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Presidente do Conselho de Administração

MENSAGEM DA PRESIDENTE DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO

O presente relatório, o terceiro do género, é relativo ao ano de 2017, que marcou uma 
grande diferença. Foi o ano das bodas de prata:  a Autoridade Reguladora das Comuni-
cações-INCM completou, no dia 10 de Setembro de 2017, 25 anos da sua existência. 
Trata-se de um lapso de tempo que se consubstanciou no imparável crescimento do 
INCM e no fortalecimento da regulação do mercado moçambicano das comunicações.
Tal como o anterior, o Relatório de Regulação das Comunicações-2017 pretende ser 
um real barómetro do que resultou das actividades regulatórias e da situação do merca-
do das comunicações no país, o ano transacto. Ele é composto de duas partes princi-
pais, sendo uma relativa às actividades realizadas no domínio da regulação e, outra, à 
caracterização do mercado das comunicações.
No domínio da legislação, foram aprovados importantes instrumentos regulatórios e 
vamos destacar alguns. Trata-se, em primeiro lugar, do Regulamento de Licenciamento 
de Telecomunicações e Recursos Escassos (Decreto n.º 26/2017, de 30 de Junho), que 
estabelece os procedimentos para a atribuição de licenças de telecomunicações e de 
recursos escassos, obedecendo ao princípio da convergência de redes e serviços e da 
neutralidade tecnológica para a obtenção da licença unificada ou por classes. 
Em segundo lugar, podemos apontar o Regulamento de Exposição à Radiações Electro-
magnéticas das Estações de Radiocomunicações (Decreto n.º 40/2017, de 2 de Agosto), 
que estabelece o limite de intensidade de campos electromagnéticos emitidos pelas 
estações de radiocomunicações. A regulamentação destas matérias insere-se no dever 
da Autoridade Reguladora das Comunicações-INCM de proteger o cidadão à exposição 
de campos electromagnéticos intensos e prejudiciais à saúde. 
Em terceiro e último lugar, a Estratégia Nacional de Banda Larga (Resolução n.º 43/2017, 
de 27 de Outubro), que estabelece as linhas de orientação para o desenvolvimento dos 
serviços de Banda Larga de alta velocidade, à escala nacional, como parte de um plano 
de implementação e construção de uma economia digital bem como define os projec-
tos e planos para a sua concretização.
Já no âmbito do sector postal, este distribuiu, em 2017, oitenta e quatro milhões, quatro-
centos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e quatro (84.441.874) quilogramas de 

encomendas por todo o território nacional.  Os serviços postais empregam, hoje, mais de 
700 colaboradores efectivos, tem uma frota de 132 veículos e uma rede de 126 postos de 
venda. 
Com a instalação do Sistema Integrado de Gestão e Monitorização do Espectro Radio-
eléctrico (SIGMER), nas províncias de Sofala, Tete, Nampula e Zambézia a Autoridade 
Reguladora das Comunicações INCM cumpriu com o seu dever de cobrir os principais 
centros populacionais e de negócios nacionais distribuídos por todas as regiões, designa-
damente, Sul, Centro e Norte do país. O recurso ao SIGMER permitiu à Autoridade Regula-
dora das Comunicações melhorar a qualidade das comunicações, desencorajar o uso 
ilegal do espectro radioeléctrico e prestar o seu contributo para o alavancamento da 
economia nacional. 
Tenha-se também em conta que as inovações constantes e, daí, o aumento das ofertas 
levou a que o número de subscritores da telefonia móvel celular crescesse 4 por cento 
passando de 13.086.554 (treze milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e 
quatro), em 2016, para 13.615.677 (treze milhões, seiscentos e quinze mil, seiscentos e 
setenta e sete), em 2017, dos quais 99 por cento dos subscritores são dos serviços pré-pa-
gos. 
Merece igualmente grande destaque a implementação do Projecto do Museu das Comu-
nicações de Moçambique. Oficializado em Fevereiro de 2017, com a assinatura do Memo-
rando de Entendimento entre a Autoridade Reguladora das Comunicações-INCM, os 
Correios de Moçambique (CdM), a Televisão de Moçambique (TVM), a Sociedade Notícias 
(SN), a Rádio Moçambique (RM), o Centro de Informática da Universidade Eduardo Mond-
lane (CIUEM) e a empresa Telecomunicações de Moçambique (TDM), este projecto 
constituiu mais um marco relevante. Pretende-se criar um espaço pedagógico de 
carácter científico e tecnológico, para se poder ter acesso a informações sobre o passado 
das comunicações e, também, as tecnologias do futuro.
Sobre o Fundo do Serviço de Acesso Universal (FSAU) importa referir que, em 2017, este 
proveu acesso às telecomunicações a 82.359 (oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e 
nove) pessoas, 
residentes em 30 localidades das regiões Sul, Centro e Norte do país. Progressivamente, 
com esta expansão, mais distritos e localidades de diferentes províncias passaram a 
beneficiar de acesso à rede de telecomunicações móveis. A implantação das praças 
digitais foi uma das significativas acções deste fundo.
Como já se referiu no introito da mensagem, 2017 foi o ano das bodas de prata e podem-
os sintetizar o percurso: a Autoridade Reguladora das Comunicações é reconhecida pelo 
sector e sociedade.  Vai o nosso voto de boa leitura do Relatório de Regulação das Comu-
nicações-2017. Agradecemos quaisquer que forem as observações sobre este documen-
to. 
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I. Os 25 anos da Autoridade   
Reguladora das Comunicações 
- INCM

A Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM celebrou no dia 10 

de Setembro de 2017 o 25º aniversário de sua existência como Autoridade 

Reguladora das Comunicações. A celebração desta efeméride foi feita sob o 

lema: Pela Comunicação Segura! Devido a importância que a segurança tem nas 

comunicações hoje em dia. As celebrações destas bodas de prata mostram o 

crescimento da Autoridade Reguladora das Comunicações-INCM e do mercado 

de comunicações moçambicano. 

A Autoridade Reguladora das Comunicações-INCM brotou do Departamento de 

Gestão de Frequências no então Correios Telégrafos e Telefones (CTT) que tinha 

apenas meia dúzia de trabalhadores, confinados numa sala. Desde então, 1992 

até aos seus 25 anos em 2017, passou-se de um único operador de telefonia 

fixa e de um único operador dos serviços postais para três (3) operadores de 

telefonia móvel celular, e para 53 operadores postais, 56 provedores dos serviços 

de valor acrescentado e 31 provedores de Internet. Hoje existem em Moçambique 

123 estações de radiodifusão televisiva, 353 estações de radiodifusão sonora. 

Estes números ilustram o papel facilitador da Autoridade Reguladora das 

Comunicações-INCM no processo de licenciamento das entidades interessadas 

em operar no mercado das comunicações e homologação de equipamentos de 

telecomunicações e radiocomunicações em Moçambique. 
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Neste momento existem cerca de 14 milhões de subscritores de telefonia 

móvel celular, aproximadamente 89 mil subscritores de telefonia fixa. A taxa de 

penetração móvel é de 51 por cada 100 habitantes enquanto a penetração do 

serviço de telefonia fixa situa-se em 0,3 %. 

Em relação à cobertura da rede de telefonia móvel, as 11 províncias do país 

encontram-se cobertas; o mesmo acontecendo com os 154 distritos. Quando 

se faz uma descida ao nível dos postos administrativos, dos 408 existentes, 365 

destes distritos têm cobertura do serviço de telefonia móvel o que corresponde 

a 89.5 % de cobertura. 

