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Decreto n.o 4112004

de 29 de Setembro

o processo de restruturar;:ao,em curso, da Empresa Portos e
Caminhos de Ferro de Mor;:ambique,E.P. (CFM), define como
imperiosaa abertura dos diversos sectores da empresa a intervens:iio
do sector privado na respectiva gestiio.

Neste ambito, 0 Conselho de Ministros aprovou varios diplomas
legais que materializam a politica de reestruturas:aodo sector Cerro-
-portuario, monnente no que diz respeito a Concessao das Linhas
Ferreas e dos Portos.

o Govemode Mor;:ambiquedefiniu. ainda, como urna d as
actividades no sector Ferro-Portuario, a reconstruyao e concessio
da Linha Ferrea de Sena bem como a reabilitayao e concessao da
Linha Ferrea de Machipanda.

Assim, de modo a promover e garantir a execus:iiodas politicas
definidas pelo Govemo da Republica de Moyambique no que
conceme Ii concessao dos direitos de construyao, reabilitayao,
manutenr;:ao e exploras:ao d as linhas ferreas de Sena e de
Machipanda, pelo sector privado em parceria com 0 sector publico,
o Conselhode Ministros,emaplicas:aodo dispostona alineae)
do n.o 1 do artigo 153da Constituiyaoda Republica,decreta:

Artigo 1. Sao aprovados os termos da Concessio das Linhas
Ferreas de Sena e de M achipanda efectuada p elo Governo da
Republica de Moyambique Iisociedade "Companhia dos Caminhos
de Ferro daBeira, S.A.RL", nos termosestabelecidosneste Decreto.

Art. 2. A concessao e valida por vinte e clnco anos, podendo
ser renovada por dez anos ou por periodos adicionais nos tennos
do Contrato de Concessao.

Art. 3. Cessa, durante 0 periodo da concessao, nos tennos dos
artigos anteriores relativamente Iiexplorayao comercial, operas:ao
e gestao do Serviyo Ferrovhirio, nas Linhas Ferreas de Sena e
Machipanda, cujo trayado consta do Anexo ao presente Decreto,
o regime de exclusividade atribuido ao Estado e ate agora exercido
pela Empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moyambique, E.P
(CFM) no que conceme as actividades referidas nos artigos 4 e 5

do presente Decreto.
Art. 4. A Concessionariadas LinhasFerreas de Senae de

Machipanda, esta, em regime de exclusividade, autorizada a:

a) Reconstruir, reabilitar, manter, operar e gerir as Linhas
Ferreas de Sena e de Machipanda;

b) Prestar 0 serviyo publico de transporte de carga e de
passageiros;

c) Negociar ~ celebrar contratos necessarios a gestao e
operar;:aodas referidas linhas ferreas;

d) Estabelecerpontosdeparageme hor.hiosdecirculayiio
de comboios nas referidas linhas, tendo em conta 0
interesse publico e as necessidades dos utentes.
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Disposic;oes finais

ARTIGp 18

(Pessoal)

o pessoal do INACE rege-se, na especialidade pelo disposto
no presente Estatuto, seu Regulamento Inferno e pelas norn1as
consagradas no Estatuto Geral dos Funciomirios do Estado.

ARTIGO 19

(Regulamento interno)

o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e Cooperac;iio,aprovara,
no prazo de 90 dias ap6s a publicac;iiodo presente Estatuto e 0
Regulamento Intel'l1o.

Decreto n° 43/2004

de 29 de Setembro

Havendo necessidade de introduzir alterac;oes ao Regulamento

de I nterligac;iio, a provado pelo Decreto n° 3412001, de 6 de
Novembro, 0 Conselho de Ministros ao abrigo da alinea e) do
n° I do artigo 153 da Constituic;iio da Republica, decreta:

Artigo 1- 0 a rtigo 25 do Regulamento de Interligac;ao,
aprovado pelo Decreto n.o 34/2001, de 6 de Novembro, passa a
tel' a seguinte redacc;ao:

