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A materia a publicar no «Boletirn da Jqe.publica~)deve
ser rernetldaem
c6pia devidamente autenticada, urna
par cada assunto, donde conste, alel"{'l'das ind!ca90,es
, necessanas para esse ef~,to, 0 averbarnento sequinte,
assmado
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racionalizacao, de maior participacaq dos administrados no
processo de tornada de decisao, deaprofundamente das garantias
dos E31rti~ul~r~sface 1t~Clua<raoda Ad~in'istfa~~P Publica e de
transparencia da accaoadministrativa, nos termos da alinea r) do
n." 2 do artigo 179 cia Constituicao, a Assembleia da Republica
determina:
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Lei n.~1412011:

AR''l''IGP'2'

" Regula a formacao da vontade da Adrninistracao PUblica,
estabelece as normas de defesa dos direitos e interesses dos
particulares, e revoga areforma Administrativa Ultramarina
(RAU)e 0 Decreto-Lei n." 23229, de' 15 de Novernbro de
1933.

(O,bj~tQ)

A presente Lei tell! Ror objecto regular a formacao
da vontade
.
,

"",

,

da Administracao Publica e estabelecer as normas de defesa dos
direitos e interesses dos particulares.

Lei n." 15/2011:

Estabelece as normas orientadoras do processo de contratacao,
implementacao e monitoria de empreendimentos de parcerias
publico-privadas, de projectos de grande dimensao e de concess5es empresariais, e revoga algumas disposicoes da Lei de
ElectriGi,dade(Lei n." 21/97, de I de Outubro).
, Lei n," 16/2011:

ARTIGo3
([(mbito de apllcaeao)

1. A presente
da Administra«a.6

Lei .aplica-se
Publica

aos orgaos

e instituicoe

que, no exercicio

da actividade

administrativa de gestae publica, estabelecam relacoes com os

Estabelece a base juridica para a prossecucao, defesa e proteccao
dos direitos e deveres do veteranoda Luta de Libertacao Nacional e do Combatente da Defesa da Soberania e da Democracia, e revoga a Lei 11.0,3/2<JQ2, de 17 deJaneiro.

administrados, bem como aos actos em materia acfministrari ••.•.
,

,

praticados pelos orgaos do Estado que, embora nao integ
na Adrninistracao

Publica,

exercarn funcoes materialmeate

administrativas.

Lei n." 17/2011:

Rege os casos e temros da efectivacao da extradicao.
Banco de Mocarnbique:

2: Esta Lei e ainda aplicavel aos actos praticados por entida
concessionarias, no exercfcio de poderes de autoridade.
3. Os preceitos desta Lei podem ser mandados aplicar por l

Aviso n." 4/GBM/2011:

Atinente as fontes de alirnentacao das cont~s em moeda
estrangeira tituladas por pessoas colectivas residentes.

~

-""

...................•...........
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA

a actuacao dos orgaos das instituicoes particulares de inter,
publico.
4. Os principios gerais da actividade administrativadefini
na presente Lei aplicam-se a toda a actuacao da Administ:raci
mesmoque

seja de natureza tecnica ou de gestae privada.

,5. As norm as desta Lei relativas a organizacao e 11 ac .

Lei n." 14/2011
de 10 de Agosto

Havendo necessidade de consolidar 0 quadro jurfdico
do procedirnento
administrativo,
atraves da adequacao
. dos instrumentos'Tegais
vigentes as exigencies actuais de

administrativas aplicarn-sea todas as actuacoes da A~
no ambito da gestae publica.
6. Os preceitos da presente Lei aplicam-se subsidiari
a procedimentos especiais.isempre
das garanti

que nao impliquem rea

-
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Recurso contencioso -impugna9aojurisdicional
de urn acto
adh:jinl'stnitivo arguidode vfciodeterrhinante
cia sua nulidade,
'. ah~labilid~deoH ih('!xist~riCi~)urfdiea.
.
.. '. '..'
'. .
Recurso de revisaa - impugnacrao de urn actoadministrative
quando lie venhamaverificar
facrossupervenientes
ousiirjam
meios.de prova susceptfveis dedernonstrar
a inexistencia ou
inexactidao de .factos queinfluiramna decisao.
.'
Recursohietarquico"ou·gracioso
- meiode imptigtia~~o.de
um~cio. administrafiv9praticad6
por urn subaltemo.iperanteo
respectivo. suPerior hienirq.uico; a.fi!i1 de obtera r.evogaC;,ao"oua
suh~tituli;iici do acto reeorrido. .• ._,
.','.
Recul-so hietar.qulcoimpro-pfio·~
meio de fnipug'iui~a6de
urnacto ~dn{inislrativopra:tic~do por umorgao de certa pessoa
colectiva p~bncaperante outroorgaoda me,sma pessoacolectiva
que, .naosendo sup~rior. do,ptiineirci;exe~~a sobreele poderes
de;supervisaCl,' " '. .':
.•.•.. ,.. '
.'
' .:' .
- .:tiecutsotutel~t
- imPllgriacriiode um~acto ad'il;linistrativo ou
decisaode urn 6rgabde Adminisrra~aoPubhca de.umaentidade
autonoma, nomeadamente. deumaautarquia
10ca1 peranteo
orgaote~'pbnsivel
'pelartutelaadministrativa
dessaentidade
autonoma. "
.'
.'
.
acto administrativopelo qualse conserve de urn
. ac-tbanlerior.a part¢nao''Ufecraaa'(ie-ilegatidade'7 """~'.' .''- ..•
R~gim~jn'ridiC()'-; cOl1juI1io;deprincipibs,r~gias/efOAhalid~d~s .
essenciaisque devemset' observados >ria-:prdssecu~ao ileum
dethminachiritei'essep6bli<::boudire.ito.·
.
.
Rein·istina\a'o:.
ienasciinentode
um3: lei ou umanorrna
jundicarevogadas como efeito' direeto e necessario.darevogacao
ou'da caducidade da lei 6u-norrii~ ;quea revogara.
. .
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1.Apf~'sente
Ldtim'Iicir6bject6est~bel~cef.
~s' flOrmaS
orienradoras do-processo.de
contrata9iio,. impl~rnentaQ~o'~
'Il?onitoi'ia de ern-pfeei'idiril:~ntosdepaic~tia~p(iblic:'o-p'ri:Yadas,
de projectosde grande dime'ri~acie de c~ircess5es,~inpr~s~riais"
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-. ....>
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excltiindooct-e recursos.mi~era~S~ petr(}lfferO~,.ot}em
.areadeprestar;~kide servi~i}pUblico,noqual:' rrle:di?rite
-cbrltra:toe sobfii1aif~i~mehio,Jio'fodo oli ell1 parte',' do
parceiro privade, este' se obriga, perante 0 parceiro
p(jbtico,arealizaroiny~~tifflentb neeessario e explorer
a r~spectiva; actiy.idade,paraa
provisaoeficientede
servic;osoubens(l~e 'c01}1peteao Estado garantir a-sua
.
disponibili'dadi{aosutentes;i··.··. .
..' .... .''
b) projecto cleGti,l,rideD,iii:lensao,abi~viadari1eI1t~designada
per PGI), 0 '~;np,i~endimeritodeinvestirriento'
autorizado .ouc()r1tratado ..pelo Governo.i.cujo valor
exced-'i.ccirii.refbi:~:iiciaadata~
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Termo ou prazo- daus~htacess6ria
tfpicaemquea
lei
det!!~mihaOpeffodo 4e·teIIiPQ~m·(:file oacto oucontrato podem .
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J. As fu:n~6esd~ :sQQ~x~nia_,
h~otfal1sferfveis,nao 'podetn ser
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'fdi;~v¢sti'doi-es priyados~apio-s'secti9~6de
parcerlJs- ptiblico,.pri~adas; projectos.de grande glI)lensao econCes$5es~inpres~riais
~'I'9~ outrolado, uT~ rnalor' -eficie~cia,~fic,acii!equ~Iid~de na
,
,
-(prin~rpi<?s~fiEintaclores)...
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-. se- a ob?et:van2i:a,dbs~~gu..il}re~prinqfpi(jsorj~htador~sde
cada
·.~:partiih.~,com e,quidade;d6~ T!!spectiYosbeneffciOs, aD abrigo ..
•empreendimento;emctH1Cr-eto: '
.
. .
dcidisposto nQ:n,o-l.do arrigo f79.da'c:onsihui~a6;a.Assembleia
a) seu enquad~~m~niona politica, estrategia eplanos de
da Rep(jblicadeter~i,~A:::;;;",,~:-_·.-·,:' ,t: -: -; ." '.' '.
desenvb!vi!lleiitod<'trespectivo sector econ6mico ou
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d) cometirnento na prevencao
e mitigacao dos riscos
inerentes a cada empreendimento especifico:
e) liberdade e competitividade empresarial e a remocao
de restricoes que possam comprometer a viabilidade
e va lor izacao economica
ria prossecucao
dos
empreendimentos:
f) criacao e rnanutencao
de postos de trabalho e a
profissionalizacao e transferencia do "saber fazer" para
trabalhadores e gestores rnocambicanos;
g) sua contribuicao
no desenvolvimento
do mercado
de capitais nacional e a prornocao de uma maior
iriclusao econ6mica de mocarnbicanos
em cada
ernpreendirnento;
h] estabelecimentode
parcerias empresariais entre os
empreendimentos
de PPP, PGD e CE e as micro,
pequenas e medias empresas, bem como a transferencia
de tecnologia e do "saber fazer"; .
i) a prossecucao
deprogramas,
projectos ou accoes
de r es p o ns ab il id ade e de sustentabilidade
e
desenvolvirnento
social juntodas
comunidades
locais:
j) adaptacao aos quadros jurfdicos existentes;
.•• - k) .adaptacao.aos
proceaimentose-medidas,ne~fiscalizayao
~da legalidade
e .conformidade
pelo Tribunal
Administrative.
CAPITULO II
Cuadro institucional,