São igualmente outros feitos da Autoridade Reguladora das Comunicações-INCM 

ao longo dos 25 anos, a presença em fóruns de nível regional e internacional 

em representação do Estado moçambicano, em especial na União Internacional 

das Telecomunicações -UIT, na Associação dos Reguladores das Comunicações 

e Telecomunicações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa-CPLP, 

como na União Postal Africana- PAPU e outros organismos internacionais o que 

indica o crescimento da Autoridade Reguladora das Comunicações -INCM em 

termos de experiência e competências em matérias de regulação a nível regional 

e internacional.

Com esta participação nos eventos regionais e internacionais dos sectores de 

telecomunicações e postal o nosso país tem vindo a granjear muito destaque o 

que é testemunhado pela nomeação dos nossos quadros para dirigirem comités 

de trabalho, como são os casos dos Comités de Roaming e de Finanças da 

Southern Africa Development Community-SADC, da Conferência Mundial de 

Desenvolvimento da UIT- BDT (Telecommunication Development Bureau). A nível 

do sector postal, Moçambique foi reconduzido ao Conselho de Administração da 

Pan African Postal Union -PAPU e da União Postal Universal - UPU. 

A abertura das delegações províncias de Sofala, Nampula, Quelimane e Tete 

confirmam quão a Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM cresceu ao 

longo destes 25 anos. Esta presença a nível territorial visa fiscalizar e monitorar o 

uso das comunicações no país, garantindo desta forma o uso adequado e com 

segurança do espectro radioeléctrico. 

Entretanto são desafios da Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM, a 

implementação efectiva da Migração Digital, a implementação da Banda Larga, a 

Segurança Cibernética e o acesso às comunicações nos postos administrativos 

ainda sem acesso a estes serviços. Desafio para os quais conta com envolvimento 

de todos os operadores do mercado.
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II. Regulação das Comunicações

A Autoridade Reguladora das Comunicações de Moçambique - INCM é a entidade 

a quem compete a regulação dos Sectores Postal e de Telecomunicações. No 

âmbito da recente aprovação da Lei n º 4/2016 (Lei das Telecomunicações) tem 

vindo a ser elaborados novos dispositivos regulatórios e normativos. 

Este capítulo versa sobre a legislação aprovada, legislação em revisão e propostas 

de regulamentos. Na legislação aprovada constam cinco (5) instrumentos 

regulatórios nomeadamente: o Regulamento de Exposição à Radiações 

Electromagnéticas das Estações de Radiocomunicações, o Regulamento de 

Licenciamento de Telecomunicações e Recursos Escassos, o Regulamento das 

Taxas Regulatórias e de Telecomunicações, o Regulamento do Fundo de Serviço 

de Acesso Universal e a Estratégia Nacional de Banda Larga.

Da legislação em revisão constam dois (2) instrumentos regulatórios: o 

Regulamento de Radiocomunicações e o Regulamento de Homologação dos 

Equipamentos de Telecomunicações e Radiocomunicações. Finalmente foram 

elaboradas as seguintes cinco (5) propostas de regulamentos: Proposta de 

Regulamento do Operador com Posição Significativa de Mercado no Sector de 

Telecomunicações, Proposta de Regulamento dos Dispositivos de Baixa Potência, 

Proposta de Regulamento dos Princípios e Critérios de Fixação de Tarifas no Sector 

de Telecomunicações, Proposta de Regulamento da Partilha de Infra-estruturas e 

outros Recursos de Rede e a Proposta de Regulamento da TV-WhiteSpaces.

Em geral, no ano de 2017 foram submetidos e aprovados pelo Conselho de 

Ministros quatro instrumentos regulatórios e submetidos à tutela três (3) propostas 

de regulamentos. 
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Estes instrumentos regulatórios têm impacto relevante no mercado de 

telecomunicações moçambicano e na actividade regulatória da Autoridade 

Reguladora das Comunicações - INCM.

1.1. Legislação aprovada

Regulamento de Exposição à Radiações Electromagnéticas das Estações de 

Radiocomunicações - Decreto n.º 40/2017, de 2 de Agosto. Este regulamento 

estabelece o limite de intensidade de campos electromagnéticos emitidos 

pelas estações de radiocomunicações bem como os métodos de cálculo e 

procedimentos a efectuar no processo de medição. A regulamentação destas 

matérias insere-se no dever da Autoridade Reguladora das Comunicações-INCM 

de proteger o cidadão à exposição de campos electromagnéticos intensos e 

prejudiciais a saúde. Este regulamento define também as formas de sinalização 

das estações de radiocomunicações que operam no território nacional.

Regulamento de Licenciamento de Telecomunicações e Recursos Escassos 

- Decreto n.º 26/2017, de 30 de Junho; Este regulamento estabelece os 

procedimentos para a atribuição de licenças de telecomunicações e de recursos 

escassos obedecendo ao princípio da convergência de redes e serviços e da 

neutralidade tecnológica. Nele é realçado que para a prestação do serviço de 

telecomunicações de uso público ou privado, estabelecimento, exploração 

e gestão de redes de telecomunicações está-se sujeito à obtenção da licença 

unificada ou por classes. São considerados recursos escassos as frequências 

radioeléctricas e a numeração.

Regulamento de Taxas Regulatórias e de Telecomunicações - Decreto n.º 68/2016, 

de 30 de Dezembro; Este instrumento fixa os valores das taxas regulatórias de 

telecomunicações e estabelece os procedimentos de sua liquidação e cobranças. 

As taxas regulatórias de telecomunicações sujeitas ao presente regulamento são: 

Taxa de licenciamento de redes e serviços de telecomunicações, taxa anual 

de telecomunicações, taxa de aquisição da numeração de telecomunicações, 

taxa anual de utilização da numeração de telecomunicações, taxa de aquisição 

do espectro de frequências radioeléctricas, taxa anual de utilização do 

espectro de frequências radioeléctricas, taxa de licenciamento de estações de 

radiocomunicações e a taxa de homologação de equipamentos.

Regulamento de Interligação de Redes de Telecomunicações-Decreto n.º 

32/2017, de 17 de Julho. Este regulamento estabelece as regras de interligação 

entre as redes públicas de telecomunicações indicando entre outras obrigações 
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dos operadores, o conteúdo da proposta de referência de interligação, o processo 

de interligação e a metodologia de custeio CPILP. Por outro lado, revoga os 

decretos n.º 34/2001, de 6 de Novembro e 43/2004, de 29 de Setembro.

Regulamento do Fundo de Serviço de Acesso Universal - Decreto n.º 62/2017, 

de 9 de Novembro. O regulamento do FSAU determina o regime aplicável à 

organização e funcionamento do Fundo de Serviço de Acesso Universal (FSAU). 

O FSAU é um património autónomo sob gestão da Autoridade Reguladora das 

Comunicações - INCM. Uma das alterações macro no actual regulamento, é o 

modelo de subordinação adoptado. Enquanto outrora o Secretario Executivo 

do FSAU, subordinava-se ao Conselho de Administração (CA) da Autoridade 

Reguladora das Comunicações, com o novo regulamento, o Secretario 

Executivo do FSAU subordina-se ao Director Geral da Autoridade Reguladora das 

Comunicações. O actual regulamento atribui também competências ao Director 

Geral da Autoridade Reguladora, a responsabilidade de lançar concursos públicos 

para o serviço de acesso universal, adoptar e aplicar medidas correctivas e aplicar 

sanções por incumprimento dos termos estabelecidos no contracto de serviço 

de acesso universal. 
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Estratégia Nacional de Banda Larga - Resolução n.º 43/2017, de 27 de Outubro; 

Esta estratégia, estabelece as linhas de orientação para o desenvolvimento dos 

serviços de Banda Larga de alta velocidade, à escala nacional, como parte de 

um plano de implementação e construção de uma economia digital bem como 

define os projectos e planos para a sua concretização.

1.2. Legislação em revisão

No ano de 2017 foram revistos pela Autoridade Reguladora das Comunicações – 

INCM os regulamentos de Radiocomunicações e Homologação de Equipamentos.

