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Accenture em África 

 Com escritórios permanentes em oito 
países africanos, uma presença consolidada 
em outros três e uma lista crescente de 
projectos que acrescentaram um valor 
considerável tanto a organizações locais 
como multinacionais, a Accenture cobre 
actualmente os pontos cardeais do 
continente. 

 A nossa equipa de 3.000 profissionais em 
África é complementada por uma rede 
global de delivery centers que inclui mais 
de 81 mil colaboradores. As soluções 
diferenciadoras que oferecemos a cada um 
dos nossos clientes vão ao encontro das 
suas necessidades reais de forma a criar 
valor futuro para os seus negócios. 
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Moçambique…um mercado atractivo 
 



Copyright © 2012 Accenture  All rights reserved. 13 

Dados Económicos 

Factos 
População: 24,5 million 

Área (km2): 801.590 

Capital: Maputo 

PIB (USD): 13.6bn 

PIB per capita (USD): 549 

Esperança de Vida (anos): 43 

Indicadores Económicos  
Indicador                    Ano 2010  2011  2012 2013f 2014f 

PIB (bn USD) 9,2 12,8 13,6 16,2 19,1 

Tx Cresc. PIB, % 6,8 7,2 7,4 7,8 7,8 

Inflação, % 19,1 5,5 2,8 1,0 9,4 

Câmbio 
(1USD0xMZN) 32,6 27,3 29,3 27,8 27,6 
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Uma pequena economia…mas a crescer 
rápidamente…e mais rápido que os demais 
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Investimentos muito significativos anunciados 

Carvão, Gás Natural &  
Agricultura 
(>USD 60B) 

Alavancas do 
Crescimento 
Económico 

(Fonte: Millenniumbim) 

Infraestructuras 
(> USD 15B) 

Energia – Produção 
e Transporte 
(> USD 15B) 

Consumo Interno & 
Integração Regional  
(SADC) 
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• Construção e Obras 

• Máquinas e Equipamentos 

• Logística e Transportes 

• Serviços de Apoio a Empresas 

• Energia e Ambiente 

• Habitação 

• Turismo 

• Agricultura/Agro-indústria 

Áreas de Oportunidade para Investimento 
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• País estável social e politicamente… 

…com uma sociedade multicultural… 

…com posição geoestratégica invejável… 

… risco em recursos naturais… e diversificados… 

…com um crescimento económico rápido e sustentável 

…integrado numa região económica com alto potencial 
de desenvolvimento…(SADC 250M hab/$400B PIB) 

…com acordos para evitar a dupla-tributação com 
Portugal… 

…”amigo” do investidor 
 

Moçambique: Um mercado atractivo 



A experiência dos negócios em 
Moçambique 
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• Distâncias geográficas entre os vários polos de 
desenvolvimento 

• Falta de trabalhadores qualificados 

• Economia informal 

• Quotas para contratação de estrangeiros 

• Acesso à terra (via DUAT’s) 

• Aumento de custos (alojamento, alimentação, etc) 

Moçambique:  
Os principais desafios para quem investe 
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• Utilize os canais formais para aprovação do 
investimento (CPI) e não salte etapas 

• Avalie a hipótese de ter parceiros Locais 

• Construa fortes relações institucionais/pessoais com a 
comunidade 

• Perceba as diferenças culturais 

• Conheça e respeite os protocolos e legislação local 

• Planeie com tempo e não ceda a pressões 

• Seja paciente 

 

 

Algumas dicas 



b a c k n e x t h o m e 

Investimento de Estrangeiros 
Constituição de Veículos 

Wanda Honwana

INVESTIR EM MOÇAMBIQUE 
PLANEAMENTO JURÍDICO E FISCALIDADE 

4 Junho de 2013 



INVESTIMENTO ESTRANGEIRO 
Constituição de Veículos 



FORMAS DE ACTUAÇÃO 
Implementação sem 
CPI/GAZEDA 

Implementação com 
CPI/GAZEDA 

 
 Não pressupõe projecto de 

investimento 
 Não imposição de valor 

mínimo de investimento 
 Sem benefícios fiscais 
 Sem isenções aduaneiras 
 Limitações no envio de 

divisas para o exterior 

 Projecto de investimento 
 Valor mínimo do 

investimento: 
2.500.000,00Mts (cerca de 
USD 100.000). 