processo e

tramltacao

ARTIG05
(Tutela sectorial)

LOs ernpreendimentos de PPP, PGD e CE sujeitam-se a tutela
sectorial exercida pela entidade do Governo responsavel pela area
ou sector ernquecada urn se enquadra.
2. As funcoes e competencias da tutela sectorial sobre os
empreendimentos de PPP, PGDe CE saocomplernentadas pelas
atribuicoes e competencias da respectiva autoridade reguladora
de especializacao sectorialou sub-sectorial.
i A autoridade reguladora compete, especialmente, na
respectiva area de especializacao sectorial ou sub-sectorial,
assegurar oequilfbrio
econornico-financeiro
entre as partes
contratantes, aproteccao dosinteresses dos utentes e a manutencao
e sustentabilidade do empreendimento.
ARTIGo6

b) ter como objectoclaramente

delimitado e monitoravel a
implementacao do respective ernpreendimento;
c) ter duracao nao inferior ao periodo de vigencia do
contrato relativo ao ernpreendimento.
ARTIGO 8
(Processodo

empreendimento)

0 processo dos empreendimentos

de PPP, PGD e CE
compreende
todo 0 seu cicIo completo, desde a fase de
identificacao e concepcao decada empreendimento, ate ao termo
ou extincao do respectivo contrato.
2. Compete ao Governo definir todas as fases do processo do
ernpreendimento, bem como os actos e elementos integrantes
de cad a fase,
1.

ARTIGo9
(Trarnltacao)

1.Na definicao da tramitacao das propostasde empreendimentos
de PPP, PGD e CE, para os nfveis central, provincial, distrital
e autarquicc,
0 Governo deve salvaguardar,
entre outros
aspectos:
a] it afiicula>~a(recoorderi.a'~ao fnter-instifuCionifl;
b) a verificacao, certificacao e monitoria da prevencao e
mitigacao de riscoseda partilha, com equidade, dos
beneffcios relatives a cada empreendimento;
c) a celeridade oa tomada de decisoes, a preservacao da
dirramicacomercial e a prevencao de prejufzos e danos
evitaveis para os contratantes, 0 Estadoe terceiros.
2. Para efeitos do disposto ria alfnea b) do mimero anterior e
sem prejufzo dasalvaguarda da confidehcialidade da informacao
comercial estrategica e concorrencial do empreendimento, a
entidade implernentadora de cada empreendimento de PPP, PGD
e CEdeve Organizare fornecera informacao requeridapelas
entidadescompetentes,
no ambito do exercfcio das suas funcoes
de monitoria sobre osreferidosempreendimerttos,
nos termos
da presente Lei.
t No processo de tramitacao de projectos deve se estabeleeer
os requisitos indispensaveis para assegurar a qualidade da
montagem dos projectos, em todas as fases, desde a incubacao
ate a conclusao da transaccao, definindo as. competencias dos
Ministerios envolvidos,

(Tutela financeira)

1. A tutela financeira sobre os empreendimentos

de PPP, PGD
e CE e exercida pela entidadedoGovernoque
superintende
a areadas Financas, a qual deve, para oefeito,
definir e
estabelecer as mecanismos e procedimentos de articulacao inter-institucional permanente com cada entidade responsavel pel a
tutela sectorial.
2.Competeao
Governo designar e capacitar a entidade
, responsavel pel a coordenacao inter - sectoriale a centralizacao da
analise e avaliacao econ6mico - financeirados empreendimentos
de PPP,PGD
e CE, bem como pelarnonitoria
da partilha
equitativade beneffcios e da prevencao de riscos nos referidos
ernpreendimentos.
ARTIGo7
(Entidade

implementadora

do empreendimento)

A entidadeimplementadora
do empreendirnento de PPP, PGD
e CEdeve:
a) revestir a forma de sociedade comercial, nos termos da
legislacao aplicavel;

ARTIGO lO
(Garantiase

incentivos ao investimento)

L Cadaempreendimento
de PPP, PGD e CEe elegivel, nos
termosda
legislacao especffica sobre a materia, ao gozo de
garantias e incentives aplicaveisa investimentos realizados no
Pafs.
2. Os beneffcios fiscais ou outros de natureza financeira
concedidos nos termos da Iegislacao aplicavel, sac objecto de
registo pela entidade responsavelpela tutela financeira e de reporte
na Conta Geral do Estado do respectivo ana economico,
AR'rIGO 11
(Acesso a garantias contra riscos nao comerciais)

Em complemento a contratacao de garantias e seguros para
cobertura de riscos cornerciais, 0 empreendimento de ppp, PGD
e CE pode aceder, a expensas pr6prias, afacilidades de garantias
para cobertura de riscos nao cornerciais, nos term os e condicoes .
consentidos, tambempelo Governo.
-
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CAPITULO III
Disposiyoes

fundiario de propriedade exc\usiva do Estado, via respectivo
DUAT, permanecem propriedade inalienavel e irnpenhoravel
do Estado, sern prejufzo do gozo do direito de uso e usufruto
contratualmente concedido ao contratado.

e'specificas

SEcC;AO I
Parcerias Publico-Privadas
ARTIGO

12

(Finalidade principal)

ARTIGO

15

gerais sobre prevencao e mitigay~o

de riscos)

i. A prevencao e mitigacao de riscos pelas partes contratante

1. Afinalidade principal do-ernpreendirnento de PPP e garantir
a provisao eficiente, qualitativa e quantitativa de services ou
bens publicos aos utentes e a valorizacao econ6mica dos bens
patrimoniais e outros recursos nacionais integrados nesse
ernpreendimento, incluindo, nos casos aplicaveis, 0 recurso terra
cedido a tftulo de activo fundiario de propriedade exc\usiva do
Estado ao referido 'empreendimento, via respectivo Direito de
Uso e Aproveitamento da Terra - DUAT.
2. Na prossecucao, pelo contratado, da finalidade de cada PPP
deve, em particular, ser observado 0 princfpio do utente - pagador,
assegurando que 0 preco pago pelos services prestados, nos
tennos contratualmente acordados, compenseos custos incorridos
e proporcione uma margem de lucro.
13

(Regime juridico de contratay30

ARTIGO
(Principios

de PPP)

e contratada, constituem sua obrigacao permanente em todo 0
processo do ernpreendimento de PPP, mediante a observancia
dos seguintes princfpios:
a) os riscos inerentes a, ou decorrentes da capacidade
profissional, tecnica, tecnol6gica, comercial ou de
gestae que, ocorrendo, tenham impacto negativo na
prossecucao dos objectives, actividades, metas ou
beneffcios contratualmente acordados, sao imputaveis
ao parceiro privado e ao contratado, cabendo-Ihe a
responsabilidade pela sua prevencao e mitigaeao e pela
assumpcao das consequencias, danos e prejuizos que
possam, da ocorrencia de tais riscos, resultar;
b) os riscos politicos e legislativos e de confiitos de interesse
de natureza institucicnal e de concessao da terra e
planeamento publico que, ocorrendo, impiiquem danos
ou prejufzos efectivos para 0 empreendimento sao
,,' impUt:aveis'aoEstiiao: cabendo-lhttii -respoiisabilida:'de
pela sua preven<;:ao e rnitigacao e pela assumpcao
das consequencias, danos e prejuizos que possam, da
ocorrencia de tais riscos, resultar.
2. Em qualquer das fases do processo de aprovacao,
implernentacao e gestae do empreendimento
de PPP e do
respectivo contrato deve servedada a ocorrencia de qualquer tipo
de riscos referidos nos artigos 16e 17 seguintes, devendo, assirn,
as partes contratantes, 0 Govemo e demais entidades cornpetentes,
nas respectivas areas de actuacao e responsabilidade, prevenir e
vedar a sua ocorrencia.