1.  Regulamento de Radiocomunicações: Foi feita a revisão técnica do regulamento 

de radiocomunicações, tendo sido retirado o regime de licenciamento 

das radiocomunicações, que presentemente consta do regulamento de 

licenciamento das telecomunicações e dos recursos escassos, aprovado pelo 

Decreto n.º 26/2017 de 30 de Junho. Foram introduzidos alguns aspectos 

técnicos específicos dos serviços de radiodifusão, móvel marítimo e aeronáutico 

que não constavam do regulamento em revisão. 

2.  Regulamento de Homologação dos Equipamentos de Telecomunicações 

e Radiocomunicações: Os elementos notáveis no novo regulamento são: a 

inclusão de um código de barras com um processo electrónico do qual conste 

toda a informação relativa ao equipamento a homologar; inclusão no regime 

sancionatório de penalizações no acto de levantamento de equipamento 

apreendido por não ter sido homologado, com valores que variam conforme 

a categoria: I – 250.000,00 MT; II – 1.000.000,00 MT e III - 500.000,00 MT; 

inclusão da validade de homologação que passa a ser de 8 anos; a inclusão 

de selo electrónico e por fim a possibilidade de através de acordos de 

reconhecimento mútuo, o interessado poder requerer à Autoridade Reguladora 

das Comunicações INCM a impressão de selos electrónicos na altura da 

fabricação do equipamento.

1.3. Propostas de regulamentos

1.  Proposta de Regulamento do Operador com Posição Significativa de Mercado 

no Sector de Telecomunicações; esta proposta de regulamento estabelecerá 

o regime jurídico aplicável à análise de mercado com vista à determinação 
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do Operador com Posição Significativa (OPS) ou com posição dominante de 

mercado para a aplicação de remédios de forma a mitigar ou eliminar o abuso 

de posição dominante no sector de telecomunicações.

2.  Proposta de Regulamento dos Dispositivos de Baixa Potência, visa caracterizar 

os equipamentos de baixa potência ou tensão, também denominados por 

equipamentos de radiação restrita e estabelecer as condições do seu uso para 

que possam funcionar independentemente da autorização de uso de frequência, 

observadas as condições e restrições nela estabelecidas. Desta maneira será 

assegurada a ordem necessária na faixa dos 2400 MHz a 2483 MHz em que 

operam os pontos de acesso (hot-spots) utilizando tecnologia Wi-Fi por forma a 

reduzir situações de interferências prejudiciais com equipamentos a operarem 

nestas mesmas faixas em carácter primário.

3.  Proposta de Regulamento de Princípios e Critérios de Fixação de Tarifas no 

Sector de Telecomunicações - Esta proposta de regulamento pretende 

estabelecer o regime jurídico sobre princípios e critérios para a fixação de tarifas 

a retalho e a grosso para a prestação de serviços públicos de telecomunicações 

para garantir que o mercado moçambicano seja competitivo com tarifas justas, 

razoáveis, não discriminatórias e acessíveis ao consumidor.  

4.  Proposta de Regulamento de Partilha de Infra-estruturas e outros Recursos de 

Rede – Com este regulamento pretende-se estabelecer as regras e o regime 

aplicáveis à partilha de infra-estrutura de telecomunicações e outros recursos 

de rede ressaltando a obrigatoriedade desta partilha.

5.   Em curso a elaboração da Estratégia Nacional de Cybersegurança. 

Proposta de norma de TV-WhiteSpaces visa estabelecer as regras e o regime 

jurídico  aplicáveis na utilização dos espaços em branco entre os canais de televisão 

– as frequências de guarda entre os canais de televisão - para o provimento de 

Internet e dados a baixo custo. 
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III. Radiocomunicações

O uso crescente das radiocomunicações, com recurso ao espectro radioeléctrico, 

devido em particular à necessidade progressiva de mobilidade, bem como 

às oportunidades que esta utilização pode criar para o desenvolvimento da 

sociedade, fazem ressaltar a importância do país dotar-se de um sistema eficaz de 

gestão do espectro. Assim sendo, em Moçambique, a província de Sofala dispõe 

desde o dia 7 de Junho de 2017 do Sistema Integrado de Gestão e Monitorização 

do Espectro Radioeléctrico (SIGMER). Este feito aconteceu depois das províncias 

de Tete, Nampula e Zambézia terem recebido o mesmo equipamento.

Visto que as radiocomunicações são usadas em todos os sectores de 

actividade como, por exemplo, redes e serviços de comunicações electrónicas, 

incluindo radiodifusão, defesa nacional, segurança pública, negócios, indústria, 

comunicações pessoais, investigação científica, etc.,todas estas aplicações são 

cruciais para estimular, entre outros, o crescimento da economia e o bem-estar 

dos cidadãos. 

Este sistema destina-se a gerir o espectro radioeléctrico, a combater o uso 

indevido do espectro radioeléctrico, bem como o de equipamentos e sistemas de 

comunicações ilegais e comunicações interditas. 

Em conformidade com a Lei n.º 4/2016, de 3 de Junho (Lei das Telecomunicações), 

artigo 23º, “o espectro de frequências radioeléctricas é um recurso natural 

escasso e constitui domínio público do Estado”. Por sua vez o artigo 29º,da 

mesma Lei, estabelece que aos utilizadores de estações de radiocomunicações é 

expressamente vedado “efectuar ou permitir radiocomunicações ilícitas”. 
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Com a instalação deste sistema naquelas províncias do país, a Autoridade 

Reguladora das Comunicações - INCM cumpre com o seu dever de cobrir os 

principais centros populacionais e de negócios nacionais distribuídos pelas 

regiões, designadamente as zonas: Sul, Centro e Norte do país. 

Com esta acção interventiva, a Autoridade Reguladora das Comunicações - 

INCM pretende melhorar a qualidade das comunicações efectuadas nos serviços, 

desencorajar o uso ilegal do espectro e actuar como impulsionador da economia 

e desenvolvimento dos diferentes sectores. 

A Autoridade Reguladora das Comunicações-INCM definiu como principais 

desafios para o país a expansão da cobertura de telefonia móvel celular para os 

postos administrativos e localidades, a expansão dos serviços de radiodifusão 

terrestre digital, o desenvolvimento de infra-estruturas de banda larga, o combate 

ao crime cibernético, a incentivação, expansão e diversificação de serviços 

inovadores, bem como a melhoria de qualidade de serviço o que será possível 

com a gestão eficiente do espectro radioeléctrico.

1.1. Gestão de Espectro

Em princípios de 2017, a Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM 

concluiu o processo de verificação, confirmação e migração de dados de 

entidades licenciadas e migração das estações de radiocomunicações para a 

nova base de dados do ASMS. Este processo concluído em Fevereiro de 2017 

permitiu a geração e impressão da facturação anual de 2017 o que concorreu 

para a melhoria da prestação deste serviço ao cliente.

Visando uma melhor prestação de serviços às entidades, a Autoridade Reguladora 

das Comunicações - INCM adquiriu três licenças adicionais do ASMS para o 

licenciamento de entidades a partir das Delegações Provinciais. Assim sendo, o 

processo de licenciamento poderá ocorrer a nível das Delegações Provinciais 

reduzindo o tempo de espera das entidades.

 

1.2. Resolução de interferências

O processo de resolução de interferências radioeléctricas consiste em identificar 

as transmissões que se sobrepõem umas às outras no mesmo ponto geográfico. 

Este fenómeno é causado quando uma entidade não licenciada transmite na 

mesma frequência que uma entidade licenciada. As interferências no contexto 



19     

moçambicano são causadas por falta de conhecimento das normas e processos 

regulatórios. Note-se que desde os princípios do mês de Outubro de 2017, 

a Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM tem vindo a divulgar a 

proibição do uso de telefones sem fio de marca vtech provenientes do Canadá, 

que criam interferências aos canais de uplink da VM, SA (Vodacom). 

