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MOÇAMBIQUE 

Designação Documento Síntese Data Link 

Síntese País e Relacionamento 
Bilateral 

Informação geral e principais dados 
macroeconómicos sobre este mercado e o seu 
relacionamento bilateral com Portugal 

01/11/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=3077e8eb-24fd-4cbd-b758-76d90472862f  

Ficha de Mercado Informação básica sobre o mercado, que 
possibilita um primeiro contacto com a sua 
realidade económica e as relações bilaterais 
com Portugal 

01/03/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=149fa6c4-5a51-435f-b9a7-3f66ba75a478  

 Acordos Bilaterais 
Celebrados por Portugal  

 

Este documento, sem pretender ser exaustivo, 
contempla uma listagem de Acordos Bilaterais 
na área económica, celebrados entre Portugal 
e mais de 100 países e territórios entre 1980 e 
Agosto de 2014 

01/08/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=6835394f-bffe-454c-8762-3dbc18be676b  

Acordos Bilaterais Portugal / 
PALOP 

Este documento, sem pretender ser exaustivo, 
contempla uma listagem de Acordos Bilaterais 
na área económica, celebrados entre Portugal 
e os Palop (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique e São Tomé e Príncipe) entre 
1980 e Agosto de 2014 

01/08/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=4edae3e3-1c52-430d-97d8-f6b1cdd9691b  

Condições Legais de Acesso ao 
Mercado  

Informação sobre o enquadramento legislativo 
e regulamentar relativo ao Regime de 
Importação e ao Regime de Investimento 
Estrangeiro em Moçambique 

01/03/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=3e9e25f0-7a71-4bd0-9002-49748980a11d   

Informações e Contatos Úteis Informações úteis (ex.: formalidades de 
entrada; hora local; horários de 
funcionamento; feriados; pesos e medidas) e 
contatos úteis (em Portugal e em 

01/03/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=dbca0215-2a3b-4fac-a633-f62921e63d53  

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=3077e8eb-24fd-4cbd-b758-76d90472862f
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=3077e8eb-24fd-4cbd-b758-76d90472862f
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=3077e8eb-24fd-4cbd-b758-76d90472862f
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=3077e8eb-24fd-4cbd-b758-76d90472862f
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=149fa6c4-5a51-435f-b9a7-3f66ba75a478
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=149fa6c4-5a51-435f-b9a7-3f66ba75a478
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=6835394f-bffe-454c-8762-3dbc18be676b
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=6835394f-bffe-454c-8762-3dbc18be676b
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=6835394f-bffe-454c-8762-3dbc18be676b
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=6835394f-bffe-454c-8762-3dbc18be676b
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=4edae3e3-1c52-430d-97d8-f6b1cdd9691b
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=4edae3e3-1c52-430d-97d8-f6b1cdd9691b
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=3e9e25f0-7a71-4bd0-9002-49748980a11d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=3e9e25f0-7a71-4bd0-9002-49748980a11d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=3e9e25f0-7a71-4bd0-9002-49748980a11d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=3e9e25f0-7a71-4bd0-9002-49748980a11d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=dbca0215-2a3b-4fac-a633-f62921e63d53
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=dbca0215-2a3b-4fac-a633-f62921e63d53
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=dbca0215-2a3b-4fac-a633-f62921e63d53
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Moçambique). 

Sites Selecionados Documento que indica alguns Sites relevantes 
sobre o mercado em análise, permitindo, aos 
interessados, consultar informação de ordem 
geral, económica, estatística, regulamentar e 
legislativa, entre outra 

01/03/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=ce8193ff-c3a2-4e2c-b9d2-614e8e603d4d  

Oportunidades e Dificuldades do 
Mercado 

Evolução recente do posicionamento de 
Portugal no mercado de Moçambique nas três 
vertentes: comércio, investimento e turismo. 
Identificação das principais dificuldades na 
abordagem ao mercado e de alguns sectores 
de oportunidade para as empresas 
portuguesas 

01/09/2013 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=38739c2b-7589-453d-8de8-259d2a156c17  

Guia Prático de Acesso ao 
Mercado 

Informação útil aos agentes económicos que 
pretendam efetuar viagens de negócios a 
Moçambique (informações de ordem prática, 
recomendações para negociar com os agentes 
locais, endereços de internet, principais feiras 
e exposições, etc.). 

01/09/2013 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=8d4fa8bf-5482-411e-adad-c3b92aa98f89  

Dicas de Internacionalização Conjunto de avisos e observações que, a nível 
de comportamento e atitude pessoal, os 
empresários poderão consultar na sua 
preparação para abordar um novo mercado 

01/01/2012 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=628e4018-f6a3-4830-a22f-e1170549da8b  

Convenção sobre Segurança 
Social Decreto n.º 19/2011, de 6 
de dezembro 

Aprova a Convenção sobre Segurança Social 
entre Portugal e Moçambique, assinada em 
Lisboa em 30 de abril de 2010. A presente 
Convenção aguarda a publicação do respetivo 
Aviso para a sua entrada em vigor 

Atualizado a 
17/03/2014 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueD19_2011.pdf  