1.0 regime jurfdi~o geral de contratacao d'e empreendimentos
de PPP e 0 de concurso publico, aplicando-se, subsidiariarnente,
as regras que regem as contratacoes publicus.
2. Atendendo ao interesse publico e reunidos os requisitos
legal mente previstos, a contratacao de PPP pode revestir a
modalidade de concurso com previa qualificacao ou de concurso
em duas etapas.
3. Em situacoes ponderosas e devidamente fundamentadas
e como medida de ultimo recurso sujeita a previa autorizacao
expressa do Governo, a contratacao do empreendimento de PPP
pode, excepcionalmente, assumir a forma de negociacao e ajuste
directo.
ARTIGO 16
. 4. Caso nao apareca concorrente, ou 0 vencedor desista
(Responsabilidade de mjtig;;lyaO de riscos pelo Gover.no e pelo
de desenvolver a parceria publico privadavprojecto
de' '
contratante)
grande dimensao ou concessao ernpresarial, a contratacao do
1. 0 Govemo e 0 contratante devem garantir a prevencao e a
empreendimento podeassumir, excepcionalmente,a
forma de
rnitigacao da ocorrencia dos seguintes riscos:
negociacao eajuste directo, nos termos a regularrientar.
.
a) politicos e legislativos, decorrentes da tomada unilateral,
5. As propostas deempreendimentos
de PPP de iniciativa
pelo Governo ou instituicoes publicas, de medidas
privada sujeitarn-se a licitacao publica destinada a afericao ou
ou
pratica de actos com efeitos negativos e ad versos
adequacao dos termos tecnicos e de qualidade, preco e .dernais
a normal implernentacao, exploracao e gestae do
condicoes oferecidas pelo proponente, gozando este dodireito
empreendimento de PPP ou a sua competitividadee
e margem de preferencia de 15% na avaliacao das propostas
viabilidade economica.e financeira;
tecnicas e financeiras resultantes dessa licitacao e sem direito
b)
de
conflitos de interesses de natureza institucionaI
a cornpensacao pelos custos incorridos na preparacao da
decorrentes
da concentracao au acumulacao, total ou
proposta.
parcial, numa mesma entidade publica, das funcoes de
. 6. Em qualquer das modalidades decontratacao
de PPP
autoridade reguladora e de concedente e,bem assim,
devern .ser observados os princfpios da legalidade, finalidade,
de
s6cio ou accionista na contratada;
razoabilidade,
proporcionalidade,
prossecucao de interesse
c)
relativos
a concessao da terra e ao planeamento
publico, transparencia, publicidade, igualdade, concorrencia,
publico.
'
irnparcialidade, boa-fe, estabilidade, motivacao, integridade e
2. 0 Governo assume, ainda, nos casos aplicaveis, as
idoneidade, responsabiiidade, boa gestae econornico-financeira,
implicacoes decorrentes da concessao ou facilitacao do acesso dos
celeridade e os demais princfpios de Direito Publico aplicaveis.
empreendimentos
de PPP a garantias ou facilidades financeiras
7. Todas as PPP em processo de contratacao, bem como as
permitidas,
nos
term
os dos artigos 10, 11 e 20 da presente Lei.
adjudicadas, em cada ana economico, devem ser arroladas num
anexo da proposta do Orcarnento do Estado, com a indicacao
ARTIGO 17
do respectivo regime e modalidade de contratacao, seguido em
(Responsabilidade de mitigay30 de riscos pelo parcelro privado e
cada caso. '
'
pelo contratado)

ARTIGO
(Ma{luteny30

14

da propriedade do Estado)

Os bens patrirnoniais de dorniniopiiblico
que integrarn
oempreendimento
dePPP, incluindo, nos casos aplicaveis,
o recurso terra cedido ao empreendimento a titulo de activo

1. 0 parceiroprivado
e 0 contratado sao responsaveis por
garantir, no empreendimento de PPP, a prevencao e a rnitigacao
da ocorrencia de qualquer dos seguintes riscos:
a) riscos de conflitos deinteresses.
em que algum
deles ou ambos sejam outenham
sido parte
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responsavel ou cumplice na ocorrencia de tais riscos,
designadamente:
(i) conflitos de interesses empresariais e polfticos,
decorrentes da interferencia entre os interesses
do ernpreendirnento ou do parceiro privado e os
interesses privados de titulares do poderou de
funcoes politicas, governamentais ou de outras
funcoes de autoridade;
(ii) conflitos de interesses de natureza empresarial,
decorrentes ,da interferencia entre os interesses
do ernpreendimento ou do parceiro publico e
os interesses, poderes, funcoes ou conex6es de
socio ouaccionista ou de membro do orgao de
adrninistracao, direccao ou gestae empresarial.
b)riscos econornico-financeiros, designadamente:
(i) riscos financeiros
e cambiais inerentes ao
ernpreendimento;
(ii) riscos fiduciaries, decorrentes da indevida utilizacao
de recursos financeiros disponibilizados
para
aplicacao no empreendimento;
(iii) riscos de insustentabi lidade da dfvida do
empreendirnento:
,-'(Iv) riscos '[{scars: 'decorrentesdasonega~ao
e
fiscais ou da assumpcao e gozo de prerrdgativas
nao previstas
na legislacao
fiscal vigente
aplicavel.
c) riscos de concepcao, desenho, engenharia e construcao
deficientes, relativosao ernpreendirnento;
d) riscos cornerciais,
de gestae e de desernpenho db
empreendimento; ,
e) riscos de queda da procura ou oferta de mercado, com
exclusaode situacoes excepcionais contratualmente
acordadas:
f) riscos de delapidacao do valor residual dos activosdo '
empreendirnento;
,
g) riscosde impacto arnbiental, decorrentes de factos
posterioresa
tomada de posse do empreendimento
"p~l~-p~rceiro privadoou contratado.
'
2., Os tramites a observar pelo parceiro privado e pelo
contratado para documentar e informar os riscos identificados e a
respecti va proposta de recti ficacao devem set c\aramente fixados,
nos termos a regularnentar pelo Conselhode Ministros.

2, A garantia financeira deve ser calculada tendo em conta a
dimensao do empreendimentoe a complexidade do seuobjecto,
podendo ser substitufda por aval, fianca ou garantia emitida por
entidade de reconhecida idoneidade e capacidade financeira ou
peIa empresa-rnae, mediante acordo entre as partes' contratantes
e o consentimento expresso e aceitacao pela entidade responsavel
pela tutela financeira.
3. 0 disposto rio numero anterior nao se aplica a casos em que
a legislacao sectorial especffica preveja a exigencia de garantia
similar para os mesmos efeitos dos preconizados no presente
artigo.

ARTIGO 18

ARTIGo21

evas'ilci '

(ResponsabiJidade

de mitigat;:io deefeitos
_

de eventos de fort;:a

maior)

Os efeitos decorrentes deeventos
de forca maior devem
ser objecto de mitigacao em termos justos para ambas as
partes, contratante e contratada, bem como para terceiros
afectados, atendendci a responsabilidade, obrigacoes e direitos
contratualmente assumidos e aplieaveis a cada parte.
ARTIGO 19
(Garantias financeiras

;,.

de compromisso

e dese,mpenho)

1. A entidadeconcorrente e a contratada, no empreendimento
de PPP. devern prestar garantias financeiras queassegurern, 0
pleno cumprimento das obrigacoes assumidas, nomeadamente:
a) a boa-fe e seriedade da sua participacao no concurso. ate
a celebracao do contra to; • b)a
c o r r e c t a e 'integral
im p le me nt a c ao do,
ernpreendirnento;
.c] a devolucao doempreendirnento,
no termo ou extincao
do contrato, em boas condicoesde
conservacao e
operacionais.