Este incidente, demonstra o quão importante é o processo de homologação 

de equipamentos de telecomunicações e radiocomunicações comercializados 

a nível nacional. A não solicitação de homologação de equipamentos de 

telecomunicações e radiocomunicações antes da sua importação resulta na 

aquisição de equipamentos que não estão em conformidade com a região em que 

Moçambique se encontra (região 1). A Autoridade Reguladora das Comunicações- 

INCM não homologaria nem permitiria a entrada de telefones sem fio da região 

2 (Américas) por estes não operarem em conformidade com as normas da 

região 1 (Europa e Africa). É recomendação da Autoridade Reguladora das 

Comunicações - INCM que todos operadores e revendedores de equipamento de 

telecomunicações a nível nacional que homologuem os equipamentos antes de 

importarem para o país. Só assim poderemos mitigar os inconvenientes criados 

pelas interferências nocivas nas comunicações.

1.3.  Medição-piloto de campos electromagnéticos 
nas estações de radiocomunicações

 A Comissão Internacional de Protecção de Radiações Não-Ionizantes (ICNIRP) 

criada em 1992, definiu um guião para a limitação da exposição do público a 

campos electromagnéticos. O cumprimento cabal dos limites estabelecidos no 

guião garantirá um nível adequado de protecção da saúde pública. Assim sendo, 

a Autoridade Reguladora das Comunicações de Moçambique – INCM no dever 

da sua função de proteger o consumidor, envidou esforços para a elaboração 

do Regulamento de Exposição a Radiações Electromagnéticas das Estações de 

Radiocomunicações que foi aprovado pelo Conselho de Ministros em Junho de 

2017. É com base neste instrumento regulatório que no segundo semestre de 2017 

decorreram os primeiros exercícios de medição de campos electromagnéticos ao 

redor das estações de radiocomunicações nas cidades da Beira, Quelimane e Tete.

Na Cidade da Beira as medições foram efectuadas no Prédio da Rádio Moçambique, 

Prédio da Televisão de Moçambique, Prédio do Registo Civil da Beira e no Prédio 

Russo. Nestes pontos, a densidade de potência varia de 6,04 a 11,61 V/m o que 

corresponde a valores 60 a 16 vezes menores que o valor de referência 28 V/m 

que o ICNIRP considera como prejudicial para a saúde humana.  
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Na Cidade da Quelimane as medições foram feitas no Prédio do Banco de 

Moçambique, na Escola Secundária São Carlos Luanga, no Mercado Central 

de Quelimane e no Prédio da Rádio Moçambique. Nesta cidade, os valores da 

densidade de potência variam de 0,63443 a 12,67 V/m o que corresponde a 

valores 1887 a 5 vezes menores que o valor determinado pelo ICNIRP.

Na cidade de Tete, onde as medições foram realizadas no Prédio da Rádio 

Moçambique, no Monte Caloeira, no Prédio GPZ e no Centro Emissor da Rádio 

Moçambique a densidade de potência nestes pontos varia de 5,67 a 3,56 V/m o 

que corresponde a valores 75 a 62 vezes menores que o valor de referência 28 V/m.

Os dados para esta medição-piloto foram colhidos usando uma estação de marca 

NARDA, modelo SEM 3006 cujos intervalos de medição são de aproximadamente 

seis (6) minutos por cada sessão. Nos pontos escalados para medição, não 

foram localizados resultados prejudiciais à saúde humana, contudo, a Autoridade 

Reguladora das Comunicações de Moçambique – INCM continuará a fazer 

este processo de medição a nível nacional para garantir ao público em geral 

comunicações seguras, livres de interferência e não prejudiciais à saúde humana.

 

1.4. Homologação dos equipamentos

A homologação dos equipamentos de telecomunicações e radiocomunicações 

é regido pelo Regulamento de Comprovação Técnica e Homologação dos 

Equipamentos de Telecomunicações e é da exclusiva responsabilidade da 

Autoridade Reguladora das Comunicações – INCM. Este regulamento tem 

como objectivos evitar a aquisição, importação e comercialização no país 

de equipamentos que possam causar interferências prejudiciais a sistemas 

licenciados. 

Rege o regulamento que antes de qualquer importação de equipamentos de 

telecomunicações e radiocomunicações para comercialização no país deve 

se observar o regulamento para não incorrer a ilegalidades e ou proibição do 

uso do equipamento em Moçambique. Nesta conformidade, a Autoridade 

Reguladora das Comunicações - INCM homologou de Janeiro a Novembro de 

2017, 118 entidades conforme o Anexo-I, Equipamentos Homologados em 2017. 

Destes equipamentos homologados 108 são de Radiocomunicações e 10 de 

Telecomunicações.

Note-se que a maioria das entidades cujos equipamentos foram homologados 

são estrangeiras, para dizer que, este processo é amplamente conhecido por 

entidades nacionais e internacionais. 







23     

IV. Comunicações em  
Moçambique

Neste capítulo dá-se a conhecer o estágio das comunicações em Moçambique, 

analisando os serviços postais e de telecomunicações no período de 2013 a 2017. 

No presente relatório, na secção referente ao sector postal, fez-se a análise de 

receitas, volume de tráfego, investimento, pontos de acesso e qualidade de 

serviços. De seguida foram analisados quatro (4) operadores do sector postal 

com as seguintes características: um operador estatal, um privado com capital 

nacional, um privado com capital nacional e estrangeiro e por fim um operador 

com capital maioritariamente estrangeiro.

No sector de telecomunicações foram analisados os serviços de telefonia fixa, 

móvel celular e os serviços de Internet. Na análise de telecomunicações teve-se 

em conta a verificação do número de subscritores, receitas, volume de tráfego e 

investimento.

Os serviços de Internet ou dados têm vindo a crescer exponencialmente o que 

exige da Autoridade Reguladora das Comunicações de Moçambique - INCM uma 

análise exaustiva. Para a análise deste serviço foram considerados os protocolos 

de transmissão e o tarifário para além de que foi subdividido em três grupos de 

acordo com o subscritor final em: - Internet móvel, residencial e empresarial. 

A análise incidiu sobre os seguintes itens: número de subscritores, tecnologia 

de transmissão, receita, tráfego e tarifário praticado pelas empresas:Internet 

Solutions, Mcel, Movitel, TDM, Teledata, TVCabo e Vodacom.
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1. Sector Postal

A partir dos anos 90, a realidade de um ambiente cada vez mais globalizado passa 

a repercutir-se na actuação dos correios. Em função dos grandes desafios dos 

mercados postais nacional e internacional e do processo de grande efervescência 

de reformas vivido pelos correios a nível mundial, os serviços postais em 

Moçambique vêm passando por um amplo processo de mudanças.

Os serviços dos correios em Moçambique estão presentes em todo o território 

nacional, sendo poucas as capitais provinciais e distritais que não têm agência, 

posto ou caixa de colecta dos correios. Com uma força de trabalho de 707 

colaboradores efectivos, 126 redes de vendas ou de distribuição e uma frota 

de 132 veículos, o sector postal em Moçambique entregou aproximadamente 

884.441.874 (Oitocentos e oitenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e 

um mil, oitocentos e setenta e quatro) quilogramas de objectos postais em 2017. 

Destaca-se o facto de o tráfego global ter apresentado em 2017 um crescimento 

de 4,7% em relação ao ano 2016 onde o sector atingiu um volume de 80.679.512 

(oitenta milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e doze) quilogramas.