 Benefícios fiscais 
 Isenções aduaneiras 
 Repatriação do capital 

investido 
 Envio para o exterior do lucro 

obtido 



ESTABELECER EM MOÇAMBIQUE 
 SOCIEDADES 

COMERCIAIS DE 
DITEITO 
MOÇAMBICANO 

 REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS (FILIAIS, 
SUCURSAIS, AGÊNCIAS 
DA EMPRESA 
ESTRANGEIRA) 

 



CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE 
 PROCESSO CONSTITUTIVO: 

     Documentação  
o  Identificação (Pessoas Singulares/Pessoas Colectivas) 
o NUIT dos sócios/accionistas 
o Certidão de Reserva de Nome 
o Estatutos da Sociedade (Documento Particular/Escritura Pública) 
o Planta e esboço topográfico da sede 

     Formalidades 
o Registo Comercial 
o Publicação da constituição da sociedade no BR 
o Obtenção do NUIT 
o Licenciamento (Alvará) 
o Declaração de início de actividade 
o Inscrição da empresa e dos trabalhadores (Ministério do Trabalho) 
o Inscrição da empresa e trabalhadores no INSS (Segurança social) 

 
 

 
 



LICENCIAMENTO 
Regime actual Revisão do regime actual 
 Decreto nº 49/2004, de 17 de 

Novembro (licenciamento para 
exercício comercial) 

 Vistoria é obrigatória em todas 
as actividades 

 Prazo: 
 Até 15 dias 

 Competência: 
 Governador Provincial 

 Documentação: 
 Obrigatoriedade de esboço 

topográfico 
 

 Em discussão 
 Vistoria apenas para actividade 

alimentar 
 Prazo: 

 Até 7 dias (sem vistoria) 
 Até 10 dias (com vistoria) 

 Competência: 
 Possibilidade de delegação 

competências no Director 
Provincial 

 Documentação: 
 Não obrigatoriedade de esboço 

topográfico 



VISTOS 
 TURISMO 
 VISITANTE 
 NEGÓCIOS 
 RESIDÊNCIA 
 TRABALHO 
 ESTUDO 
 TRÂNSITO 



Formalidades para Vistos 
 Submissão do pedido junto da Embaixada de 

Moçambique 
 Vistos de trabalho e de residência 
Após entrada em Moçambique, prazo de 30 dias para 

requerer o DIRE junto da Direcção Nacional de 
Migração. O que pressupõe: 
o Comprovativo do pagamento de impostos da sociedade / 

declaração início de actividade 
o Autorização do Ministério do Trabalho  
o Certidão do Registo Comercial 
o Alvará 
o Declaração da empresa 

 
 



 
 
 INVESTIMENTO 

ESTRANGEIRO 
Constituição de Veículos 
 
 

KHANIMAMBO 
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1. O SISTEMA FINANCEIRO EM GERAL 

 
• Instituições Monetárias 
 Criam moeda, por via da recepção de depósitos e da respectiva utilização na 

concessão de crédito, por conta própria. 
 
• Instituições Não Monetárias 
 Disponibilizam crédito, por via da recepção de outros fundos reembolsáveis 

(equiparados a depósitos) e da respectiva utilização na concessão de crédito, 
por conta própria. 

 
 Este grupo engloba as empresas que, embora não exercendo intermediação 

creditícia, pelo menos promovem a captação de poupanças para ulterior 
aplicação em activos financeiros (ex.: actividade seguradora, em geral; 
fundos de pensões; fundos de investimento). 

 04/05-06-2013 
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1. O SISTEMA FINANCEIRO EM GERAL 

• Intermediários Financeiros 
 Intervêm nos vários mercados de valores mobiliários, negociando por 

conta própria, executando ordens dos investidores para subscrição ou 
transacção de valores ou, de um modo geral, praticando qualquer acto de 
intermediação que tenha por objecto valores mobiliários. 

 
• Entidades Supervisoras 
 Acompanham o exercício das actividades que constituem o objecto dos 

diferentes operadores financeiros, desdobrando-se em vertentes de 
autorização, de regulação, de instrução, de fiscalização e de sanção. 
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2. ESBOÇO COMPARATIVO 

I - O CASO PORTUGUÊS 
 
   
 1. Instituições de crédito que recebam depósitos (e outros fundos 

 reembolsáveis). 
 