ARTIGo20
(Garantias

financeiras

concediveis

a empreendimentos)

1. Tratando-se de empreendimento de PPP estrategico ou de
interesse s6cio-econ6mico especial para 0 Pais, e que nao seja
financeirarnente via vel por si pr6prio e de va 0 Estado contribuir
para a sua viabilizacao econornico-financeira.ra
entidade
responsavel pela tutela ,financeira pode, mediante autorizacao
expressa do Governo:
a) comparticipar
no seu financiamento
ou pres tar
garantia financeira ao empreendimento para 0 efeito
devidamente ponderado:
b) facilitar.o
acesso .a, garantias.para
financiamentos,
solicitados junto deinstituicoes
multilaterais ou
governamentais; ou
c) conceder subsfdio ou compensacao pela prestacao dos
, seus services ou venda deprodutos a precos ou tarifas
administrativamente fixados abaixo ou tangente do
, seu custo real.
2. 0 Governo deve, na elaboracao do Cenario Fiscal de Medic
Prazo e em cada proposta anual do Orcarnento do Estado: :
a) inscrever a verba desti nada a garantira sua cornparticipacao
nos investimentos
de ernpreendimentos
de PPP
em que a intervencao directa do Estado se mostre
irnprescindfvel,
relevanteou
estrategicamente

a

conveniente:
, '
b) prever e orcamentar, em termos de valores desagregados

e globais, as responsabilidades
assumidas para
'compensac;:ao ou subsfdio pelo Estado ou concessao
, de acesso a garantias ou a facilidades financeiras para
empreendimentos de PPP claramente identificados,
levando-as em conta na analise da sustentabilidade
da dfvida publica,

(Contrato)

1. A outorga do empreendimento de PPP reveste uma das
seguintes modalidades contratuais:
.
a) contrato de concessao;
b) contrato de cessao de exploracao;
c) contrato de gestae.
2. 0 contrato de concessao pode assumir uma das seguintes
sub-rnodalidades de concessao:
a) construcao, Operacaoe
Devolucao (BOT - Build,
Operate and Transfer);
b) concepcao, Construcao, Operacao e Devolucao (DBOT
- Design Build, Operate & Transfer);
c) construcao, Posse. Operacao e Devolucao (BOOT Build, Own, Operate and Transfer);
,
d) concepcao, Construcao, Posse. Operacao eDevolucao
(DBOOT-Design,
BuILd, Own, Operate and
Transfer);
e) reabilitacao, Operacao e Devolucao (ROT - Rehabilitate,
, Operate and Transfer); ou
'
f) reabilitacao, Posse. Operacao e Devolucao (ROORehabilitate, Operate/Own and Transfer).
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3. Sem prejuizo

da observancia

de outras disposicoes

legais

aplicaveis, compete ao Governo definir as clausulas essenciais
obrigat6rias que cada contrato
PPP deve center.

principal

do empreendirnento

ARTIGo24

e
de

4. A alteracao ou revisao do contra to principal obedece
tramitacao observada para a aprovacao e celebracao do contrato
inicial.
'

a

5, Para alemdo
contrato principal, previsto nos termos dos
n." 3 e4 do presente artigo, 0 contratado pode celebrar contratos
complementares
que se mostrem necessaries a irnplernentacao,
exploracao e manutencao do empreendimento.
6, A transmissao da posicao contratual e estatutaria do parceiro
privado a outrem carecede consentirnento
expresso, nos termos
previstos no respectivo contrato,
ARTIGo22
(Prazo do contrato)

L A duracao do contrato
do empreendimento
de PPP ~
determinada
tendo em conta a sua .atractividade
econornico-financeira, 0 tempo necessario para a sua implernentacao
e 0
periodo de recuperacao
do capital investido, nao devendo, em
caso algum, exceder 0 prazo maximo de:
a) 30 anos, para contrato de concessao de empreendimento
raiz;'
. _.
,'"

de

b) 20 anos; para contratode
concessao
e de cessao de
exploracao de empreendimento
existente, requerendo
reabilitacao ou expansao;
c) 10 anos, para contrato de gestae de empreendimento
em
situacao operacional.
2. A duracao prevista na alinea a) do niimero anterior pode
ser prorrogado
ate 0 maximo de 10 anos, quando se trate de
ernpreendirnento
de raiz em projecto de grande dimensao e a
longevidade e exigencias tecnologicas ou bioJ6gicas do processo .
da sua implementacao
ou gestacaoassim
0 exijam.
3, 0 Governo pede, por ad end a ao contrato, autorizara
extensao do prazo fixado no n," l' pelo tempo necessario para
compensacaode:
a)investimentos
adicionais
realizadospor
solicitacao
expressa
Governo
acordados
em adenda ao
contrato aprovada.pela
entidade cornpetente;
b) pratica de preco ou de tarifa fixados, pelo Governo,
abaixo do preco de custo eda margemde rentabilidade
acordada;.
c) mi tigacao
de efeitos
de evento
de forca maior
ocorridos.
4. Findo 0 prazo, ha sempre Jugar a concurso publico para
nova contratacao,
gozando a entidade anteriormente
contratada
do direito e margern de preferencia de 5% em caso de igualdade
na avaliacao daspropostas
tecnicas e financeiras, contanto que ele
tenha demonstrado um desempenho e resultados bons na execucao
do contrato anterior, mas nao podendo, em casoalgum,
os termos
e condicoes do contrato a celebrar serem menos favoraveis para
o Pais comparativamente
aos do contrato inicial.

cia

'e

.. '!,

ARTIGo23
(Formalidades)

Sem prejuizo da saJvaguardada confidencialidade da inforrnacao
estrategica
e concorrencial
do empreendirnento, 0
contrato principal de PPP celebrado sujeita-se aernissao do Visto
de Fiscalizacao
Previa pela entidade legalmente competente para
esse efeito, bem como a publicacao:
a) dos term os principais do contrato, nomeadamente
no
Boletim da Republica e no portal do Governo;
b) dos relatorios
e balances contabilfsticos
relativos
a
actividade do ernpreendimento.

comercial

32

(Enquadramento

orr,:amental)

1, As PPP, PGD e CEdevem ter umenquadramento
orcarnental
apropriado, dada a sua repercussao traduzidaem
compromissos
plurianuaisde
longo prazo, com exposicao financeira do erario
publico,
2, A Conta Geral do Estado deve reportar a execucao e 0
desernpenho
das Parcerias Publico-Privadas
no final de cada
exercfcio econornico.
ARTIGo25
(Direito de resgate

do contrato)

1, A entidade contratante gozado direito de res gate do contrato,
com base em ponderosas razoes de interesse publico devidamente
fundamentadas
nos terrnos da lei e das disposicoes
contratuais
acordadas sobre a materia,
.
2, Oresgate, por razoes de defesa de interesse.saude,
ordem e
segurancapublicos,
cujas causas nao sejam irnputaveis ao parceiro
privado ou ao contratado, confere a este 0 direito
indemnizacao,
calculada tendo em conta 0 tempo em falta para a recuperacao
dos investimentos
realizados
e 0 nivel de rentabilidade
do
ernpreendimento,
se outros criterios para 0 seu calculo nao tiverem
side cQTllratualmenJeafOf(jado~..._
"~., '.__
.. ,. .~.

a

""

ARTIGo26
(Resclsao

contratual)

1. As partes contratantes

devern fixar, no contrato, as causas
da sua rescisao ou denuncia e os respectivos
mecanismos
de
indernnizacao,
quando sejarn aplicaveis.
2. Sem prejufzo do disposto no mimero anterior, constituem
causas de rescisao do contrato relativo ao ernpreendimento.
de
PPP, as seguintes:
a) 0 incumprimento
'grave do contrato,
que afecte os
objectivos e finalidades do empreendimento;
b) 0 abandono da execucao docontrato ou da implernentacao
do seuobjecto
ou a sua suspensao injustificada; .
c) a transmissao a olltrem, pelo contratado, da sua posicao
contratual
ou a celebracao e exploracao de outro
neg6cio corn as mesmos objectives do contrato
vigente,
quer ternporari a quer definitivamente,
sem a autorizacao
ou consentimento
por escrito do
contratante e das entidades responsaveis
pelas tutelas
sectorial e financeira;
d) a falta de pagamento-das
taxas ou outras contrapartidas
devidas nos termos do contrato;
e) 0 incumprimento
na provisao do service ou bem publico,
nos termos contratualmente
acordados.