As empresas prestadoras de serviços postais, como quaisquer outras na sociedade, 

são influenciadas pelo ambiente de negócio em que operam. Ilustra-se na 

presente análise o empenho dos operadores de serviços postais em Moçambique 

com base na dinâmica comercial focando-se para os anos 2016 e 2017.

No período em análise, três operadores de serviços postais, nomeadamente: 

Correios de Moçambique, FEDEX e Portador Diário forneceram informações que 

culminaram com o presente estudo de mercado postal. A DHL embora seja uma 

das grandes operadoras deste mercado não vem reflectida na análise por não ter 

fornecido informação atempadamente. Neste contexto, faz-se uma análise aos 

indicadores de desempenho das três empresas operadoras acima indicadas, com 

destaque para os seguintes:

1.  Receitas;

2. Volume de Tráfego;

3. Investimentos;

4. Pontos de acesso;

5. Qualidade de serviço (Tempo de entrega).
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1.1. Receitas

As receitas do sector postal no ano de 2017 tiveram um incremento na ordem 

de 13,5 % comparado com o ano de 2016. As receitas em 2017 situaram-se em 

527.465.203,68 MT (quinhentos e vinte e sete milhões, quatrocentos e sessenta e 

cinco mil, duzentos e três meticais, sessenta e oito centavos).

Analisado o desempenho individual dos operadores, em ordem decrescente do 

valor de receitas, a CdM teve desempenho financeiro superior, com a receita a 

rondar os 392.957.884,60MT (trezentos e noventa e dois milhões, novecentos e 

cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro meticais, sessenta centavos), 

valor correspondente a 74,5% da receita global do sector e superior aos 

88.323.865,08 MT (oitenta e oito milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos 

e sessenta e cinto meticais e oito centavos) do Portador Diário, que representa 

16,7% da receita global do sector. A FEDEX é a terceira classificada neste ranking 

contribuindo com 8,8% da receita global do sector postal.

2013 2014 2015 2016 2017

700,000,000

525,000,000

350,000,000

175,000,000

Total FEDEX Portador Diário CdM
Figura 4-1 Receitas do Sector Postal (2013 a 2017)

Nos últimos 5 anos 2.101.314.516,89 MT (dois biliões, cento e um milhões, trezentos 

e catorze mil, quinhentos e dezasseis meticais e oitenta e nove centavos) foram o 

total de receitas arrecadadas pelo sector postal, com o ano de 2015 a contribuir 

com 27 % da receita do sector. O decréscimo acentuado das receitas do sector 

entre 2015 a 2016 (cerca de 16,7%),é explicado fundamentalmente pela redução 

significativa do volume de tráfego conforme a Figura 4-1.
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1.2. Volume de Tráfego

Através da Figura 4-2, Volume de Tráfego (2013 a 2017), admite-se uma correlação 

forte e significativa entre a variação de receitas e a variação do volume de tráfego 

de serviços postais em Moçambique. No entanto, é possível admitir que o efeito 

de substituibilidade do tráfego postal pelo correio electrónico, pelos media e 

canais alternativos, contribuam para que o crescimento do tráfego postal fique 

aquém do crescimento das receitas.

10,4%

92,9%

-16.7%

13.5%
4.7%

-85.5%

2013 2014 2015 2016 2017

Receitas Tráfego

Figura 4-2 Volume de tráfego (2013 a 2017)

O crescimento do tráfego postal terá tendência a ficar aquém do crescimento 

das receitas, devido ao declínio do correio normal já que são, cada vez mais, as 

pessoas que preferem trocar mensagens online, do que uma correspondência 

física (correio tradicional).

1.3. Investimento

O investimento realizado em 2017 no sector postal foi de 63.868.123 MT (sessenta 

e três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, cento e vinte e três meticais) 

equivalente a uma redução de 15,3% quando comparado com igual período 

do ano anterior que se situou em 75.439.478,0 MT (setenta e cinco milhões, 

quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito meticais). 
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Figura 4-3 Rede de distribuição

1.5. Qualidade de Serviço

Nos indicadores definidos sobre a qualidade de serviço destaque vai para o tempo 

médio de envio de uma determinada correspondência. Do estudo realizado 

no campo, a demora de encaminhamento da correspondência foi um dos 

elementos de destaque. Com o efeito, o tempo médio mínimo de entrega de 

uma correspondência no serviço expresso a nível do território nacional varia de 

12 a 24 horas. 

1.4. Pontos de Acesso

Os pontos de acesso à rede postal registaram um ligeiro aumento de 2013 até 

final de 2017, com um incremento na ordem de 15,6% altura em que atingiram o 

número 126, tal como se pode ver na Figura 4-3, Rede de Distribuição. A empresa 

Correios de Moçambique detinha cerca de 73,8% dos pontos de acesso em 2017.
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Telecomunicações

Nesta secção é feita uma abordagem ao sector de telecomunicações na telefonia 

fixa, móvel celular e Internet (móvel, residencial e empresarial).

O serviço de telecomunicações de telefonia fixa é prestado pela empresa 

Telecomunicações de Moçambique, SA - (TDM). No processo de análise deste 

serviço teve-se em conta como indicadores de desempenho: o número de 

subscritores, o volume de tráfego, as receitas e o investimento. A TDM é uma 

empresa em reestruturação desde 2017. Esta restruturação consiste na fusão da 

empresa TDM com a Moçambique Celular (Mcel). Esta fusão foi influenciada pelas 

constantes mudanças tecnológicas do sector de telecomunicações e assenta 

no planeamento, redesenho da organização para garantir acesso massivo das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).

Na segunda parte, relativa a telecomunicações móveis em Moçambique, é 

feita uma análise de desempenho dos operadores de serviços de telefonia 

móvel celular, com maior incidência para os seguintes indicadores: número de 

subscritores, receitas, volume de tráfego e investimento realizado. Na terceira 

parte é feita uma análise de serviços de Internet em Moçambique, nos segmentos 

empresarial, residencial e móvel. Com efeito, foram identificadas como objecto 

de análise sete empresas nomeadamente: a Internet Solutions, Mcel, Movitel, 

TDM, Teledata, TVCabo e Vodacom

1. Serviço de Telefonia Fixa

Segundo o censo populacional de 2017 Moçambique é uma nação com cerca 

de 28,861,863 (vinte e oito milhões, oitocentos e sessenta e um mil, oitocentos 

e sessenta e três) habitantes com aproximadamente 6,764,496 (seis milhões, 

setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis) agregados 

familiares e 6,529,877 (seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e 

setenta e sete) residências das quais 0,8% têm acesso ao serviço de telefonia fixa. 

O serviço de telefonia fixa em Moçambique é prestado pela empresa 

Telecomunicações de Moçambique (TDM), uma empresa em reestruturação 

desde 2017. Esta reestruturação consiste na fusão das empresas Telecomunicações 

de Moçambique (TDM) com a Moçambique Celular (Mcel). A fusão é resultado 

de mudanças tecnológicas no sector de telecomunicações e assenta no 

replaneamento, redesenho da organização para garantir acesso massivo das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).

Devido às metamorfoses competitivas no sector de comunicações nacional bem 
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como a necessidade de convergência tecnológica tem vindo a alterar a forma 

como criamos, consumimos, aprendemos e interagimos com o mundo das TICs. 

A fusão das empresas TDM e Mcel é vista como um imperativo para garantir a 

prestação de serviços de qualidade inquestionável ao mercado nacional.

A convergência é entendida pelas empresas TDM e Mcel como a interconexão 

de tecnologias da computação e informação contendo multimédia e redes de 

comunicação que aparecem como resultado da evolução e popularização da 

Internet, assim como de actividades, produtos e serviços que estão emergindo 

neste espaço digital. Perante esta realidade tecnológica, é importante que para 

estas empresas, independentemente do seu ramo, envolvam-se em actividades 

de inovação — não apenas em termos de desenvolvimento de produtos e ou 

processos - dada a inovações tecnológicas e integração da tecnologia e negócio, 

mas também em relação às estratégias de marketing, recursos humanos, 

atendimento ao cliente, entre outras.