"Artigo 25

Regime sancionatorio

I. As infracc;oes cometidas no ambito do presente Regulamento
silo sanciom\veis com as seguintes multas:

(I) De 3 000 000 OOO,OOMTa 6 000 000 000,00MT,no
caso de violac;iio dg disposto no n,o 2 do artigo 5, alinea
a) do artigo 7, n° r do artigo 14 e alfneas a ), c) e d) do
artigo 18;

b) 2 000 000 OOO,OOMTa 4 000 000 000,00MT, no caso
de violacriiodo disposto no n.O3 do artigo 3 e nos n.'"
Ie 4 do artigo 17;

c) 750 000 000,00 MT, no caso de violacraodo disposto
nos nO,3 e 4 do artigol2, e nas atineas b), e),f), g) e II)
dp n° 1 do artigo 18;

d) 4500 000 000,00 MT, no caso de violacrilodo disposto
nas alineas a), b), c), d) e e) do n.o 2 do artigo 18;

e) 300 000 000,00 MT, no caso de incumprimento das
alineas b), c), d) e e) do artigo 7 e dos n." 2 e 6 do
artig016;

f) 200000000,00 MT, no caso de violacrilo do disposto no
n.o 5 do al'tigo 19.

2. Sem prejuizo do disposto no presente artigo, 0 INCM pode
determinar a aplicac;iio de medidas administrativas, nomeadamente
a suspensilo da licenc;a ou registo.

3. Compete ao Director Geral do INCM a plical' as multas
previstas neste Regulal11ento.

4. 0 montante das multas previstas no presente Regulamento
seriio objecto de reajustamentos, sempre que necessario, mediante
diploma conjunto dos Ministros que tutelam as areas de
Cornunicayoes e Finanyas.

5. 0 montante das multas reverte em 60% e 40%, respectivamente
para 0 INCM e para 0 Estado."

Art. 2 - 13introduzido 0 artigo 25/ A no presente Regulamento:

" Artigo 25/ A

Instaura~io de processo

I:A aplicayi\o das sanc;Oes previstas no presente Regulamento,

serit sempre precedida da instauracrao c .instruc;ao do respectivo

processo gracioso pelo INCM.
2. As mu'ltas deverio ser pagas num perfodo maximo de trinta

dias, apas a notificac;ao para 0 pagamento das mesmas.
3. 0 incumprimento do disposto no numero anterior deste artigo

implica um agravamento da multa em 25% e 50%, para a primeira
e para segunda quinzena de atra80, respectivamente, e suspensoo
da licencra ou registo ate um mes de atraso e, de dois meses em
diante, 0 cancelamento da licenc;a ou registo.

4. 0 d ireito de d efesa devera s er sempre a ssegurado aos
acusados e, para tanto, ser-Ihes-a concedido um prazo maxima

de sessenta dias, para rellgirem a acusacriio que sobre eles recair.
5. A decisao final do INCM, cabe recurso ao Tribunal

Administrativo, sem contudo suspender a execucrao da sanc;iio.

6. 0 p rocesso devera se I' d ecidido pelo INCM, no p razo
maxima de 'seis meses, contados a partir da data sua instauracri!o. It

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 24 Agosto de 2004.

Publique-se.

A Primeira-Ministrn. Luisa Dias Diogo.

Decreto n° 44/2004

de 29 de Setembro

Havendo necc!ssidade de introduzir alterac;oes no Regulal11ento

sobre 0 regime de licenciamento e registo para a prestacri!o de
servicros de telecomunicacroes de uso publico e estabelecimento e
utilizac;ao de redes publicas de telecomunicacroeji, aprovado pelo
Decreto n.o 33/2001, de 6 de Novembro, nos termos da atinen e)

do n.o 1 do artigo 153 da Constitui9ao da Republica, 0 Conselho
de Ministros decreta:

Artigo 1. as' artigos 5, 9, 23 e 38 do Regulamento sobre 0

regime de licenciamento e registo para a prestacrilo de servic;os de
telecomunicat;:oes de uso publico e estabelecimento e utilizayi!o

de redes publicas de telecomunicat;:oes, aprovados pelo Decreto

n.033/2001, de 6 de Novembro, pass am a tel' a seguinte redaccriio:

"Artigo5

Licenclamento e reglsto

I.................................................................................................
2. Estiio sujeitos a licenciamento as seguintes redes e servic;os:

a) Redes deTransporte de Telecomunicac;oesInternacionals;
b) Redes de Transporte de TelecomunicacroesNacionais;
c) Redes de Transporte de Telecomunicat;:oesLocais;
d) Redes de TV por Cabo;
e) Redes de Acesso Fixo via Radio (FWA);
f) Rede de DistIibuicriloMulticanal Multiponto (MMDS);
g) Rede de DistribulcraoVideo Mulliponto (MVDS);
II) Servlt;:oFixo de Telefone Internacional;
i) ServilYoFixo de Telefone Nacional;

j) ServilYoFixo de Telefone Local;
k) Servit;:oM6vel Global pOl'Satelite;
l) Serviyo Flxo pOl'Satelite;
m) ServicroM6vel pOl'Satelite;
n) Serviyosde ComunicayoesPessoais par Satelite(S-CPS);
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0) Servic;ode Telefonia Movel Celular;
p) Servic;ode Chamada de Pessoas;
q) Servic;ode Transpone de Voz em Grupos Fechados de

utilizadores;
r) Servic;oMovel com Recursos Partilhados;
s) Servic;oFixo de Transmissao de Dados;
t) Servic;ode Distribuic;aode Sinais de TV ou Audio Via

Satelite.

3. Estao sujeitos a registo os seguintes servic;os:

a) Servic;ode Circuitos Alugados;
b) Servic;ode Acesso a Internet;
c) Servic;ode Audiotexto;
d) Servic;ode Postos Pliblicos de Telefone;
e) Servic;ode Video Conferencia;
f) Servic;ode Telealarme, Telemedida e Telecontrolo;
g) Servic;oPublico de Telex.

4. ou numerac;iio.

5. 0 INCM, conforme os casos, podeni decidir pela abertura
de concurso publico para a atribuic;iiode licenc;as.

6. Compete ao INCM propor ao Governo a actuaIizac;iioda
classificac;iiodas redes e servic;osconstantes dos numeros 2 e 3,
sempre que se mostrar necessario."

"Anigo 9

Obriga~oes das entidades Ii~enciadas

a) ................................................................................
b)...............................................................................................
c) ...............................................................................................
d)...............................................................................................
e)...............................................................................................
f)................................................................................................
g) .........................................................................................
h)...............................................................................................
i) Pagar taxas;

j) Disponibilizare remeterao INCM, sempre quenecessario,
os relatoriosfmanceiros,devidamenteauditadose outras
informac;oes relevantes para a func;iioreguladora do
INCM, ao abrigo dos termos e condi~oes das licen~as
e outras normas regulatorias.

k) Disponibilizar e remeter ao INCM, trimestralmente, ou,
sempre que s olicitado, a informac;iio e os dados
estatisticos por este considerados necessarios para a
func;iioreguladora.

I) Permitir e facilitar a fiscalizac;iio pelo INCM do
cumprimento das obrigac;oes decorrentes dos termos
e condic;oesda licenc;ae da legislac;aodo sector das
telecomunicac;oes."

"Artigo 23

Obriga~oes da entidade registada

a)...............................................................................................
b)...............................................................................................
c) Pagar taxas;
d) Disponibilizare remeterao INCM, sernprequenecessario,

os relatorios financeiros,devidamenteauditados, contas
e outrasinformac;oesrelevantespara a func;iioreguladora
do INCM, aoabrigodos termos e condic;oesdas licenc;as
e outras normas regulatorias.

e) Disponibilizar e remeter ao INCM, trimestralmente, ou,
sempre que solicitada, a informac;iio e os dados
estatisticos por este-considerados necessarios para a
fun~iiQ reguladora.

1) Permitir e faciJitar a fiscalizac;iio pelo INCM do
cumprimento das obrigac;oes decorrentes dos termos
e condi~oes do registo e da legislac;iio do sector das
telecomunicac;oes. "

"Anigo 38

Regime sancionatorio

I. Sem prejuizo das sanc;oes pre vistas nos termos dos
artigos 58, 59, 60, 61 e 65 da Lei d as Telecomunicac;oes, a
inobservancia dos deveres decorrentes do presente Regulamento
constituem infracc;oessancionaveis com as seguintes multas:

a) 3 000 000 OOO,OOMT,no caso de violac;iiodo disposto
na alinea z) do artigo 9;

b) I 250000 OOO,OOMTa I 500000000,00 MT, no caso
de violac;iiodo disposto no artigo 28 e nas alineasj),
k) e I) do artigo 9 e no n.O I do artigo 18,
respectivamente;

c) 500 000 000,00 MT, no caso de violac;aodo disposto
nas alineas a), c) eft do artigo 9;

d) 50% sobre 0 valor do registo, no caso de violac;iiodo
disposto na alinea c) do artigo 23;