SEC<;:AO II
Prolectosds

Grande Dirnensao

ARTIG027
(Finalidade

principal

de PGD)

OS empreendimentos
de PGp tern p()r finalidade principal
desenvolver.no
Pais, a capacidade
nacional de exploracao e
aproveitamento
eficiente de recursos e outros bens e factores
de producao, nacionais ou importados, com vista
provisao de
bens ouservicos
para a satisfacao de necessidades
do mercado
interno ouexterno, propiciando a geracao ou poupan~a de recursos
financeiros e cambia is para 0 Pais.

a

ARTIGo28,
(Livre iniciativa

empresarial

e modalidade

contratual

dePGD)

1. Os potenciaisinvestidores
e concessionarios gozam do direito
de livre iniciativa privada em levar a cabo empreendimentos
de
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PGD, salvo nos casos expressarnente reservados a propriedade ou
exploracao exclusiva do Estado ou da iniciativa de investimento
do sector publico e aqueles em que a lei determine a realizacao
de concurso.
2. A modalidade contratual de outorga do empreendimento
de PGD que nao envolva .a concessao da exploracao de
recursos nacionais reveste, nostermos da legislacao especifica
sobre investimentos, a forma de Autorizacao do Projecto de
Investimento, concedida ao abrigo da referida legislacao.
3. Todos os PGD em processo de contratacao, bemcomo os
adjudicados, em cada anoecon6mico, devem ser arrolados num
anexo da proposta do Orcamento do Estado, com a indicacao do
respectivo regime e modalidade de contratacao, seguido em cada
empreendimento.

SEC<;:Ao III
Concess6es

Empresariais

ARTIGo29
(Finalidade

t.

principal

de CE)

Osempreendimentos
de CE tern por finalidade principal
desenvolver, no Pals,a capacidade nacional de exploracao e
aproveitamento eficientede .recursosnaturais, laborais e outros
, bens patrimoniais nacionais, visando a provisao de bens ou
, - services para a satfsfa~~o
necessidades do mercado interno
ou externoe propiciandoa geracao ou poupanca de recursos
financeiros e cambiais para 0 Pals,

de'

ARTIGo30
(Regimes

juridicos

e mOdalidades

de contrata-rao

de CE)

1. A contratacao dos· ernpreendimentos deCE sujeita-se a
observancia das regras e modalidades de contratacao previstas
na legislacao sectorial especffica, bem como aos princfpios gerais
aplicaveis as contratacoes piiblicas,
2. A contratacaodo empreendimentode CE,que inclui 0 PGD
que envolva concessao paraexploracao de recursos nacionais,
reveste umadas modalidades contratuais seguintes:
a) contratode concessao, sob uma das sub-rnodalidades de
concessao seguintes:
(i) construcao, Operacao.e Devolucao (BOT - Build,
Op~rateand Transfer);
"f(ii)~onc'~~~iiCl:'Construgao,
Operacao e Devolucao
(DBOT - Design-Build: Operate & Transfer);
(iii) construcao; Posse e Operacao (BOO =Build, OWIl
and Operate);
(iv) concepcao, Construcao, Pos~ee Operacao (DBOO
- Design; Build, Own and Operate);
(v) reabilitacaocOperacao
e Devolucao (ROT Rehabilitated, Operate and Transfer); ou
(vi) reabi l itacaorPo
sse e Operacao (ROO Rehabilitated, Operate andOwn).
a) contrato de cessao de exploracao, na modalidade de
cessao de exploracao, dosdireitos e obrigacoes objecto
.da contratacao:
b)cohtrato de gestae do empreendimento, infra-estruturas
e bens patrimoniais do Estado ou de outra entidade
publica;
c) qualquer outra forma de titularizacao
dos direitos
concedidos pelo Governo para prospeccao, pesquisae
extraccao ou exploracao de recursos naturais ou outros
bens patrimoniais nacionais,
3. Todas as CE em processo de contratacao, bem como as
adjudicadas, em cada ana econornico, devemser arroladas ruirn
anexodapropostado
Orcamento do Estado, com a indicacao
do respective regime e modalidade de contratacaovseguido em
cada caso.

ARTIGO 31
(Formalidades)

Sem prejufzo dasalvaguarda da confidencialidade da informacao
comercial estrategica e concorrencial do empreendirnento, 0
contrato principal de CEc~lebrado sujeita-se a emissao do visto
de fiscalizacao previa pel a entidade legal mente competente para
esse efeito e a publicacao dos termos principais do contrato no
Boletim da Republica.
CAPITULOry
Partilha

de beneffcios

ARTIG032
(Tipos e partilha

de beneffcios)

1. Os beneffcios aplicaveis, consoante as particularidades
de cada empreendimento de PPP, PGD e CE, cornpreendern os
beneffcios financeiros e os beneficios s6cio-econ6micos.
2. A partilha, com equidade, dos beneffcios,financeiros
e
socio-economicos, processa-se mediante a avaliacao e fixacao,
no respecti vo contrato, da sua dimensao e sua reparticao entre
as partes . contratante e contratada, tendo em
devida .conta a
.
sa! vaguarda dos direitos inerentes aos financiadores, ao Estado, a
economia nacional e ,a sociedade mocambicana, em particular:
.
- a) a qu'a~tid;d~ e qualidadede ~~cursos d{~pOnibiliza'dospor
cada parte e 0 respective custo de oportunidade;
b) 0 grau de responsabilidade de cada parte na viabilizacao
econcretizacao das varias fases doempreendimento;
c) 0 grau de risco, objectivarnente avaliavel, incorrido
porcada parte, associ ado a garantia de retorno e
rentabilidade dos recursos investidos:
d) a sa!vaguarda da competitividade econ6rnica do Pais e
de urn ambiente de negocios favoravel a atraccao de
investimentos, nacionais e estrangeiros;
e) 0 imperative de preservacao de beneficios para as
geracoes presente e vindouras.
A.RTIGo33
(Beneflc;ios

financ;~iros)

1. Os beneffcios financeiros do ernpreendimento de PPP, PGD
e CE,paraoPais,ctevemconstar
expressamente do contrato a
celebrarentre 0 contratante e 0 contratado, nomeadamente:
a) a participacao reservada para alienacao, via mercado
bolsista a favor da inclusao econ6rnica em termos
cornerciais
de mercado, preferencialmente
de
pessoas singulares mocambicanas, no capital social
do ernpreendimento ou.no capital do consorcio, quer
esteja ounao envolvido investirnento estrangeiro,
. garantida atraves:
(i) do Estado au outra entidade publica por aquele
indicada.ernpercentagem
nao inferior a5% nem
superior a 20% do referido capital; ou
(ii) da entidade implementadora do ernpreendimento,
do mesmo nivel de participacao para sua alienacao
incondicional, nos mesmos terrnos e condicoes
previstos na sub-alinea (i) anterior.
b)a oportunidade de participacao de pessoas colecti vas
piiblicas ou privadas mocarnbicanas no capital social
do ernpreendirnento
ou no capitaldocons6rcio,
nos termos que as partes negociarem e acordarern,
sem prejufzo do disposto em (i) e (ii) da alfnea_a)
anterior.
,c) a geracao de efeito cambial positive para a balanca
de pagamentos, seja por via de geracao de recursos
cambiais seja pelavia da sua poupanca para 0 Pais;
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d) a geracao de receita
o erario publico;

fiscal e de contributo
,

positivo

para

e) ageracao

e distribuicao
de lucros ou dividendos,
nos
termos deliberados
pelos orgaos sociais da empresa
do empreendimento;
"
-,
f) a partilha,
com equidade,
dose beneffcios
directos
extraordinarios,
salvaguardando-se
a cornpetitividade
econ6mica
do Pais. e nos term os contratualmente
acordados
e em alguma
ou na combinacao
das
seguintes formas:

(i) realizacao

de reinvestimento

em territ6rio

nacional;

(ii) constituicao
investirnentos

de reserva
adicionais

prejufzos extraordinarios
(iii) aplicacoes
Pafs.