Obviamente que estes recursos de inovação trazem para os grandes players do 

mercado a possibilidade de melhorar a qualidade e eficiência de seus processos, 

mas ao mesmo tempo, estes players precisam movimentarem-se a fim de 

aprender a lidar com estes processos e recursos da inovação, pois, trata-se de 

uma inovação que tira a empresa e seus colaboradores da zona de conforto, e 

que pode contribuir para a ampliação do seu portfólio de produtos e serviços.

É apresentado às empresas TDM e Mcel como grande desafio no processo de 

fusão a necessidade de alinhar a implementação de novas tecnologias às rotinas, 

processos e políticas à nova empresa, pois, esta convergência traz consigo 

mudanças profundas em muitos mercados e ambiente de negócios, gerando 

novas oportunidades assim como novos desafios. 

É percepção da Autoridade Reguladora das Comunicações de Moçambique 

- INCM, que processos de fusão e ou dissolução de empresas apresentam um 

espaço fértil para inovação onde o maior beneficiário é o sector e o consumidor.

O processo de fusão entre as empresas TDM e Mcel começou oficialmente a 8 

de Junho de 2017 com a nomeação de um Conselho de Administração Único, 

para as duas empresas. O objectivo da fusão é a criação de uma empresa rentável, 

competitiva e com melhor prestação de serviços. Volvido um ano deste processo 

foi efectuado o diagnóstico situacional das duas empresas nas áreas: Tecnológica, 

financeira, comercial e de recursos humanos.

No que concerne aos recursos humanos está em processo a optimização de 

recursos existentes com vista a garantir a reutilização da maioria destes activos 

das duas empresas. Paralelamente, a nível tecnológico, estão em curso estudos 

sobre como rentabilizar os activos non core e a convergência dos activos core.

Com esta fusão, espera-se que o consumidor do mercado de telecomunicações 
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venha a beneficiar em grande medida visto que esta fusão focalizar-se-á à entrega 

de soluções integradas e inovadoras de serviços fixo e móvel. Outro benefício 

para o consumidor final será a obtenção de melhor oferta de pacotes de soluções 

a preços competitivos com uma capacidade técnica para dar resposta a altura 

das exigências do mercado. O aumento de pontos de venda e prestação de 

serviço em todo o país irá contribuir para a redução das distâncias para se obter 

acesso aos serviços de telecomunicações e a redução dos tempos de resposta 

as solicitações dos consumidores como resultado da optimização dos processos 

internos.

Por outro lado, a TDM e Mcel perspectivam que com a fusão crie-se um grupo 

de comunicações forte e sólido com maior capacidade de prossecução de 

uma estratégia de crescimento sustentável e internacionalização o que será 

conseguido através do alcance de uma capitalização bolsista no mercado 

de capitais nacional e internacional que se estima relevante na capacidade de 

captação de investimento e uma liquidez acrescidas o que concorrerá para 

aumentar a projecção internacional do mercado de capitais moçambicano.

1.1. Subscritores de Telefonia Fixa

Nos últimos cinco anos, as empresas concessionárias de telefonia fixa no mundo 

apresentaram uma queda no número de linhas activas. A título de exemplo, reporta 

a Agência Nacional de Telecomunicações Brasileira (Anatel) que nos últimos 12 

meses, naquele mercado, registou-se uma queda de 1,84 milhões de linhas.

Em Moçambique existe apenas uma empresa concessionária de linhas de 

telefonia fixa, a TDM, que em 2016 tinha um total de 52.866 (cinquenta e duas mil, 

oitocentos e sessenta e seis) linhas activas e em 2017 registou um total de 51.121 

(cinquenta e um mil, cento e vinte um) linhas activas, das quais 19.400 (dezanove 

mil e quatrocentos) referentes a subscritores pré-pago e os restantes 29.704 (vinte 

e nove mil, setecentos e quatro) subscritores pós-pago. 

Apesar do acesso às redes sem fio (wireless), que proporcionam vantagens 

comunicativas antes inimagináveis, o uso das linhas de telefonia fixa nos últimos 

12 meses (2016-2017) registou uma redução de 1.745 (mil, setecentos e quarenta 

e cinco) linhas, representando um decréscimo na ordem de 3,3% (três virgula três 

por cento).

A figura 4-4, Linhas telefónicas fixas (2013 a 2017) demonstra os índices de 

redução de linhas nos últimos cinco anos, onde à semelhança de outros 

mercados internacionais, nota-se uma queda no número de linhas activas. Em 
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2013, o número de linhas fixas activas situava-se em 59.585 (cinquenta e nove mil, 

quinhentos e oitenta e cinco) linhas contra as actuais 51.121 (cinquenta e um mil, 

cento e vinte um) o que correspondente a um decréscimo de 14,2% num espaço 

de cinco anos.

O tarifário praticado no serviço de voz situou-se nos 5,3 MT (cinco meticais e três 

centavos) por minuto, dentro da rede fixa, 7,8 MT (sete meticais e oito centavos) 

por minuto, para rede móvel e o serviço de dados situou-se em 100,00 MT (cem 

meticais) por cada GigaByte (GB).

1.2. Volume de Tráfego

Na telefonia fixa, o volume de tráfego foi analisado tendo em consideração o 

tráfego nacional (On-Net e Off-Net) e o tráfego internacional. De referir que no 

ano de 2017 registou-se um total de 32.965.081 (trinta e dois milhões, novecentos 

e sessenta e cinco mil, oitenta e um) minutos, dos quais 23.525.955 (vinte e três 

milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco) minutos 

são referentes ao tráfego nacional e 9.439.126 (nove milhões, quatrocentos e 

trinta e nove mil e cento e vinte e nove) minutos são correspondentes ao tráfego 

internacional. 
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Figura 4-4 Linhas telefónicas fixas (2013-2017)
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No que concerne ao tráfego nacional (On-Net e Off-Net) constatou-se em 2017 

uma redução de 59,4%, quando comparado com o tráfego de 2016, ou seja, dos 

57.884.967 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e oitenta quatro mil, novecentos 

e sessenta e sete) minutos registados em 2016 passou-se para 23.525.955 (vinte 

e três milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco) 

minutos de tráfego nacional gerado em 2017.

O tráfego internacional tem vindo a crescer de forma exponencial de ano 

para ano, tendo em 2017 registado um crescimento na ordem de 67,3%. Note-

se que as tecnologias móveis, com o advento das Over-The-Top (OTT), tem 

consumido grande parte do tráfego internacional com as chamadas de voz e 

vídeo através dos aplicativos FaceTime, Whatsapp, Facebook Mensseger, Skype e 

Viber, liderando o mercado das chamadas internacionais. Contudo, as chamadas 

internacionais, quando comparadas ao ano de 2016, passaram de 5.542.000 

(cinco milhões, quinhentos e quarenta e dois mil) minutos para 9.439.126 (nove 

milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, cento e vinte e seis) minutos em 2017. 

Perspectiva-se que com a entrada da Tecnologia 4G e a consequente melhoria 

dos serviços de dados, as chamadas internacionais tenderão a decrescer a nível 

nacional à imagem de outros mercados internacionais. 

Das análises acima referidas, conclui-se que a redução do tráfego nacional que 

se verifica é derivada da preferência dos subscritores pelos serviços de telefonia 

móvel, serviços esses que anualmente vêem os volumes de tráfego a crescer 

exponencialmente. No que concerne ao tráfego internacional, este tem vindo a 

crescer devido a boa qualidade e baixo custo do serviço prestado pela TDM.

