
Introducao 

 Este Seminario enquadra-se num âmbito mais vasto, que é o de reforçar 

as capacidades técnicas e funcionais das instituições Superiores de 

Controlo (Tribunais de Contas), Parlamentos Nacionais e Sociedade Civil 

para o controlo das Finanças Públicas nos PALOP e em Timor-Leste; 

 Finanças Públicas são orçamentadas e, hoje, em parte dos nossos paises, 

a indústria extractiva joga um papel determinante nos orçamentos 

nacionais 



Introducao - I 

 Em muitos dos nossos países a indústria extractiva está no seu 

início; 

 Assim, para além de gerir bem as contas nacionais, uma outra 
prioridade é negociar bem os contratos de concessão; 

 Como e óbvio, a negociação ocorre entre Governos e as 

empresas concessionárias; 

 No geral, as empresas concessionárias são, basicamente, 

companhias transnacionais, cujos objectivos nem sempre 

coincidem  com os dos nossos países 



Introducao - II 

 Não se trata, obviamente, de um debate, uma negociação entre 

BONS e MAUS; 

 Trata-se de uma interacção entre entidades com objectivos 
próprios, nem sempre coincidentes; 

 São entidades que encaram o assunto a partir de perspectivas 

diferentes; 

 Moçambique negociou recentemente um contrato com as 

concessionárias do gás de Palma, Cabo Delgado 



Contexto em que ocorreram as 

Negociacoes 

 Baixa generalizada dos preços na globalidade da indústria 

extractiva 

 A baixa de preços joga a desfavor dos países hospedeiros desses recursos; 

 Aumenta o risco de investimento das transnacionais; 

 No geral, baixa o poder negocial dos nossos paises e aumenta o das 

transnacionais 

 Grande competição entre regioes/países com recursos pelo 
acesso aos mercados 

 A este nível, acredita-se, por exemplo, que a janela de oportunidades de 

Moçambique não ultrapassa 2018; 

 



Principais Aspectos (Macro) 

Negociados 

 Regime cambial 

 Regime Fiscal 

 Regime Laboral 

 Direitos sobre a terra; 

 Logística e internalização económica 

 

 Nesta apresentação vamo-nos concentrar nas 
questões fiscais e cambiais 

 



Regime Cambial 

 A posição de partida nesta matéria deverá consistir no Dever de 
Utilização do Sistema Bancário Nacional, o Princípio da Právia Autorização 
das Operações de Capitais e o Princípio da Obrigatoriedade de Remessa 
e Conversão das Receitas de Exportação; 

 

 Normalmente, as concessionárias exigem a livre importação e exportação de 
fundos e externalização completa dos mesmos em contas no exterior, junto a 
bancos internacionais 

 

 As exigências das concessionárias não contribuem para a alavancagem do 
Sistema financeiro e da economia nacional 



Regime Cambial - I 

 Com a posição de partida que enunciei, pretender-se-ia que, com: 

 O Principio de Autorização prévia das operações de capitais, os contratos e 
créditos externos, bem assim as contas no exterior sejam previamente visados 
pela autoridade cambial 

 Estas operações podem ser uma janela para fugas de capitais e transferências ilícitas; 

 O princípio da obrigatoriedade de Remessas e Conversão das Receitas de 
Exportacao, as receitas a serem geradas pela exploração dos recursos naturais 
sejam repatriadas para o país, depois de deduzidas as obrigações com o 
pagamento da dívida; 

 O Dever de Utilização do Sistema Bancário Nacional se garanta que os 
pagamentos decorrentes da importação de bens e serviços ocorra a partir do 
país. 



Regime Cambial - II 

 A observância dos preceitos acima enunciados contribuiria para: 

 Um acompanhamento do movimento de capitais envolvidos nos projectos; 

 O crescimento do Sistema bancário nacional, que passará a intermediar as 
operações de pagamentos nos mercados interno e externo: 

 Isto cria mais espaço para alavancar a economia por via da promoção do crédito para outros 
sectores necessitados e melhoria dos serviços financeiros; 

 

 A possibilidade de atracção de instituições financeiras de calibre mundial para os 
nossos sistemas financeiros 

 Uma maior estabilidade da moeda nacional, decorrente de uma maior 
disponibilidade de divisas junto do Sistema Bancário Nacional; e 

 A facilidade do acompanhamento das operações que geram impostos por parte 
da autoridade fiscal. 



Regime Cambial - III 

 Ha sempre margem para aproximações de posições entre as partes.  

 A aproximacao, de parte dos governos, pode tomar forma na 

flexibilização de alguns aspectos julgados determinantes para o sucesso 

da implementação dos projectos. Por exemplo: 

 Conceder uma autorização prévia para abertura de contas no exterior 

(respeitando-se, portanto, o Princípio da Autorização Prévia), em atenção a 

finalidades previamente definidas, como: 

 Pagamentos a fornecedores de bens e serviços externos na fase de construção; 

 Recebimento de receitas de exportação na fase de implementação; e 

 Cumprimento dos compromissos relacionados com o serviço da dívida durante a 
vigência dos contratos de credito 



Regime Cambial - IV 

 Reduzir o prazo de autorização prévia para a contratação de empréstimos e 
outras operações de capitais análogas para um tempo julgado mais 
adequado pelas partes 

 

 Nas negociações deste aspecto, para o caso moçambicano, o acordo 
alcançado dá uma grande proeminência ao Banco de Moçambique. 