financeiras

para realizacao
ou para cobertura
do empreendimento;

efectuadas

emantidas

de
de
no

2. Adicionalmente
aos beneficios previstos no n." 1 do presente
artigo, todo 0 empreendimento
de FPP ou CE que envolva a
concessao para exploracao
de recursos nacionais, deve ainda
proporcionaros
seguintes beneffcios: .
a) pagamento
de taxa de adjudicacao
ou b6nus de
..... ~;_.....a.~sinatJ.lra,
havendo eseja a que titulo for nostermoscv-.«,
previstos no respective concurso, a efectuar no acto da
assinatura do contrato e de valor nao inferior a 0,5%
nem superior a 5% do justa valor dos activos cedidos
contratualrnente
pelo Estado ou outro parceiro publico
para 0 empreendimento;
b) pagarnento
da taxa de concessao ou de cessao de
exploracao,
de periodicidade
mensal, trimestral,
semestral ou anual, conforme 0 que for acordado entre
as partes' contratantes,
repartida em componentes
de:
(i) taxa fixa de concessao, de valor nao inferior a 2% nern
superior a 5% do justo valor dos actives cedidos
contratualmente
para 0 empreendimento;

(ii) a taxa variavel de concessao, incidente sobre
a receitabruta
liquida de impostos indirectos .
relativa a facturacao periodica mensal, trimestral,
semestra]. 0\1 ,<,!nu~l.~il.explp~,!~~q da actividade
objecto do empreendimentoe
cujo valor deve ser
correspondente
a:

ii. a) 2% a 5% da referida receira.quando

se trate de
empreendimento
de PPPestniturante
que seja
produtor e fornecedor
defactores de producao
a outros empreendimentos
no Pais, durante
o perfodo
da amortizacao
ernprestirnos
contrafdos para ofinanciarnento
da fase da sua
irnplementacao;

de

ii.b) 5% a 10% da referida receita, 'em todos os demais
empreendimentos.bem
como nos referidos .na
alinea anterior assim que conclufda a arnortizacao
dos emprestimos
contraidos para 0 financiamento
da fase da sua implementacao."

s.:o disposto

'ARTIGo34
:(Beneficios seclo - econornlcos)

emii) da alfnea b) do ruimero anterior, nao se
aplica aos empreendimentos
de PGDe CE sujeitos ao Imposto
sobre a Prcducao Mineira.ou Petrolifera, nos termos da legislacao
especffica aplicavel.
4. A limitacao maxima em 5% elO% para as taxas fixa e
variavel, respectivamente, previstas em (i) e (ii) da alfnea b) do
n." 2, nao e aplicavel nos casos em que a melhor taxa de concessao
ou de cessao de exploracao
constitua ocriterio
de seleccao do
.concorrente
vencedor
paraadjudicacao
doernpreendirnento
deCE.
.

o

contrato de, concessao do empreendimento de PPP, PGD
e CE deve, ainda, conter clausulas que especifiquem,
de forma
expressa, os beneffcios socio-economicos
a proporcionar por cada
empreendirnento,
a expensas proprias deste, para a economia
naciorial e para a sociedade mocambicana,
nomeadamente,
os
beneffcios relatives a:
a) criacao, reabilitacao ou arnpliacao de infra-estruturas
de
producao ou de prestacao de services, em conexao ou
associ ados ao empreendimento;
b) oferta de postos de trabalho e programas de formacao
profissional para trabalhadores
mocambicanos;
c) program a e accoes de formacao tecnico-profissional
e
. transferencia
de tecnologia e do "saber fazer" para
oPals;
d) incremento e manutencao da capacidade de producao,
de exportacao e de abastecirnento
a necessidades
do
mercado interno;
.
e) contribuicao
para 0 desenvolvimento
de negocios
de pequenas
e medias empresas
mocambicanas,
via ligacoes empresariaise
tecnol6gicas
entre 0
ernpreendimento
e tais empresas;
.,
fT
'oe"actlvldades
'ou~prOJectos''''-

rea1rZa~a()'(re progr'ama'

de desenvolvimento
sustentabilidade social junto das comunidades

deresponsabilidade,
por conta pr6pria

do empreehdimento

e de
locais;'

..

CA.PITULOV
lrreqularldades e seu tratamento acmlhlstratlvo
ARTIG035
(lrregularidades)

, Constituem
irregularidades
ao dispostona
presente Lei, no
empreendimento
dePPP,PGb
e CE, as seguintes:
a) no perfodo pre-contratual, a falta de definicao, de. fonna"
, expressa,
dos beneffcios
aplicaveis
esperados do
empreendimento, nos terrnos previstos nesta Lei' e,
ainda, no caso particular das PPP, afalta de clausulas
relativas a prevencaoe
mitigacao deriscos nos term os
previstos 'nos artigos 15a:i8da
presente Lei;
b) no perfodo
contratual,
qualquer
incumprimento
de disposicoes
da 'presenteLei
ap licaveis
ao
empreendirnento,
que ocorraem
qualquer das fases
de execucao do contrato;
. .
c) no periodo p6s - contratual, qualquer facto ou efeito p6s
- contratual decorrente de acto ou omissaoimputavel
ao ernpreendimento,
que cause ou dele resultem danos
- ou prejuizos para seus ex-trabalhadores,
0 Estado
e terceiros, sem prejufzo da prescricao' prevista nos
termosda lei.
ARTIGo36
adrninlstratlvo)

'(Tratamento

1. As irregularidades
previstas no artigo anterior, que nao
sejam por mutuoacordo
sanadas ou resolvidas, sac passiveis do
seguinte tratamento e efeitos administrativos:
.
a) no periodo pre-contratual,
a aplicacao da suspensao
ouo cancelamento
do curso da analise, avaliacao ou
negociacao
da proposta do, empreendimento
ou. do
ccintrato, consoante.a fase em que a irregularidade
se
verifique: ,
b). no periodo contratual,
a aplicacao
das regras de
resolucaodeconflitos
acordadas no respective contrato
vigente;

~

..
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c) no perfodo p6s ..contratual,
a indernniz acao ou
cornpensacao, pel a parte autora da irregularidade a
parte oupartes lesadas, em consequencia directa do
facto oudo efeitocomprovadamente resultante de acto
ou ornissao, inerenteao empreendimento, de accao
indispensa vel para se ter evitado a ocorrencia de efeitos
prejudiciais ou lesivos aterceiros.
2. 0 tratarnento administrativo previsto no ruimero anterior
nao iliba a parte autora da irregularidade
da respectiva
responsabilidade civil ou criminal a que haja lugar, tanto pelos
encargos incorridos como pel os danos e prejuizos causadosa
terceiros, nos term os da lei.
3. As partes devem fixar contratualmente os mecanismos
de delirnitacao, material e temporal, da responsabilidade p6s-contratual, de conformidade com preceitos Iegais aplicaveis
sobre a materia.
CAPITULO VI
Dlsposlcoes finais
~RTIGO 37
(Empreendlmentos outorgados)
. ..
. _.

2. Para permitir maiorceleridade
na resolucao de litigios
e ,a salvaguarda da dinamica da vida econ6mica empresarial,
especial mente para a satisfacao de necessidades colectivas, 0
contrato de PPP, POD e CEpodeprivilegiar
a resolucao de
conftitos emergentes via mediacao e arbitragern, nos termos da
lei.
ARTIGo40
(Regu lamentacao)

Compete aoConselho de Ministros aprovar a regulamentacao
geral e especifica da presente Lei, no prazo de 180 dias a contar
da data da sua publicacao.
ARTIGO 41
(Revoqacao)

E revogado tudo 0 que contrarie 0 disposto na presente Lei,
bem como, os n." 1 e 2 do artigo 12 eo n;01 do artigo 27 da Lei
n." 21/97, de 1 de Outubro, Lei de Electricidade.
ARTIGO 42