A Figura 4-5, Volume de Tráfego mostra o decréscimo do volume de tráfego 

nacional (On-Net e Off-Net), o crescimento do tráfego internacional e o total do 

tráfego de ambos os serviços durante o período em análise (2013 a 2017).

 

Figura 4-5 Volume de tráfego
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1.3. Receitas

Em termos de receitas o serviço de telefonia fixa teve uma perda de receitas de 

aproximadamente 21,6% em 2017 quando comparado com ano de 2016. A TDM 

obteve em 2017 receitas no valor de 2.461.298.426,17 MT (dois biliões, quatrocentos 

e sessenta e um milhões, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte 

e seis meticais, dezassete centavos) valor inferior ao de 2016 que se situou em 

3.139.092.000,0 (três biliões, cento e trinta e nove milhões, noventa e dois mil 

meticais). 

A Figura 4-6, Evolução de receitas da TDM (2013 a 2017) mostra os valores 

arrecadados nos anos de 2013 a 2017 onde nos primeiros quatro anos a flutuação 

média do decréscimo das receitas foi na ordem de 3,2%, tendo no ano de 2017 

se verificado um acentuado decréscimo na ordem de 31,5% quando comparado 

com o ano de 2013.

Figura 4-6 Evolução de receitas da TDM (2013 a 2017)

1.4. Investimentos

O volume de investimento da TDM atingiu 1.174.648.000,0 MT (um bilião, cento 

e setenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e oito mil meticais) em 2013 e 

foi aplicado: na instalação da fibra óptica em alguns troços dos principais eixos 

rodoviários (Chimuara-Lualua, Namialo-Nacala), na aquisição de links de rádio 

5.8 GHz, grupo de bombas, rectificadores, equipamento informático para sala de 
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desenho de cartografia, software para o sistema de facturação, no projecto de 

expansão e modernização da rede ASDL, na expansão da rede ADSL/SHDSL, bem 

como na cobertura de 36 sedes distritais e upgrade da capacidade de backbone.

Comparando o ano de 2017 ao 2016 verifica-se que houve uma redução do 

volume de investimento na ordem de 96,7%, ou seja, esta rubrica situou-se em 

149.625.000,0 MT (cento e quarenta e nove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil 

meticais) na medida em que o tipo de investimento foi para projectos de pequena 

dimensão, como por exemplo, a instalação da rede de Internet e a construção do 

Data Centre. A Figura 4-7, Evolução do volume de investimento da TDM (2013 a 

2017) mostra o comportamento do volume de investimento realizado nos últimos 

cinco anos, com o pico a ser alcançado em 2016. 

Figura 4-7 Evolução do volume de investimento da TDM (2013 a 2017)

Telecomunicações Móveis 

O crescimento do mercado de telefonia móvel, em contraste com o declínio do 

mercado de voz na rede fixa, assegurado pelo aumento da penetração e utilização 

da banda larga, pelo desenvolvimento de serviços móveis de terceira geração 

(3G) bem como pela oferta de vários serviços de prestação de conteúdos, lança 

à Autoridade Reguladora das Comunicações de Moçambique - INCM novos 

desafios à actividade de regulação.
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O sector de telecomunicações é caracterizado por inovações constantes e pelo 

desenvolvimento de ofertas inovadas o que constitui um desafio para a regulação 

sendo por isso necessário ter capacidade de antecipação regulatória para permitir 

a conciliação de intervenções oportunas com o enriquecimento do processo de 

decisão que se deseja transparente, participativo e atempado. 

O número de subscritores no sector de telefonia móvel celular cresceu 4% 

passando de 13.086.554 (treze milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta 

e quatro) em 2016 para 13.615.677 (treze milhões, seiscentos e quinze mil, 

seiscentos e setenta e sete) em 2017 dos quais 99% dos subscritores são pré-

pagos. A Vodacom detém o maior número de subscritores com um total de 41.9% 

menos 0.4% comparado ao ano de 2016. O sector de telefonia móvel registou em 

2017 uma redução de 10,7% nas receitas, um facto jamais visto no mercado de 

telecomunicações em Moçambique. 

 

1.1. Subscritores

Os serviços de telefonia móvel celular tiveram um total de 13.615.677 (treze 

milhões, seiscentos e quinze mil, seiscentos e setenta e sete) subscritores em 

2017, representando um incremento de 4% comparativamente a igual período do 

ano anterior que atingiu 13.086.554 (treze milhões, oitenta e seis mil, quinhentos 

e cinquenta e quatro) subscritores. A maioria dos subscritores 99% deles são pré-

pagos e apenas 1% são pós-pagos.

A Figura 4-8, Evolução de Subscritores de Telefonia Móvel (2013 a2017) mostra 

o comportamento do crescimento de subscritores de telefonia móvel celular 

onde constata-se flutuações no crescimento destes subscritores. Note-se o 

crescimento do número de subscritores da Mcel que desde 2014 não atingia os 

quatro milhões e no ano de 2017 atingiu este marco. A Vodacom tem vindo a ser 

a entidade com maior número de subscritores do sector desde 2015, contudo, no 

presente ano apresenta uma redução de 0.4%.

 



36

Figura 4-8 Evolução de Subscritores de Telefonia Móvel (2013 a 2017)

1.2. Receitas

No ano de 2017 verificou-se um ligeiro decrescimento de receitas na ordem de 

10,7% comparativamente ao ano de 2016. Este decréscimo nas receitas foi causado 

pela redução de receitas registadas pelas empresas Movitel e Mcel que em 2016 

tiveram receitas de 6.233.370.000,00 (seis biliões, duzentos e trinta e três milhões, 

trezentos e setenta mil meticais) e 4.987.407.000,00 (quatro biliões, novecentos 

e oitenta e sete milhões, quatrocentos e sete mil meticais) respectivamente. Em 

2017 a Mcel conseguiu superar os resultados financeiros da Movitel, registando 

uma receita no valor de 3.552.198.000,00 (três biliões, quinhentos e cinquenta 

e dois milhões, cento e noventa e oito mil meticais) contra os 2.838.618.000,00 

(dois biliões, oitocentos e trinta e oito milhões, seiscentos e dezoito mil meticais). 

A Vodacom, por sua vez, manteve pelo terceiro ano consecutivo um crescimento 

das suas receitas dos 14 biliões registados em 2016 para dezasseis biliões em 

2017. A Figura 4-9, Receitas das Telecomunicações Móveis mostra o total de 

receitas registadas desde 2013 até 2017, assim como as variações por operador. 
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Em 2017 foi alcançado o valor total de 22.934.400.000,0 MT (vinte e dois biliões, 

novecentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos mil meticais).

Figura 4-9 Receitas das Telecomunicações móveis (2013 a 2017)

1.3. Volume de Tráfego

O volume de tráfego em serviços de telefonia móvel celular é medido em minutos, 

e subdivido em On-Net e Off-Net. Durante o ano 2017, o volume de tráfego dentro 

da mesma rede (On-Net) foi de 13.356.864.983,00 de (treze bilhões, trezentos 

e cinquenta e seis milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil e novecentos 

e oitenta e três ) minutos representando um crescimento face ao ano anterior 

de cerca de 14,7% em termos de minutos, tendo em conta que o valor atingido 

em 2016 foi de 11.640.846.531 (onze biliões, seiscentos e quarenta milhões, 

oitocentos e quarenta e seis mil e quinhentos e trinta e um) minutos, de acordo 

com a Figura 4-10, Volume de Tráfego (2013 a 2017). Estes valores associados com 

os dos subscritores traduzem um amadurecimento dos operadores deste serviço 

no mercado.
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Figura 4-10 volume de tráfego (2013 a 2017)

No que diz respeito ao tráfego Off-Net, ou seja, para outras redes, este tem vindo 

a decrescer ao longo do período em análise (2013 a 2017), tendo acentuado este 

decréscimo em 2016, na ordem de 45,4%, onde atingiu um volume de tráfego de 

1.867.103.460 (um bilião, oitocentos e sessenta e sete milhões, cento e três mil, 

quatrocentos e sessenta) minutos, inferior ao alcançado em 2015 que se situou em 

3.418.208.806 (três biliões, quatrocentos e dezoito milhões, duzentos e oito mil e 

oitocentos e seis)minutos, conforme a Figura 4-11,Volume de Tráfego Off-Net.