e) 35% sobre 0 valor da licenc;a,no caso de violac;iiodo
disposto no n.O1, artigo 13 e 0.° I, artigo 27;

f) SO000 OOO,OOMTe 150 000 OOO,OOMT,consoante se
, trate de entidades registadas ou licenciadas, no caso

de violacyaodo dispostonas alineasd) e e) do artigo
23 e b) e d) do artigo 33;

g) 30 000 OOOO,OOMTe 100000 OOO,OOMT,consoante
se trate de entidades registadas ou licenciadas, no caso
deviola~aododispostonasalineasc),e),It) i),;) e m)
do artigo 33;

h) 75000 OOO,OOMT,no caso de violac;aodo disposto nas
alineas a) e b) do artigo 23 e a violac;iiodo disposto
no artigo 28 por uma entidade registada;

i) 15 000 OOO,OOMTe 50 000 OOO,OOMT,consoante se
trate de entidades registadas ou licenciadas, no caso
de violac;30 do disposto n as alineas k), m) en) do
artigo 33.

2. Compete ao Director Oeral do INCM a plicar as m ultas
previstas neste Regulamento.

3.0 montante das muItas previstas no prestmte Regulamento
sera objecto de reajustamentos, sempre que necessario, mediante
diploma conjunto dos Ministros que tutelam as areas de
Comunicacyoese Financ;as.

4. 0 montante das muItas revertc em 60% e 40%, respectiva-
mente para 0 INCM e para 0 Estado."

Art. 2 - E introduzido 0 artigo 38/A no presente Regulamento:

"Artigo 38/A

Instaura~ao de processo

I. Para aplicac;ao das sanc;oes previstas no presente
Regulamento, sera sempre precedida da instaurac;iioe instruc;iio
~o respectivo processo gracioso pelo INCM.

2. As multas deveriio ser pagas no prazo rnaximo de 30 dias,
apos a notificac;aopara 0 pagamento das mesmas.

3.0 incurnprimentodo disposto no ntimeroanterior deste artigo
implica urn agravamento da multa em 25% e 50% para a primeira
e para segunda quinzena de atraso, respectivamente, e suspensiio
da licenc;aou registo ate urn mes de atraso e, de dois meses em
diante, 0 cancelamento da licenc;aOUregisto.
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4. 0 direito de d efesll deverQ s er sempre IIssegurado aos
acusados e, pllra tllnto, ser-Ihes-a concedido urn prazo maxima
de sessenta dias, para reagirem a acusa~ilo que sobre eles recair.

5. 0 P rocesso deverd se I'd ecidido pelo INCM, no p razo
maximo de seis meses, contados a partir da data.de instaurll~!io
do processo.

6. Os procedimentos relativos Ii suspensilo ou cancelamento
de licenciamento serilo os constantes do artigo 37 do presente
Regulamento.

7. A decisao final do INCM cabe recurso ao Tribunal
Administrativo, sem contudo suspender a execu~iioda san~ilo.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 24 de Agosto de
2004.

Publique-se

A Primeirl1-Ministra, Luisa Dias Diogo.

Resolu~iio n" 45/2004

de 29 de Setembro

A Republica de Mo~ambique subscreveu em Lisbon, 1117 de
Julho de 1996, a D eclara~iio Constitutiva e os E statulos da
Comunidade dos Paises da Lingua Portuguesn (CPLP), que tem
pOl'objectivo 0 refor~o dos lll~os humanos, a solidariedade e a
fraternidade entre os povos que tern em comum a lingua
portllguesa.

Considerando que IIRepublica de M09ambique jli ratificou a
Declara9iio'Constitutivn e os Estatutos acima referidos, atraves
dl1Resolu~ilon° 15/97, de I de Julho, e havendo necessidade de
promover as medidas que facilitem a circula~iiodos cidlldiiosdos
Estados Membros, no espa90 da CPLP, 0 Conselho de Ministros,
nos termos da aHnea./)do numero I do I1rtigo153da Constitui~ilo

.da Rep~blica, determina:

Unico. E ratificado 0 Acordo sobre 0 Estabelecimento de

Balcaes Especiticos nos PQstos de Entrada e Saida para
o Atendimento de Cidadiios da Comunidade dos Paises
de Lingua Portuguesa, assinado em Brasilia. Brasil, em
30 de Julho de 2002, cujo texto vai em anexo, fazendo
parte integrante da presente Resolu~iio.