,
(Entrada em vigor)
1. E reconhecida a vahdadee manutencaodos contratos dos
..
. ..
.
. _
empreendimentos de PPP, POD e CE ja outorgados ate a data
A presente Lei entra em vigor.na data da sua publicacao.
"'daentrada ern'vigordapresente
'Lei, nos term os "em que tiverern ,"' ". -~"Aprovada 'pela Assembleia da Republicaraos 19 de Maio
sido celebrados.
de 2011.
2, Sern prejuizo da salvaguarda do-equilfbrio economicoA.Presidente da Assembleia da Republica, Veronica Nataniel
fi na nce.ir o veq u itati vo contratual
mente acordado
em
Macamo Dlhovo.
empreendimentos de PPP, POD e CE ja outorgados a data da
entrada em vigor desta Lei e mediante .mutuo acordo entre as
Promulgada em 12 deJulho de.20ll.
partes contratarites.eperrnitida
a renegociacao de determinadas
Publique-se.
clausula~ contratuais p_ara esse, efe~o reIe~antes,com
vi~ta a
0 Presidente da Republica, A'R.\o1.ANDO
EMiLIOOUEBUZA.
adequacao da prevengao ermtigacao de riscos e da partilha,
.
com equidade, debeneffcios inerentes ao empreendimento, em
conformidadecom
as disposicoes da presenteLei.
3. Expiradoo.prazo
dasua validade.e para efeitos da sua
ANEXO
eventual renovacao, 0 contra to do empreendimento de PPP, POD
GLC)ssARIO
eCEjaoutorgado
a data da entrada em vigor desta Lei que nao
contemple, de forma expressa, a prevencao e mitigacao de riscos
Para efeitos da presente Leei, entende-se por:
e a partilha equitativa de beneffciosprevistos nestaLei aplicaveis
A
ao ernpreendimento,
deve ser objecto de adequacao para se
Actlvidade economica- processo de realizacao de in vestimentos
conformarcom as.disposicoes relevantes da presente Lei.
esubsequente exploracao da producaoe comercializacao de bens
ARTIGO 38
ou prestacao de services, quaJquer que seja-a sua natureza, levada
(~egislayao supletiva)
a cabo no am bito do empreendimento de PPP, POD OU CE,em urn
1. Os empreendimentosde
PPP, POD e CE, realizados no
ou mais sectores da econornia nacicnal Com o intuito principal de
territ6rio da Republica de Mocambique, regern-sepela presente
satisfazer necessidades colectivas dos utentes e gerar rendimento e
Leie pela:
recursos financeiros que, regra geral, cubram esuperem os capitais
a) legislacao especffica do sector em que a PPP, PGD ou
investidosou aplicados nesse ernpreendimento..
.
CE se enquadre;
Actividade social - processo de realizacao.de investimentos
b) legislacso sobre investimentos aplicavel;
e subsequente exploracao da actividade de provisao de services
c)·demais legislacao mocarnbicana aplicavel;
ou
bens aos utentes no ambito do empreendimentode PPP; POD
d) acordos ou tratados internacionais assinados e ratificados,
e CE e na base do princfpio do utente - pagador para assegurar a
nos termos dalei, pela Republica de Mocambique.
recuperacao e remuneracaodos capitais investidos ou aplicados
2. Em materias relativas ao regime de contratacao, a partilha,
no respective empreendimento.
com equidade, dos beneffciosesperados de cada empreendimento
e respectiva fiscalizacao, monitoria e prestacao de informacao
Area de domfnio publico - toda a area de recursosfiaturais
necessaria e relevante para esse efeito,bem como relativamente
ou de potencial ou actividade cujapropriedade esteja reservada,
asPPP, a prevencao e rnitigacaoderiscos
e ~os casos em que
em regime de exclusi vidade, para 0 Estado, nos terrnos da
outra legislacao referida no numeroanteriornao
aborde essas
Constituicao da Republica, nomeadamente as areas de recursos
mater ias, prevalecem as disposiccesrelevantes
previstas nesta
naturais existentes no solo, subsolovaguas
interiores, mar
Lei, e ern todas as outras materias as disposicoes dalegislacao
territorial, plataforma marftimacontinental,
zonas econ6micas
sectorial especifica e dernais legislacao aplicavel.
exclusivas, bem como as estradas e pontes, linhas ferreas, port os
ARTIGo39
e aeroportos, potencialenergetico e hidraulico, espacoaereo e 0
(Resolucao de litfgios)
espectro de telecomunicacoes e demais bens como tal classificadas
por lei, no te~it6rio da Republica de Mocarnbique.
1. A resolucao de litfgios emergentes em qualquer das
fases do empreendimento de PPP, PGD e CE processa-se nos
Area de service publico - areadeactividadeeconomica
ou
termos contratualmente definidos entre. as partescontratantes,
'social cuja provisaodos respectivoaservicos
oubens compete
observando-se a legislacao vigente aplicavel sobre a materia ..
ao Estado efectuar ou garantir aos utentes.
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Autarquia
ou Municipio
- pessoa colectiva publica criada
pelo Estado e constitufda pelo territ6rio especialmente
definido
e respectiva
populacao,
nos termos da legislacao
especffica

aplicavel,

B
Beneficios directos extraordinarios
- ganhos ou lucros
imprevistos, de caracter recorrente verificaveis ao longo de urn
minirno de tres exercfcios econ6micos sucessivos, decorrentes de
factores de mercado exogenos a empresa e a capacidade da sua
gestae e cuja media anual em cada trienio exceda, em percentagem
contratualmente
estipulada, os niveis igualmente acordados de
retorno do investirnento realizado.

C
Cessao de exploracao - modalidade

de PPP ouCE que consiste
no regime jurfdico - legal de cedencia (por contrato de cessao de
exploracao) dos direitos dereabilitacao,
uso, exploracao, gestae
e rnanutencao integral de infra - estruturas e bens patrimoniais
do Estado ou outra entidade publica objecto de cessao para
exploracao.
.
Cessao da gestae - rnodalidade de PPP au CE que consiste no
regime juridico - legal de cedencia (por contratode gestae) dos
direitos de gestae e manutencao
corrente de infra - estruturas e
bens patrimoniais do Estado ou outra entidade publica objecto
, ----ode cessaoparagestso."
,,00
~ .. "
.;,,~ •• -~~'
., ,,, ..
Contratado
- a pessoa singularou
colectiva, com a qual 0
parceiro publico celebra 0 contrato relati vo ao empreendimento
de PPP ou CE, atraves do qualaquela
adquire do parceiro
publico, a medic ou longo prazo e no to do ou em parte consoante
a modalidade contratual adoptada, os direitos de concepcao,
criacao, reabilitacao, desenvolvimento,
uso, exploracao, gestae
e manutencao,
numa base ernpresarial,
de infra - estruturas ou
outros bens patrimoniais ou recursos pertencentes ao Estado ou
a alguma entidade publica.
Contratante
- Estado ou a entidade publica que celebra com
o parceiro privado 0 contrato relativo ao empreendimento
de
PPP ou de CE, atraves do qual ele cedeao
parceiro privado,
a medio ou longo prazo, total ou parcialmente,
consoante
a
mcdalidade
contratual
adoptada,
os direitos de concepcao,
criacao, reabilitacao, desenvolvimento,
uso, exploracao.igestao
emai1Uten~ao.numabaseempresarial.deinfra
- estruturas ou
outrosbens patrimoniais ou recursos pertencentes ao Estado ou
a. alguma entidade publica,
Contrato - instrurnento jundico atraves doqual 0 contratante
eo contratado formalizam a cedencia contratual, no todo ou em
parteconsoante
a modalidade
contratual adoptada, dos direitos
de concepcao, cr iacao, reabilitacao,
desenvolvimento,
use,
exploracao,
gestae e manutencao,
numabase
empresarial,
de
infra - estruturas e bens patrimoniais
pertencentes
aoEstado ou
outra entidade publica.

D
DUAT - titulo de concessao de Direito de Uso e Aproveitamento
da Terra cedida para 0 empreendimento
de PPP a tftulode activo
fundiario de propriedade
exclusiva
do Estado, emitido pel a
entidade competente
nos term os da Lei da Terra e respectiva
regulamentacao.

Empreendimento
- globalidade de todo oprocesso ou ciclo
deuma
PPP, POD OU CE e respectiva
actividade de natureza
economica
ou social, orientada para a producao ou provisao de
bens ou services para
satisfacao de necessidades
colectivas,
objecto de contratacao entre 0 contratante e 0 contratado, numa
das modalidades
contratuais previstas na presente Lei.
Entidade
Implementadora
doempreendimento
- entidade
juridico
-legal, existente ou especialmente
criada, responsavel
pela implementacao
e pressecucao
do empreendimento
de PPP,
,,PGD ou CE.
.

a

- Estado da Republica

F
Financiador
- entidade
que, na qualidade
de mutuante,
disponibiliza
parte ou a totalidade dos recursos financeiros ou as
garantias que possibilitem 0 acesso a obtencao de tais recursos,
necessaries a realizacao dos investimentos e desenvolvimento
de
actividades do empreendimentode
PPP, POD ou CEo

G
Governo
- Governo da Republica
de Mosambique
ou 0
Conselho de Ministros, nos.termos do artigo 200 da Constituicao
da Republica.