 2. Instituições de crédito que recebam apenas outros fundos 

 reembolsáveis / Sociedades financeiras creditícias; 
 Entidades seguradoras; 

  Fundos de pensões; 
  Fundos de investimento. 
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2. ESBOÇO COMPARATIVO 

3. Intermediários Financeiros (Artigo 293º CVM). 
 
3.1 São intermediários financeiros em instrumentos financeiros: 
 
 As instituições de crédito e as empresas de investimento que estejam autorizadas 

a exercer actividades de intermediação financeira em Portugal; 
 As entidades gestoras de instituições de investimento colectivo autorizadas a 

exercer essa actividade em Portugal; 
 As instituições com funções correspondentes às referidas nas alíneas anteriores 

que estejam autorizadas a exercer em Portugal qualquer actividade de 
intermediação financeira; 

 As sociedades de investimento mobiliário e as sociedades de investimento 
imobiliário.  

04/05-06-2013 
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2. ESBOÇO COMPARATIVO 

3.2  São empresas de investimento em instrumentos financeiros (sociedades 
financeiras de investimento):  

 
 As sociedades corretoras; 
 As sociedades financeiras de corretagem; 
 As sociedades gestoras de patrimónios; 
 As sociedades mediadoras dos mercados monetário e de câmbios; 
 As sociedades de consultoria para investimento; 
 As sociedades gestoras de sistemas de negociação multilateral; 
 Outras que como tal sejam qualificadas por lei, ou que, não sendo instituições de 

crédito, sejam pessoas cuja actividade, habitual e profissionalmente exercida, 
consista na prestação, a terceiros, de serviços de investimento, ou no exercício de 
actividades de investimento. 
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  2. ESBOÇO COMPARATIVO 

4. 
 
Banco de Portugal 

 Instituto de Seguros de Portugal 

 Comissão do Mercado de Valores Mobiliários  
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2. ESBOÇO COMPARATIVO 

II – O CASO MOÇAMBICANO 
 
1. Instituições de crédito 
 
A intermediação no crédito como traço definidor dominante 
 
Instituições de crédito monetárias - recebem depósitos (e outros fundos 
reembolsáveis): Bancos 
 
Instituições de crédito não monetárias – recebem apenas outros fundos 
reembolsáveis (p. ex., emissão de obrigações acima do limite fixado no Código 
Comercial, ou de papel comercial acima dos limites fixados na lei pertinente): 
Sociedades de Locação Financeira, Sociedades de Factoring, Sociedades de 
Investimento e Instituições de Moeda Eletrónica 
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2. ESBOÇO COMPARATIVO 

2. Sociedades financeiras 
 

A não intermediação no crédito como elemento caracterizador 
 
Fundos de Investimento 
Fundos de Investimento de Capital de Risco 
Sociedades Corretoras 
Sociedades Financeiras de Corretagem 
Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento 
Sociedades Gestoras de Patrimónios 
Sociedades de Capital de Risco 
Sociedades Administradoras de Compras em Grupo 
Casas de Câmbios 
Casas de Desconto 
Sociedades Gestoras e Emitentes de Cartões de Crédito 
Microfinanças 
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2. ESBOÇO COMPARATIVO 

 
1.1 = Instituições monetárias 
 

1.2 + 2 + Entidades seguradoras + Fundos de pensões = 
Instituições não monetárias  
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2. ESBOÇO COMPARATIVO 

3. Intermediários Financeiros [Artigo 3, nº 1, alínea d) do Cód. MVM] 
 
 

As pessoas colectivas, públicas ou privadas, legalmente habilitadas a 
exercer nos mercados de valores mobiliários, a título profissional, 

alguma actividade de intermediação financeira 
 
 

Exemplos: Bancos, Sociedades Corretoras, Sociedades Financeiras de 
Corretagem, etc. 
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2. ESBOÇO COMPARATIVO 

4. Entidades supervisoras 
 
 
Banco Central de Moçambique, abrangendo a actividade bancária e a 
actividade sobre valores mobiliários (naquilo que não for excepcional e 
expressamente reservado ao Ministro que superintende a área das Finanças) 
 
Instituto de Supervisão de Seguros (sob tutela do Ministério das Finanças) 
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2. ESBOÇO COMPARATIVO 

III – TERMO COMPARATIVO 
 
Variáveis comuns 
Tripartição das vertentes de actuação do Sistema Financeiro; 
Identificação estrutural com uma abordagem de banca universal; 
Quadros organizativos de instituições habilitadas a exercer a actividade 
financeira. 
 