Aprovada p.eloConselho de Ministros, aos 24 de Agosto de
2004.

Publique-se.

A Pl'imeira-Ministra, Lu~'a Dia~' Diogo.

IV Confer@nciade Chefes de Estado e de Governo

da Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa

Brasilia, 31 de Julho II 1 de Agosto de 2002

ACORDO

Sobre Estabelecimento de Balcoes Especf11cosnos Postos
de Entrada e Safda para 0 Atendimento de Cldadiios da

Comunfdade dos Pafses de Lingua Portuguesa

C01lsiderandoque urn dos objectivos da constitUi~iloda CPLP
e 0 de contribuir para 0 refor~odos la~oshumanos, a solidariedade
e a fraternidade entre os p ovo~ que t em em c omum a 1ingua
portuguesa, pedi-a basilar da sua identidade, e n esse sentido
promover medidas que facHitem a circula~!lo dos cidadaos dos
Estados Membros, no espa~o da CPLP;

COllside/,(/lldo0 interesse comum em prosseguir uma poHtica
de coopera~i1o no sentido de refor9ar cada vez n1ais os la90s
especiais de Amizade que unem os Povos e 90vernos da CPLP;

Tumloem considel'(/(;iio0 disposto nas Resolu9<1esde Maputo
e S50 Tome sobre Cidadania e Circula~!lode Pessoas no espa90
da CPLP;

COllsidemndo ai1ldC/0 disposto nos Comunicados Finnis do V
e VI Conselhos de Ministros realizados, respectivamenfe em Maputo
e Silo Tome, no que se refere IiCidadania e Circula9Do de Pessoas
no espa~o da CPLP;

Tel/do em cOl/ta a necessidade de aligeirn~ a entrada e sllida
dos cidadaos da CPLP nos principais postos fronteiri~os;

A Republica de Angola, a Republica Federativa do Brasil, a
Republica de Cabo Verde, a Republica da Guine-Bissau, a Republica
de Mo~ambique, a Republica Portuguesa e a Republica Democnitica
de S1IoTome e Principe, acordam 0 seguinte:

ARTIGO1

Estnbelecer baJc<les especificos nos principais postos de entrada
e saida, sujeitos a controlo, pnra 0 antendimento de cidadilos dos

Estados Membros da Comunidade dos Paises de Lingua
Portuguesa.

ARTIGO2

o estabelecimentode balcoes especificos nos postos de entrada
e saida para ntendimento de cidadilos da Comunidade dos Paises

de Lingua Portuguesa nile os impede de utilizar os demais canais.

ARTIGO3

Os b alc<les especificos n os postos d e entrada e saida para
atendimento privilegiado dos cidadiiosda Comunidade dos Paises
de Lingua Portuguesa deverao estar identificados e, na medida
do p ossivel, serao u tilizados nas mesmas c0l1di9aesd aqueles
destinados aos nacionais do pals de embarque.

ARTIOO4

1. Os Estados Membros'interessados em eventuais altera~aes
ao presenteAcordo, enviario pOl'escrito, ao Secretariado Executivo,
uma notifica~ilo, contendo as propostas de emenda.

2. 0 Secretariado Executivo promovera, num prazo maximo
de 90 dias a contar da data da notifica9ao, 0 inlcio das negocia90es,
dando conhecimento imediato ao Comite de Concerta9iio
Permanente.

3. 0 texto resu1tante d as pegocia90es a cima referidas se ni

encaminhado ao Conselho de ,Ministros para aprova9iio.

ARTIGO5

I. Cada E stado Membro r eserva-se 0 direito de su spender
temporariamente a aplica9ao do presente Acordo pOI'motivos de
ordem internn, de s eguran~a nacional, de saude publica ou
obriga~<lesintemacionais, dando do facto imediato conhecimento
aos demais Estados Membros.

2. A suspensiio referida no numero anterior,produz efeitos a
partir d a data d a r ecep~ilo d j1 notifica9i10 p elo Secretariado
Executivo.

ARTIOO 6

1. Qualquer Estado Membro podera denunciar 0 presenteAcordo,

mediante notitica~i1Q ao Secretariado Executivo que, pOl'sua vez,
comunicara de imediato aos demais Estados Membros.

2. A dentincia produzira efeito 60 dias apos a data da recep9ilo
da notitica9iio.


