 9 % | 4,6% do total de importações em 2014 

Mineral Fuels, oils distillation products, etc 

13,7 % | + 14,6% entre 2011-2014 

Iron and Steel 

+132,9% | 2% do total de importações em 2014 

Plastics and articles thereof 

+65,4% | 1,5% do total de importações em 2014 

+46,6% 
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• Representa 33,1% do 

total de importações de 

bens de Moçambique 

em 2014, tendo as 

mesmas crescido cerca 

de 36% entre 2011 e 

2014 

 
Principais bens importados 

• Machinery, nuclear 

reactors, boilers, etc 

• Mineral fuels, oils, 

distillation products, etc 

• Vehicles other than railway, 

tramway 

• Electrical, electronic 

equipment 

• Articles of iron or steel 

• Iron and steel 

• Plastics and articles thereof 

 
Estas categorias representam 

cerca de 64.7% das importações 

de bens realizadas por 

Moçambique à Africa do Sul em 

2014 

 

• Representa 9,3% do 

total de importações de 

bens de Moçambique 

em 2014, tendo as 

mesmas crescido cerca 

de 648% entre 2011 e 

2014 

 
Principais bens importados 

• Mineral fuels, oils, 

distillation products, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta categoria representa cerca 

de 99.8% das importações de 

bens realizadas por Moçambique 

ao Bahrein em 2014 

 

 

• Representa 8% do total 

de importações de bens 

de Moçambique em 

2014, tendo as mesmas 

crescido cerca de 87% 

entre 2011 e 2014 

 

 
Principais bens importados 

• Machinery, nuclear 

reactors, boilers, etc 

• Electrical, electronic 

equipment 

• Vehicles other than railway, 

tramway 

• Iron and steel 

• Articles of iron or steel 

• Furniture, lighting, signs, 

prefabricated buildings 

• Ceramic products 

 
Estas categorias representam 

cerca de 66.9% das importações 

de bens realizadas por 

Moçambique à China em 2014 

• Representa 6,9% do 

total de importações de 

bens de Moçambique 

em 2014, tendo as 

mesmas decrescido 

11,4% entre 2011 e 

2014 

 
Principais bens importados 

• Aluminium and articles 

thereof 

• Mineral fuels, oils, 

distillation products, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estas categorias representam 

cerca de 94.8% das importações 

de bens realizadas por 

Moçambique aos Países Baixos 

em 2014 

 

 

• Representa 5,5% do 

total de importações de 

bens de Moçambique 

em 2014, tendo as 

mesmas crescido cerca 

de 19% entre 2011 e 

2014 

 
Principais bens importados 

• Mineral fuels, oils, 

distillation products, etc 

• Machinery, nuclear 

reactors, boilers, etc 

• Cereals 

• Electrical, electronic 

equipment 

• Fertilizers 

• Plastics and articles thereof 

• Other made textile articles, 

sets, worn clothing etc 

 
Estas categorias representam 

cerca de 81.9% das importações 

de bens realizadas por 

Moçambique aos EAU em 2014. 

Peso muito elevado 1ª categoria 

(57,4%) 

• Representa 5,2% do 

total de importações de 

bens de Moçambique 

em 2014, tendo as 

mesmas crescido cerca 

de 102% entre 2011 e 

2014 

 
Principais bens importados 

• Machinery, nuclear 

reactors, boilers, etc 

• Electrical, electronic 

equipment 

• Articles of iron or steel 

• Vehicles other than railway, 

tramway 

• Furniture, lighting, signs, 

prefabricated buildings 

• Plastics and articles thereof 

• Printed books, newspapers, 

pictures etc 
Estas categorias representam 

cerca de 63.6% das importações 

de bens realizadas por 

Moçambique a Portugal em 2014 

Africa do Sul Bahrein China Países Baixos 
Emirados 

Árabes Unidos 
Portugal 
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Investir em Moçambique 
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Exportação para Moçambique 

• Tributação de lucros em Portugal: A venda direta ao mercado moçambicano implica uma 

sujeição significativa a imposto em Portugal (taxa de tributação máxima agregada de 29,5%, em 

sede de IRC). 

• Estabelecimento estável: Uma presença assídua/alargada ou uma relação de dependência 

económica com um determinado agente/distribuidor moçambicano, poderá ter implicações fiscais 

em Moçambique.  

• Impostos indiretos: Acautelar as formalidades da importação. Os operadores de comércio 

externo devem registar-se junto do Ministério da Indústria e Comércio (MIC). Taxas aplicáveis em 

Moçambique: IVA: 17%; Direitos Aduaneiros: 2,5% a 20%. 