Variáveis distintas 
Sistema bipartido de supervisão (com aproximação ao modelo twin peaks); 
Diversos graus de desenvolvimento do mercado de capitais; 
Diverso pendor governativo na abordagem supervisional. 
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3. O SISTEMA FINANCEIRO MOÇAMBICANO – 
ALGUNS PORMENORES  

O sistema financeiro moçambicano* apresenta largas perspectivas de 
desenvolvimento e consolidação, uma vez que tem como base estrutural apenas o 
sector bancário, constituído fundamentalmente por bancos comerciais e de 
investimento, bem como cooperativas de crédito e micro-finanças.  
 
Associadas aos bancos comerciais estão as companhias de seguros e as sociedades 
de locação financeira. 
 
 
 
 
* Cfr. JOSSEFA, António Luciano, Determinantes do Acesso ao Sistema Financeiro: O Caso de Moçambique, Lisboa, 2011, pp. 
14 ss. [https://aquila.iseg.utl.pt/aquila/getFile.do?method=getFile&fileId=225872]. 
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3. O SISTEMA FINANCEIRO MOÇAMBICANO – 
ALGUNS PORMENORES  

 
O mercado de capitais é, ainda, pouco relevante, incorporando poucos títulos 
cotados. 
 

Assiste-se a um crescimento notório da utilização de meios electrónicos de 
pagamento [caixas de pagamento automático (ATM) e pontos de venda (POS)], em 
detrimento dos meios de pagamento tradicionais. 
 
O Banco de Moçambique tem desenvolvido uma estratégia de expansão 
geográfica, actualmente distribuída por sete filiais – Beira, Nampula, Maxixe, 
Quelimane, Tete, Pemba e Lichinga.  
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4. ALGUNS INDICADORES  
MACROECONÓMICOS 

PERSPECTIVAS**: 
 
Moçambique integra a designada South African Development Community 
(SADC), constituindo uma porta de entrada numa região que congrega 46 
países, com um PIB na ordem dos USD 700 mil milhões, reunindo 300 
milhões de consumidores. 
 
O crescimento real do PIB previsto para a SADC situa-se, em 2013, nos 
4.5%. 
 
Espera-se que, até 2015, Moçambique seja uma das cinco economias que 
mais crescerá a nível mundial, com um crescimento real do PIB próximo dos 
8%.  
 
** FONTE: BES – Moçambique Junho 2012 
[www.bes.pt/Images/Documentos/Research/Research_Sectorial/Internacional/Mocambique%20Junho%202012.pdf] 
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4. ALGUNS INDICADORES 
 MACROECONÓMICOS 

 Moçambique foi o 14º país africano em termos da capacidade de atracção de 
Investimento Directo Estrangeiro (IDE), desde 2003: 

 África do Sul, Portugal, Reino Unido, Índia e Brasil. 
 
 Na próxima década, os investimentos em Moçambique, privados e públicos, envolverão 

um conjunto vasto de oportunidades: 
  construção e obras públicas 
  energia 
  máquinas e equipamentos 
  habitação e turismo 
  logística 
  serviços às empresas 
  agricultura 
  produtos de consumo. 
 
 Só na área da energia, infra-estruturas e sector mineiro os investimentos previstos 

deverão superar os USD 90 mil milhões.  
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4. ALGUNS INDICADORES 
 MACROECONÓMICOS 

Ambiente de negócios: 
 
18º lugar entre os 46 países da África Subsahariana, no indicador Doing 
Business 2012 
 
5º lugar no mesmo ranking, quanto à protecção do investidor (139ª posição 
entre os 183 países avaliados no âmbito do referido indicador) 
 
15º lugar entre os países da África Subsahariana, no ranking de liberdade 
económica (Index of Economic Freedom 2012) 
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4. ALGUNS INDICADORES 
 MACROECONÓMICOS 