 Os fluxos de receitas dentro e fora de Moçambique continuam a exigir a 
aprovação do Banco de Moçambique, de acordo com a lei cambial; 

 O Banco de Moçambique receberá extractos bancários mensais de contas 
das empresas no exterior e tem o direito de auditar tais contas; 

 Houve acordo relativamente aos prazos das autorizações 



Estabilidade Legal e Fiscal 

 A implementação de projectos de exploração de recursos naturais envolve fundos 
bastante avultados, com implicações fiscais que podem determinar a sua inviabilidade; 

 Normalmente, as empresas concessionárias requerem estabilidade legal e fiscal, 
relativamente a efeito económico das alterações à legislação de natureza não fiscal; 

 A negociação destas matérias abrange aspectos como: 

 Legislação não abrangida nos termos da estabilidade fiscal; 

 Duração da estabilidade legal e fiscal; 

 Previsão (ou não) de uma avaliação periódica; 

 Financiamento e Direitos dos Credores; 

 Contabilidade; 

 Seguros e resseguros; 

 



Estabilidade Legal e Fiscal - I 

 De parte dos Governos pretende-se, no geral que: 

 A legislação relacionada com/ou afectando a saúde, a segurança ou o ambiente, 

ou a razões de segurança nacional, para a defesa do fornecimento de energia 

durante uma emergência nacional, não possam, em circunstância alguma, ser 

sujeitas à estabilização, ao abrigo dos acordos com as transnacionais; 

 Sendo embora validos pelo período de implementação dos projectos, os acordos 

de estabilidade possam ser revistos e sujeitos a negociação em períodos a acordar 

 Se sujeite à aprovação do Governo a obtenção de financiamentos de credores, 

dentro e fora do país; 

 Se sujeite à aprovação do Governo a prestação ou providenciamento de garantias 

ou compromissos, ou a concessão de garantias de segurança em relação a 

qualquer e todos os seus direitos e activos (EXCLUINDO OS JAZIGOS) 



Estabilidade Legal e Fiscal - I 

 Os concessionários possam manter os livros contabilísticos em moeda llivremente 

convertivel e na lingua nacional; 

 Os resultados líquidos dos impostos devidos ao Estado possam ser apurados em moeda 

livremente convertível e convertidos em moeda nacional com base na taxa de câmbio 

de venda do respectivo dia de pagamento; 

 Os seguros obrigatórios, nomeadamente, o seguro de acidentes de trabalho e doenças 

profissionais, o seguro de responsabilidade civil automóvel e outros estabelecidos por lei 

devam ser feitos em seguradora autorizada a exercer actividade no pais; 

 As concessionárias possam colocar todos os outros seguros em seguradoras autorizadas 

a exercer a sua actividade no pais hospedeiro dos recursos, quando: 



Estabilidade Legal e Fiscal - II 

 Os seguros disponibilizados pelas referidas seguradoras sejam 

comparáveis aos padroes internacionais de seguros em termos de: 

 Tipo de cobbertura; 

 Termos e condições das respectivas coberturas; 

 Solidez financeira; 

 Capacidade de manuseio de participação de sinistros (claims); e 

 Capacidade de subscrição 

 A colocação de seguros fora do país carece de comunicação 

prévia à entidade de supervisão de seguros, juntando 

documentação que fundamente o acto. 

 



Estabilidade Legal e Fiscal - III 

 

 A estabilidade fiscal é uma garantia importante para as 

instituições financeiras que irão disponibilizar os biliões 

necessários em empréstimos para o desenvolvimento dos 

projectos; 

 No caso moçambicano, os concessionários conseguiram 

uma estabilização completa de 30 anos, em troca de 

aumentos nos impostos de produção, depois de 10 e 20 

anos de exploração; 



Estabilidade Legal e Fiscal - IV 

 Especificamente, o acordo alcançado exige que o 

Governo e as concessionárias se reúnam no décimo e 

vigésimo anos, a contar da data do primeiro 

carregamento para rever e renegociar as disposições de 

estabilização; 

 Em caso de não haver concordância, o Acordo 

estabelece as implicações, que consistem num aumento 

de impostos de produção de 4% a partir do décimo ano 

e um aumento de 6% após o vigésimo ano 



Outros Aspectos de Destaque 

 Nas questões de Trabalho, os pontos de realce têm a ver com a 

priorização dos trabalhadores nacionais se tiverem qualificações; 

 Neste contexto, as empresas são obrigadas a apresentar um plano de 

formação; 

 No que se refere ao conteúdo local torna-se necessário clarificar em que 

condições específicas são aplicáveis as obrigações de contratação de 

bens e serviços nacionais 

 No caso mocambiçano tornou-se obrigatório dar PREFERÊNCIA aos bens e 

serviços fornecidos por empresas moçambicanas, onde os custos não são 

mais do que 10% superiores às mercadorias e aos serviços importados. 

 



Algumas Conclusões 

 O controle das Finanças Públicas começa, entre outros aspectos, com a negociação 

adequada da exploração dos recursos naturais dos nossos países; 

 Sejam minerais, hidrocarbonetos, pesqueiros, florestais ou outros 

 A negociação é um exercício complexo, para o qual os nossos países carecem ainda 

dos conhecimentos adequados; 

 As empresas internacionais aparecem nas negociações com uma bateria de 

especialistas para cada área; 

 É pois importante ir reforçando esse conhecimento, o que implica, entre outros aspectos, 

trocas de experiências entre os nossos (e outros) paises, visitas de estudo…; 

 Os nossos parceiros, seja o PNUD, seja o Banco Mundial, seja a UE, podem jogar um 

papel importante no reforço da capacidade institucional para fazer face a este desafio. 



Outros Aspectos de Destaque - I 

 Na maioria dos casos a aquisicao deve ser feita atraves de um concurso 

public 

 O acordo exige ainda que as empresas apresentem planos de conteudo 

local que devem ser actualizados a cada tres anos; 

 

 Esta questao do conteudo local e importante por ser uma das formas de 

ligar a exploracao dos recursos naturais a economia nacional. 
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