• Barreiras alfandegárias/ 

regulamentares: Moçambique é membro da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 

(SADC), no âmbito da qual foi constituída uma Zona de Comércio Livre (i.e., união aduaneira e 

pauta externa comum), atualmente só aplicável ao comércio de bens. Em Julho de 2014 foram 

finalizadas as negociações relativas ao Acordo de Parceria Económica (APE) entre a União 

Europeia e a SADC, o qual prevê a criação de uma Zona de Comércio Livre. aguardando-se 

ainda a ratificação do mesmo.  
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Investimento direto 

• Tributação de lucros em Moçambique: A taxa de tributação dos lucros das sociedades 

moçambicanas em sede de IRPC (‘Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas’) é de 

32%. São aplicáveis regras específicas às atividades petrolífera e mineira. 

• Tributação de fluxos internacionais: Moçambique tem ADT’s (acordo dupla tributação) 

celebrados com 7 países. Taxas de retenção na fonte 

• Dividendos: 20% (10%, ao abrigo do ADT com Portugal) ou 10%, no caso de distribuição 

de dividendos por sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Moçambique. O regime de 

participation exemption está restringido à distribuição de dividendos entre sociedades 

residentes (requisitos: detenção de, no mínimo, 20% do capital da sociedade 

distribuidora, há pelo menos 2 anos).  

• Juros: 20% (10%, ao abrigo do ADT com Portugal)  

• Royalties e assistência técnica: 20% (10%, ao abrigo do ADT com Portugal) 

• Serviços: 20% (0%, ao abrigo do ADT com Portugal) 

• Repatriamento de lucros: Para que os lucros possam ser repatriados/ transferidos para o 

exterior, o valor mínimo do Investimento Direto Estrangeiro é de MZN 2,500,000. Em 

alternativa, a atividade deverá reunir alguns requisitos específicos (e.g., volume de vendas/ 

exportações, postos de trabalho). 
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Incentivos em Portugal (Portugal 2020) 

Internacionalização PME: Projetos de promoção da internacionalização que visem (i) o conhecimento dos mercados 

externos; (ii) a presença na web, através da economia digital; (iii) o desenvolvimento e promoção internacional de marcas; 

(iv) a prospeção e a presença em mercados internacionais; (v) o marketing internacional; (vi) a introdução de novo método 

de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas e (vii) as certificações específicas para os mercados 

externos. 

Operações inseridas em todas as atividades económicas, especialmente as que visam a produção de bens e serviços 

transacionáveis e internacionalizáveis ou que contribuam para a cadeia de valor dos mesmos, com exceção das atividades 

financeiras e de seguros, defesa, lotarias e outros jogos de aposta, bem como da pesca, aquicultura e, em determinados 

casos, produção agrícola primária. 

Natureza: Incentivo não reembolsável – taxa máxima de 45% do investimento efetuado, com limite de EUR 500mil (para 

projetos conjuntos, a taxa é de 50% para as PMEs e de 85% para o promotor, com limite de EUR 180mil por empresa). 

 

Vale Internacionalização: Projetos de aquisição de serviços de consultoria na área de prospeção de mercado. Operações 

inseridas em todas as atividades económicas, especialmente as que visam a produção de bens e serviços transacionáveis 

e internacionalizáveis ou que contribuam para a cadeia de valor dos mesmos, com exceção das atividades financeiras e de 

seguros, defesa, lotarias e outros jogos de aposta. Pesca, aquicultura e produção agrícola primária estão incluídas. 

Natureza: Incentivo não reembolsável – taxa máxima de 75% do investimento efetuado, até ao limite de EUR 15.000. 
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Incentivos em Moçambique 

Tributação de mais-valias: As mais-valias são tributadas à taxa de 32% em Moçambique. A aplicação de um ADT – 

Acordo de Dupla tributação poderá eliminar esta tributação. 

Crescimento orgânico vs aquisição 

• A alienação de ações numa sociedade moçambicana encontra-se sujeita a Imposto do Selo, à taxa de 0,4% calculada 

sobre o valor nominal. 

• Algumas transações financeiras encontram-se sujeitas a Imposto do Selo, a taxas variáveis entre 0,03% e 5%. 

• A transferência de imóveis é tributada em Moçambique, em sede de Imposto do Selo, à taxa de 0,2% e, em sede de 

SISA (devido pelo adquirente), à taxa de 2% (10% caso o adquirente seja residente num país com regime fiscal mais 

favorável). 

• A constituição e o aumento de capital social está isento de Imposto do Selo, bem como os suprimentos (com duração 

inferior a um ano). 

• A detenção de imóveis é tributada em Moçambique, em sede de Imposto Predial Autárquico (IPRA) à taxa máxima de 

0,4% (imóveis para fins habitacionais) e de 0,7% (imóveis para fins comerciais).  

 

Controlos cambiais:  

• Todas as operações cambiais estão sujeitas a registo junto do Banco de Moçambique, podendo algumas requerer a 

autorização prévia. Existem requisitos relativos à repatriação de lucros. 
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