ENQUADRAMENTO NORMATIVO DO SISTEMA FINANCEIRO*** 
 
Manutenção de uma política monetária acomodatícia para apoiar o 
crescimento do sector privado - monitorizando atentamente a evolução da 
inflação e facilitando a obtenção de crédito; 
 
Intensificação da supervisão - inclui a capacidade de realizar testes de stress 
regulares; a revisão da definição de empréstimos mal parados e a sua 
contabilização para que sejam comparáveis internacionalmente; a modernização 
do Registo Central de Créditos do BM, etc); 
 
 
 
 
 
*** FMI, Relatório Nacional n.º 13/1, 3.Jan.2013 [www.imf.org/external/lang/Portuguese/pubs/ft/scr/2013/cr1301p.pdf] 
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4. ALGUNS INDICADORES  
MACROECONÓMICOS 

 
Finalização do plano de contingência do sector financeiro - normas relativas à 
assistência de liquidez de emergência e resolução bancária (apesar dos 
indicadores agregados apontarem para a solidez e a liquidez do sistema bancário) 

 
Operacionalização do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) 

 
Lançamento da Estratégia de Desenvolvimento do Sector Financeiro para 2011-
20 – Com vista ao reforço, alargamento e aprofundamento do sector financeiro 
(indicador de referência estrutural).  
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5. CONCLUSÕES 

Salientam-se três vertentes por via das quais o sistema financeiro pode influenciar 
o desenvolvimento económico: 
(i)  Na dinamização do investimento e da acumulação de capital; 
(ii)  No financiamento das actividades inovadoras; e 
(iii) Na redução da concentração de recursos e quebra da dinâmica centro-
periferia. 
 
No enquadramento comum da prossecução das suas tarefas essenciais 
 
Oferta de instrumentos de regulação das trocas; 
Acumulação das poupanças e financiamento do investimento, por via da 
intermediação no crédito; 
Gestão do risco. 
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5. CONCLUSÕES 

 
A complexidade e sofisticação dos instrumentos jurídico-financeiros, ao 
dispor dos investidores, exige a associação de consultorias jurídicas de rigor 
técnico inquestionável, que assegurem a definição e a concretização dos 
projectos de investimento, especialmente nas suas vertentes contratual e de 
garantias associadas. 
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Direitos de Propriedade Industrial 
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Moçambique 
- O IPI (Decreto n.º 50/2003) 

 

 



Moçambique 

 Acordos Internacionais 
 
 Moçambique é membro dos acordos e convenções internacionais seguintes: 

 - Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) – 
adoptada através da Resolução n.º 12/96 de 18 de Junho; 

 - Tratado de Cooperação em Matérias de Patentes – PCT de 19 de Junho de 1970, 
modificado em 28 de Setembro de 1979 e em 3 de Fevereiro de 1984, adoptado 
através da Resolução n.º 35/99, de 16 de Novembro; 

 



Moçambique  

 Acordos Internacionais 
 

 - Acordo de Madrid de 1981 e o respectivo protocolo de 1989 referentes ao registo 
internacional das marcas – adoptada através da Resolução n.º 20/97, de 12 de 
Agosto; 

 - Organização Regional Africana da Propriedade Industrial – ARIPO, por via do 
protocolo de Harare sobre patentes e desenhos industriais, adoptado em Harare em 
10 de Dezembro de 1982 e revisto em 28 de Novembro de 1997 e em 26 de Maio 
de 1998, adoptado através da Resolução 34/99, de 16 de Novembro; 

  



Moçambique  

 Acordos Internacionais 

 
  

 - Moçambique aderiu ainda à Convenção de Nova York, de 1958, a 10 de Junho de 
1998, com reserva de reciprocidade, sendo o regime de reconhecimento de 
sentenças estrangeiras o que se estabelece nessa Convenção, com a ressalva de a 
sentença estrangeira objecto de reconhecimento ter sido proferida por tribunal 
originário de estado também signatário da referida Convenção. 