Moçambique - 100 maiores 
empresas (KPMG) 

Guia das 100 maiores empresas de 
Moçambique 

2011 http://www.kpmg.com/MZ/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/to
p-100-companies-Mozambique/Documents/KPMG_1002011WEB.pdf  

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=ce8193ff-c3a2-4e2c-b9d2-614e8e603d4d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=ce8193ff-c3a2-4e2c-b9d2-614e8e603d4d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=ce8193ff-c3a2-4e2c-b9d2-614e8e603d4d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=38739c2b-7589-453d-8de8-259d2a156c17
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=38739c2b-7589-453d-8de8-259d2a156c17
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=38739c2b-7589-453d-8de8-259d2a156c17
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=38739c2b-7589-453d-8de8-259d2a156c17
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=8d4fa8bf-5482-411e-adad-c3b92aa98f89
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=8d4fa8bf-5482-411e-adad-c3b92aa98f89
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=8d4fa8bf-5482-411e-adad-c3b92aa98f89
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=8d4fa8bf-5482-411e-adad-c3b92aa98f89
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=628e4018-f6a3-4830-a22f-e1170549da8b
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=628e4018-f6a3-4830-a22f-e1170549da8b
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=628e4018-f6a3-4830-a22f-e1170549da8b
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=48cf953b-1a47-4d21-b448-a1334edd4692
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=48cf953b-1a47-4d21-b448-a1334edd4692
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueD19_2011.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueD19_2011.pdf
http://www.kpmg.com/MZ/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/top-100-companies-Mozambique/Documents/KPMG_1002011WEB.pdf
http://www.kpmg.com/MZ/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/top-100-companies-Mozambique/Documents/KPMG_1002011WEB.pdf
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Fundo Português de Apoio ao 
Investimento em Moçambique 

Decreto-Lei n.º 42/2010, de 30 de abril 
Cria o Fundo Português de Apoio ao 
Investimento em Moçambique. 

Atualizado a 
17/03/2014 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueDL42_2010.pdf  

Portaria n.º 815/2010, de 30 de agosto 
Aprova o Regulamento de Gestão do Fundo 
Português de Apoio ao Investimento em 
Moçambique. 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueP815_2010.pdf  

Portaria n.º 76-A/2014, de 24 de Março 
Primeira alteração ao Regulamento de Gestão 
do Fundo Português de Apoio ao Investimento 
em Moçambique, aprovado pela Portaria n.º 
815/2010, de 30 de Agosto. 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiquePortaria76A2014.pdf  

Acordo de Cooperação no 
Domínio do Turismo 

Decreto n.º 14/2009, de 19 de maio 
Aprova o Acordo de Cooperação entre 
Portugal e Moçambique no Domínio do 
Turismo, assinado em Lisboa em 21 de janeiro 
de 2009. O presente Acordo aguarda a 
publicação do respetivo Aviso para a sua 
entrada em vigor. 

19/05/2009 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueD14_2009.pdf  

Pauta Aduaneira Lei n.º 2/2012, de 23 de janeiro 
Introduz de um novo Código Pautal na posição 
pautal 2206, relativo à cerveja de raízes e de 
tubérculos. 
Lei n.º 6/09, de 10 de março 
Aprova o texto da Pauta Aduaneira e as 
respetivas Instruções Preliminares. 

Atualizado a 
17/03/2014 

A mesma pode ser consultada no Site MCNET (Mozambique Community 
Network). 

Protocolo de Cooperação nas 
Áreas do Emprego, Formação 
Profissional, entre outras 

Decreto n.º 41/99, de 21 de outubro 
Aprova o Protocolo de Cooperação entre 
Portugal e Moçambique nas Áreas do 
Emprego, da Formação Profissional, das 
Relações Laborais e da Segurança Social, 
assinado no Maputo a 23 de julho de 1999. O 
presente Protocolo aguarda a publicação do 

Atualizado a 
17/03/2014 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueD41_1999.pdf  

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueDL42_2010.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueDL42_2010.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueP815_2010.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueP815_2010.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiquePortaria76A2014.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiquePortaria76A2014.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=6af801c0-ebc9-40b7-875a-fcf1a5b10160
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=6af801c0-ebc9-40b7-875a-fcf1a5b10160
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueD14_2009.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueD14_2009.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=987fb3f0-777f-4f7e-9759-9811762dd3e5
https://www.mcnet.co.mz/HSCodes.aspx
https://www.mcnet.co.mz/HSCodes.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=a365dc1c-33ef-4c2c-b06d-49a651b7594f
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=a365dc1c-33ef-4c2c-b06d-49a651b7594f
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=a365dc1c-33ef-4c2c-b06d-49a651b7594f
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueD41_1999.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueD41_1999.pdf
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respetivo Aviso para a sua entrada em vigor. 

Acordo de Promoção e Proteção 
Recíproca de Investimentos 

Aviso n.º 38/99, de 4 de março 
Torna público que foram cumpridas as 
respetivas formalidades constitucionais 
internas de aprovação do Acordo de 
Cooperação entre Portugal e Moçambique 
sobre a Promoção e a Proteção Recíproca dos 
Investimentos, assinado em Maputo em 1 de 
setembro de 1995. Em conformidade com o 
disposto no artigo 13.º do Acordo, este entrou 
em vigor em 31 de outubro de 1998. 