Investidor - pessoa colecti va ou singular e socia ou accionista
na sociedade concessionaria e que aplica os seus capitais ou outros
seus activos para a realizacao do empreendimento
de PPP, POD
ou CE, observando
as disposicoes relevantes da presente Lei,
da legislacao
sectorial especffica e demais legislacao
vigente
aplicavel.

J
Justo valor dos activos cedidos - valor de custo de.rriercado
dos bens patrimoniais,
estudos, mapas e demais docurnentacao
ou material e resultados
de levantamentos,
de pesquisa e de
'<prospec~ao~<eedi-dos aO'empreendlmento"oU"aocontratado,
'nO's'
termos e condicoes acordados no respectivo contrato, incluindo,
nos casos aplicaveis, 0 DUAT representative da temi cedida
para 0 empreendirnento
de PPP a titulo de activo fundiario de
propriedade exclusiva do Estado.

p
Parceiro privado - pessoa colectiva ou singularque
seja
agenteecon6mico
do sector privado e contratado pelo Estado
ou outro parceiro publico, responsabilizando-se
pela garantia da
.realizacao, exploracao, gestae e rnanutencao do ernpreendirnento
de PPP ou CE, nos terinos e condicoes do respectivo contrato.
Parceiro
publico
- Estado ou outra entidadeptiblica
ou
Autarquia
que seja a parte contratantevna
contratacao
do
ernpreendimento
de PPP.
-. Partes contratantes - 0 contratante e 0 contratado.
Prejuizos
extraordinarios
- perdas ou prejufzos de caracter
recorrente verificaveis aolongo deum minimo de tres exercfcios
econ6micos
sucessivose
decorrentesde
factores de mercado
ex6genos aempresa
e.a capacidade da sua gestae e cuja media
anual em cad a trienio reduza, em percentagem
contratualmente
estipulada,
os niveis igualmerite
acordados
de retorno do
investimento
realizado.

.R
Risco - possibilidadede
ocorrencia de urn ou mais eventos
cujo irnpacto seja adverso ou negative nas previsoes eco~6mico-financeiras' programadas e de que resultem prejufzos financeiros
e/ou econ6micos para oempreendimento
ou para alguma ou mais
partes contratantes
e contratada, envolvidas
OU intervenientes
nesse empreehdimento.
.

S
Saber

E

Estado

32

de Mocarnbique.

fazer - capacidade tecnico - profissional ou empresarial
de dominie das tecnicas e habilidades de praticar, com eficiencia
e profissionalismo,
osactos ou operacoes de.producao
de. algum
bern ou de prestacao de algum service.
'

T
Taxa ou premio de adjudicacao - remuneracao
paga pelo
contratado ao contratante a titulode contraprestacao
da cedencia,
por este aquele, dos bens patrimoniais, estudos, mapas e demais
documentacaoournaterial
e resultados
delevantamentos,
pesquisa e prospeccao ja existentes e cedidos para sua integracao
no empreendimento
de PPP OU CE objecto de contratacao, nos
termos e condicoes acordados no respectivo contrato.
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Taxa de concessao ou cessao de exploracao - remuneracao
paga pelocontratado ao contratante a tftulo de contraprestacao
da cedencia, por este a aquele, dos direitos de exploracao da
acti vidade economica do respecti vo empreendimento, nos termos
e condicoes acordados no respectivo contrato.

Lei n." 16/2011
de 10 de Agosto

Havendo necessidade de estabelecer 0 quadro juridico relative
do reconhecimento e valorizacao dos sacriffcios
daqueles queconsagraramas
suas vidas a luta de libertacao
nacional, a defesa da soberania e da dernccracia, consagrados
nos artigos 15 e 16 da Constituicao da Republica, ao abrigo do
disposto no n:" 1 do artigo 179 da Constituicao, a Assembleia da
Republica determina:

a prossecucao

CAPITULa
Dlsposlcoes

b) estabelecer

os direitos e deveres dos portadores de
deficiencia contraida na luta de libertacao nacional,
na defesa dasoberania e da democracia;
c) estabelecer os direitos dos orfaos e do c6njuge sobrevivo
do cornbatente;
d) assegurar a insercao socio-economica do cornbatente
como forma de sua valorizacao.ienquanto
parte do
patrim6nio hist6rico do povo mocambicano;
e) garantir acontinuidade
da difusao das tradicoes e
vivencias do combatehte as novas geracoes e a
sociedade civil;
j) assegurar a reafirrnacao contfnua do espfrito edos valores
da unidade nacional, da firmeza e determinacao, do
respeito pelo povo, da entrega a causa da patria e da
solidariedade.
ARTIGo8
(Termo inicial)

I

gerais

ARTIGO 1
(Deflnlcoes)

.." As' definicoes des termosusados
constarndoglossario,
anexo, que e parte integranteda presente Lei.

em

Para efeitosde
reconhecimento
e fixacao do b6nus de
participacao, pensao de reforma e do bonus dereinsercao social
efixada a idade mfnima de catorze anos, a data da incorporacao,
como termo inicial.
,

.. "', -,'"

'CAPITULO'if"'-'"
SEC<;:AOI

A presente Lei estabelece a base jurfdica para a prossecucao,
defesa e proteccao dos direitos e deveres do Veterano da Luta de
, Libertacao Nacional e do Combatente da Defesa da Soberania
-e da Democracia.

ARTIG09
(ldentificacao)

1. A presente
Nacional e ao
Democracia.
2. A presente
de deficiencia.
3. Aplica-se,
sobrevivoe aos

~.4

.:~..,...

•••• ..,"",:.

a combatente tern direito a urn cartao que
tal, a ser emitido nos termos aregulamentar.

0

identifique como

ARtIGO 10

Lei aplica-se ao Veterano da Luta de Libertacao
CornbatentedaDefesa
da .Soberania eda
Lei aplica-se, tambem, ao combatente portador
',
igualrnente, aos dependentes,
ao c6njuge
orfaos do's combatentes.
ARTlGo4
(Qualid!lde de combatente)

A qualidade de cornbatente adquire-se com
e regis to.

,

Direitos de combatente

ARTIGo2
(Objecto)

ARTIGo3
(Ambito de apllcaeao)

••

0 reconhecimento

ARTlGo5
(Combatente riaoregistado)

Aqualidade de c6njuge sobrevivo e deorfao de um combatente
nao registado adquire-se com 0 reconhecimentoe registo."
ARTlGo6,
, (Falsifica9ao)

1.0 falso testemunho e a falsificacao de documentos relativos
da qualidade de combatente, orfao ou conjuge sobrevivo
sao punidos nos termos da lei.
2: a combatente que falsifique documentos para obter
vantagens indevidas, alern das sancoes previstas no ruirnero
anterior, perde Q direito de ser titular do cartao que ,0 identifica
como tal.
'

a prova

ARTIGo7
, ,(Objectivos)

A presente Lei tern como objectivos:
, a) estabelecer as direitos e deveres fundamentais do Veterano
da Luta de Libertacao Nacional e do Cornbatente da
Defesa da Soberania e da Democracia;

(Tratamento em cerimonlas oficiais)

o combatente tern direito atratamento condigno em cerim6nias
oficiais, em instituicoese lugares piiblicos.
ARTIGO 11
(Bonus de participa9ao)

1. a Veteranoda_t~tide
Libertac;:lio Nacional tern direito a
urn bonus, em virtude da sua participacao activa nas frentes que
conduziram a independencia nacional.
2. Na fixacao do b6nus de participacao considera-se 0
vencimento correspondente a patente OU posto militar Oil equiparado
que vigorar para os militares d9 quadro permanente.
3. a montante do bonus de participacao a que 0 combatente
da luta de libertacao nacional tern 'direito e acrescido do salario
minimo nacional em vigor.na Funcao Publica.
ARTIGO'12
(Bonus de relnsereao social)

1. a combatente da defesa da soberania e da dernocracia tern .
direito a' urn bonus de reinsercao social, calculado com base no
vencimento correspondente a categoriaou
posto militar que
vigorar para os militares do quadro perrhanente.
2. a bonus de reinsercao social e r~conhecido ao combaterite
da defesa da soberania e democracia que, nao reunindo requisitos
para fixacao da pensao de reforma ou nao tendo descontado para
efeitos de compensacao e aposentacao, tenha prestado service
militar por tel11POigual ou superior a tres anos.
3. a ternpo.minimo de service militar prestado, para efeitos de
fixacao de bonus de reinsercao social e.reduzido a tres anos.