 
 



Moçambique  

 
 

 

1.  Contratos de licenciamento de DPI, contratos de distribuição e outros em 
que estejam em causa DPI 

 

2. Arbitragem ou Tribunais Judiciais? 
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Pontos Fortes: 
-IPI e marcas 

- Adesão aos principais acordos internacionais; 

- Proximidade com o sistema jurídico nacional; 

- Possibilidade dos conflitos de DPI serem dirimidos via arbitragem. 
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Pontos Fracos: 
- Protecção de indicações geográficas; 

- Protecção de marcas notórias e marcas de prestígio; 

- Falta de formação na área dos principais players do mercado e dos próprios 
magistrados e forças de autoridade com poder na área; 

- Falta de formação dos players locais na redacção de patentes segundo os principais 
standards mundiais; 

- Inexistência de um sistema integrado de registo de firmas; 

- Morosidade do sistema judicial; 

-Acesso a jurisprudência. 
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Ameaças: 
- Escassa adesão e participação da comunidade cientifica e empresarial moçambicana 
na área; 

- Fraco investimento público em PI; 

- Âmbito local; 

- Inadequação do sistema anti-contrafacção: falta de meios, de formação específica, 
segurança dos bens apreendidos, etc; 

-  Falta de meios do sistema de combate à contrafacção; 

- Protecção de direitos de autor e conexos. 
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Oportunidades: 
- Mercado em crescimento; 

- Falta e escassez de bens que correspondam a standards de qualidade adequados; 

- Public awareness de marcas portuguesas e da própria “marca Portugal”; 

- Incentivos locais à instalação de unidades de produção; 

- Menor concorrência em áreas “saturadas” em Portugal. 
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Principais considerações fiscais Moçambicanas 

► Aspectos fiscais relevantes a considerar do ponto de vista fiscal Moçambicano 

► Distribuição / pagamento de dividendos, juros, royalties e serviços a entidades não residentes: 20% RF 

► A taxa é reduzida para 10% nos dividendos pagos por entidades Moçambicanas cotadas, bem como no 
pagamento de prestação de serviços de telecomunicações e transporte internacional 

► ADTs com EAU, Maurícias, África do  Sul e Portugal (bem como Botsuana, Índia e Itália) podem reduzir / eliminar 
a RF 

► Não existe “branch remmitance tax” 

► Mais valias realizadas por uma entidade não residente com a alienação de uma entidade Moçambicana estão 
sujeitas a tributação à taxa de 32%. 

► O ADT entre Moçambique e as Maurícias garante isenção total (ainda que os activos sejam maioritariamente 
compostos por imóveis). 

► Os ADT celebrado por Moçambique e os EAU, África do Sul e Portugal garante isenção (salvo se os activos forem 
maioritariamente compostos por imóveis). 

► Regras de subcapitalização em Moçambique: rácio 2:1. 

► Financiamento sujeito a Imposto de Selo (IS) à seguintes taxas: 0,03% por cada mês ou fracção (< 1 ano); 
0,4%  (> 1 ano) e 0,5% (> 5 anos). Os juros estão sujeitos a IS à taxa de 2% (salvo se cobrados por bancos). 
Os financiamentos concedidos e juros cobrados por bancos Moçambicanos não estão sujeitos a IS 

► Conclusão: investir em Moçambique através de EAU, Maurícias, África do Sul ou Portugal 
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Investimento em Moçambique a partir de Portugal (1) 

► Principais aspectos fiscais a considerar em Moçambique 

► Dividendos distribuídos para Portugal: 15% 

► Mais valias com alienação da sociedade Moçambicana: 0% (salvo se 
activos forem maioritariamente compostos por imóveis) 

► Juros pagos a Portugal: 10% 

► Principais aspectos fiscais a considerar em Portugal 

► Os dividendos são isentos desde que: 

► Participação na sociedade Moçambicana seja igual ou superior a 25% e 2 anos 

► A sociedade Moçambicana esteja sujeita e não isenta de imposto 

► Lucros da sociedade Moçambicana tributados a uma taxa não inferior a 10 % e não 
provenham de rendimentos passivos 

► Mais valias isentas pelo regime das SGPS (mediante determinados 
requisitos) 

► Financiamento concedido pela SGPS à sociedade Moçambicana 

► Juros recebidos pela SGPS sujeitos a tributação em Portugal nos termos gerais 

► Limitações na dedutibilidade fiscal dos encargos financeiros 

► Crédito de imposto por dupla tributação internacional 

► Isenção de Imposto do Selo (em determinadas condições) 
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SGPS 
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Suprimento 

ou 

Equity 

Dividendos 

(15%) 

 

Juros 

(10%) 
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Investimento em Moçambique a partir de Portugal (2) 

► Principais aspectos fiscais a considerar em Moçambique 

► Sucursal é tributada apenas sobre os rendimento obtidos em Moçambique 
e alocados ao estabelecimento estável. 