Atualizado a 
17/03/2014 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueAv38_1999.pdf  

Decreto n.º 13/96, de 28 de maio 
Aprova o Acordo de Cooperação entre 
Portugal e Moçambique sobre a Promoção e a 
Proteção Recíproca dos Investimentos, 
assinado em Maputo em 1 de setembro de 
1995, bem como o Protocolo anexo ao 
Acordo.  

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueD13_1996.pdf  

Acordo de Cooperação no 
Domínio da Indústria 

Decreto n.º 38/93, de 28 de outubro 
Aprova o Acordo de Cooperação entre 
Portugal e Moçambique no Domínio da 
Indústria, assinado em Maputo em 22 de 
março de 1993. O presente Acordo aguarda a 
publicação do respetivo Aviso para a sua 
entrada em vigor. 

Atualizado a 
17/03/2014 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueD38_1993.pdf  

Quadro Legal do Investimento Decreto n.º 48/2013, de 13 de setembro 
Altera o artigo 12.º do Regulamento da Lei de 
Investimentos, relativo às competências e 
prazos para decisão sobre projetos de 
investimento 

Atualizado a 
17/03/2014 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueDecreto48_2013.pdf  

Decreto n.º 43/2009, de 21 de agosto 
Aprova o Regulamento da Lei de 
Investimentos. 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueDecreto43_2009.pdf  

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=30988e51-dbaf-43ee-b448-2f1dd04c7494
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=30988e51-dbaf-43ee-b448-2f1dd04c7494
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueAv38_1999.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueAv38_1999.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueD13_1996.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueD13_1996.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=7cefff8e-694c-4aa8-bb65-1b412ed50306
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=7cefff8e-694c-4aa8-bb65-1b412ed50306
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueD38_1993.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueD38_1993.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=ff779611-1df5-4bae-9361-f5c0e6a5755d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueDecreto48_2013.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueDecreto48_2013.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueDecreto43_2009.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueDecreto43_2009.pdf
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Lei n.º 3/93, de 24 de junho 
Aprova a Lei de Investimentos. 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueLei3_1993.pdf  

Convenção para Evitar a Dupla 
Tributação 

Aviso n.º 45/2009, de 21 de agosto 
Torna público que foram cumpridas as 
respetivas formalidades constitucionais 
internas de aprovação do Protocolo entre 
Portugal e Moçambique que revê a Convenção 
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o 
Rendimento, assinado em Maputo em 24 de 
março de 2008. Nos termos do seu artigo 17.º 
o Protocolo entrou em vigor no dia 7 de junho 
de 2009. 

Atualizado a 
17/03/2014 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueAv45_2009.pdf  

Decreto do Presidente da República n.º 
45/2009, de 8 de maio 
Ratifica o Protocolo entre Portugal e 
Moçambique que revê a Convenção para 
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 
Fiscal em Matéria de Impostos sobre o 
Rendimento, assinado em Maputo em 24 de 
março de 2008. 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueDPR45_2009.pdf  

Resolução da Assembleia da República n.º 
36/2009, de 8 de maio 
Aprova o Protocolo entre Portugal e 
Moçambique que revê a Convenção para 
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 
Fiscal em Matéria de Impostos sobre o 
Rendimento, assinado em Maputo em 24 de 
março de 2008. 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueRAR36_2009.pdf  

Aviso n.º 55/95, de 3 de março 
Torna público que foram cumpridas as 
respetivas formalidades constitucionais 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueAv55_1995.pdf  

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueLei3_1993.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueLei3_1993.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=d5e7e6fa-52d5-4585-bd30-965e517a01ed
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=d5e7e6fa-52d5-4585-bd30-965e517a01ed
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueAv45_2009.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueAv45_2009.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueDPR45_2009.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueDPR45_2009.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueRAR36_2009.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueRAR36_2009.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueAv55_1995.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/MocambiqueAv55_1995.pdf
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internas de aprovação da Convenção entre 
Portugal e Moçambique para Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 
Matéria de Impostos sobre o Rendimento, 
assinada em Lisboa em 21 de março de 1991. 
Nos termos do n.º 3 do seu artigo 30.º a 
Convenção entrou em vigor no dia 5 de 
dezembro de 1993. 

Decreto do Presidente da República n.º 60/92, 
de 30 de dezembro 
Ratifica a Convenção entre Portugal e 
Moçambique para Evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 
Impostos sobre o Rendimento, assinada em 
Lisboa em 21 de março de 1991. 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueDPR60_1992.pdf  

Resolução da Assembleia da República n.º 
36/92, de 30 de dezembro 
Aprova a Convenção entre Portugal e 
Moçambique para Evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 
Impostos sobre o Rendimento, assinada em 
Lisboa em 21 de março de 1991 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/MocambiqueRAR36_1992.pdf  

 

Fonte: aicep, disponível em http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx  
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