► Não existe branch remmitance tax. 

► Principais aspectos fiscais a considerar em Portugal (cenário 1) 

► O resultado da sucursal concorre para a formação do lucro tributável (ou 
eventual apuramento de prejuízo fiscal) da Sociedade Investidor 

► Tributação ao nível da Sociedade Investidor pelo regime geral (25% de 
IRC e eventuais Derramas Municipal e Estadual – taxa máxima agregada 
de 31,5%) 

► Crédito de imposto por dupla tributação internacional 

► Principais aspectos fiscais a considerar em Portugal (cenário 2) 

► O resultado da sucursal concorre para a formação do lucro tributável (ou 
eventual apuramento de prejuízo fiscal) da Sociedade Investidor 

► A sociedade da Z.F. Madeira está sujeita à taxa reduzida de IRC de 5% 
(com plafonds de matéria colectável que dependem da criação de postos 
de trabalho) 

► O crédito de imposto por dupla tributação internacional deverá eliminar 
qualquer tributação em Portugal 
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(Portugal) 
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(Moçambique) 
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Investimento em Moçambique a partir de EAU / 
Maurícias 

► Principais aspectos fiscais a considerar em Moçambique 

► Dividendos distribuídos: para EAU – 0% / para Maurícias – 8%/10% 

► Mais valias com alienação da sociedade Moçambicana 

► 0% - EAU (salvo se activos forem maioritariamente compostos por imóveis) 

► 0% - Maurícias (ainda que os activos sejam maioritariamente compostos por 
imóveis) 

► Juros pagos: a EAU – 0% / a Maurícias – 8%. 

► Principais aspectos fiscais a considerar nos EAU e Maurícias 

► Regime fiscal favorável ao nível dos dividendos, mais valias e juros 

► Isenções de retenções no pagamento de dividendos e juros 

► Principais aspectos fiscais a considerar em Portugal 

► Dividendos e juros tributados à taxa de 5% até final de 2020 na Z.F. 
Madeira 

► Mais valias isentas pelo regime das SGPS (mediante determinados 
requisitos) 

► Distribuição de dividendos dentro de Portugal isenta de retenção na fonte 
e de tributação ao nível da sociedade Investidor (mediante determinados 
requisitos) 
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Investimento em Moçambique a partir da África do Sul 

► Principais aspectos fiscais a considerar em Moçambique 

► Dividendos distribuídos para África do Sul: 8%/15% 

► Mais valias com alienação da sociedade Moçambicana: 0% (salvo se 
activos forem maioritariamente compostos por imóveis) 

► Juros pagos à África do Sul: 8%. 

► Principais aspectos fiscais a considerar na África do Sul 

► Regime fiscal favorável para headquarter companies 

► Cada accionista (residente ou não) detém pelo menos 10% da headquarter company 

► Pelo menos 80% dos activos da headquarter company é composto por participações 
sociais, financiamentos ou propriedade intelectual em sociedades não residentes na 
África do Sul (sendo que a participação social não poderá ser inferior a 10%) 

► 50% dos rendimento brutos devem ser composto por rendas, dividendos, juros, 
royalties ou pagamentos de serviços provenientes de entidades não residentes, ou 
por valores de realização provenientes da alienação de propriedade intelectual ou 
alienação de acções dessas entidades 

► Principais aspectos fiscais a considerar em Portugal 

► Dividendos e juros tributados à taxa de 5% até final de 2020 na Z.F. 
Madeira 

► Mais valias isentas pelo regime das SGPS (mediante determinados 
requisitos) 

► Distribuição de dividendos dentro de Portugal isenta de retenção na fonte 
e de tributação ao nível da sociedade Investidor (mediante determinados 
requisitos) 
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Contactos 

 

QUESTÕES? 

OBRIGADO 
 
Pedro Fugas 
Ernst & Young Lisboa 
Email: pedro.fugas@pt.ey.com 
Telefone: +351 22 607 9698 
TLM: +351 93 607 96 98 
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