Figura 4-11 volume de tráfego Off-Net (2013 a 2017)
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No ano de 2017, cerca de 92,7% do tráfego móvel correspondeu a tráfego On-Net 

e 7,3% ao tráfego Off-Net. A tendência para o serviço móvel ser mais utilizado para 

a realização de chamadas destinadas à própria rede, tem vindo a ser incentivada 

pelos próprios operadores móveis, através da oferta de uma grande variedade 

de pacotes tarifários, resultantes de estratégias comerciais agressivas. Esta prática 

tem-se traduzido em os subscritores adquirirem mais do que um cartão de 

subscritor. 

Serviço de Internet

A promoção do acesso à Internet é considerada pela Autoridade Reguladora das 

Comunicações de Moçambique - INCM fundamental para o desenvolvimento da 

sociedade de informação, no que tange ao bem-estar, acesso a informação, educação 

e saúde das comunidades. Assim sendo, a presente secção faz uma análise de serviços 

de Internet em Moçambique, nos segmentos empresarial, residencial e móvel tendo 

sido identificadas como objecto da análise sete empresas, nomeadamente: a Internet 

Solutions, Mcel, Movitel, TDM, Teledata, TVCabo e Vodacom. 

Para análise deste mercado, foram considerados os seguintes indicadores: 

número de subscritores, tecnologia utilizada para prover os serviços de Internet, 

receita, tráfego e tarifário praticado. As empresas supracitadas provem serviços 

de Internet nas zonas urbanas de todas as capitais provinciais a indivíduos (móvel 

e residencial) usando as tecnologias Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), 

Code-Division Multiple Access (CDMA), Fiber-to-the-Home (FTTH), General 

Packet Radio Service (GPRS) e Hybrid Fiber Coax (HFC) e a empresas através das 

tecnologias, ADSL, CDMA, FTTH, HFC, i-Burst, Leased-Line, Terceira geração (3G), 

Very Small Aperture Terminal (VSAT) e WiMax.

Moçambique registou em 2017um total de 8.448.418 (oito milhões, quatrocentos 

e quarenta e oito mil, quatrocentos e dezoito) pessoas com acesso à Internet, 

equivalente a 29,3% da população, dos quais, 8.406.050 (oito milhões, 

quatrocentos e seis mil e cinquenta) são subscritores de Internet móvel, 37.407 

(trinta e sete mil, quatrocentos e sete) são subscritores residenciais e 4.961 (quatro 

mil, novecentos e sessenta e um) subscrições empresariais. 

Comparado ao ano de 2016, ano em que o número de subscritores do serviço de 

Internet situou-se em 4.543.284 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e três mil, 

duzentos e oitenta e quatro), em 2017 registou-se um crescimento na ordem de 

86,0% tendo este crescimento sido aliado ao forte investimento efetuado pelos 

Internet Service Providers (ISP) na ordem de 526.620.729,0 MT (quinhentos e vinte 

e seis milhões, seiscentos e vinte mil, setecentos e vinte e nove meticais). 
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Em Moçambique considera-se banda larga à velocidade mínima de 1,5 Mbps, 

de acordo com a Estratégia Nacional de Banda Larga, embora a velocidade 

mínima provida por maior parte dos ISPs seja de 1 Mbps e a máxima de 4 Mbps, 

nos segmentos residencial e empresarial. A Internet móvel é provida usando as 

tecnologias 3G, Edge e GPRS. A tecnologia 3G é dominante no meio urbano e as 

tecnologias Edge e GPRS no meio rural. 

A Tabela 4-1, Preço da Internet Residencial (FTTH, wireless) mostra os preços dos 

serviços de Internet, no segmento residencial, de acordo com as tecnologias 

usadas no país. O preço mensal por 30 Gigabyte usando a tecnologia FTTH 

custa 1.800,0 MT (mil e oitocentos meticais) com uma velocidade de 1 Mbps. O 

pacote ilimitado de 4 Mbps usando a mesma tecnologia custa 7.600,0 MT (sete 

mil e seiscentos meticais) por mês. É importante notar que um dos provedores do 

serviço de fibra óptica oferece, para além do serviço de Internet, o pacote básico 

de televisão por cabo.

Os serviços fornecidos usando redes wireless são os menos dispendiosos 

chegando o pacote de Internet de 1 Mbps com limite de 30 G a custar 1.370,0 MT 

(mil, trezentos e setenta meticais). O pacote ilimitado com a velocidade de 3 Mbps 

custa 3.920,0 MT (três mil, novecentos e vinte meticais) ao mês.

Tabela 4-1: Preço da Internet Residencial (FTTH-Wireless)

A Tabela 4-2, Internet Empresarial mostra os preços de serviços de Internet 

ilimitado no segmento empresarial, de acordo com as tecnologias usadas no país. 

O preço do pacote ilimitado com uma velocidade de 4 Mbps, usando a tecnologia 

FTTH é de 34.570,0 MT (trinta e quatro mil, quinhentos e setenta meticais) por 

mês. Usando a tecnologia wireless, o mesmo pacote custa 39.119,0 MT (trinta e 

nove mil, cento e dezanove meticais) por mês.

Nota-se que no segmento empresarial os serviços usando a rede wireless são os 

mais dispendiosos, pese embora o custo de 1 (um) metro de fibra subterrânea 

em zona rochosa custa 26,40 USD (vinte e seis dólares americanos, quarenta 

cêntimos), equivalente a 26.400,00 USD (vinte e sei mil, quatrocentos dólares 

americanos) por quilómetro enquanto a mesma dimensão em zona de terra firme 

custa 4,90 USD (quatro dólares e noventa cêntimos), equivalente a 4.900,00 USD 

(quatro mil, novecentos dólares americanos), por quilómetro. 

Tecnologia
Limitado Ilimitado

FFTH

Wireless

Velocidade (mbps) Limite (GB) MT(GB) Preço Mensal Preço Anual

1

1

Velocidade (mbps)

4

430

30

45

60

1,350

1,800

15,216

21,600

Preço Mensal (MT) Preço Anual

3,920

7,600

42,756

91,200
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Para o caso de fibra aérea, em zona rochosa custa 1.413,17 USD (mil, quatrocentos 

e treze dólares americanos, dezassete cêntimos) por quilómetro, enquanto em 

zona de terra firme custa 733,33 USD (setecentos e trinta e três dólares americanos 

e trinta e três cêntimos).  

Tabela 4-2 Internet Empresarial

1.1. Internet Residencial

No que concerne à subscrição de serviços de Internet residencial são analisados 

neste relatório quatro provedores deste serviço nomeadamente: a Internet 

Solutions (IS), TDM, Teledata e TVCabo. Os tipos de tecnologias usadas para 

prover este serviço são: ADSL, CDMA, FTTH, HFC, Radio Link e Wimax.

Os quatro provedores seleccionados acima indicados, registaram um total de 

37.407 (trinta e sete mil, quatrocentos e sete) subscritores, com a TDM a deter 

a maior quota de mercado com 20.291 (vinte mil, duzentos e noventa e um) 

subscritores, equivalente a 54% da quota de mercado seguido da TVCabo com 

16.478 (dezasseis mil, quatrocentos e setenta e oito) subscritores correspondendo 

a 44% e em terceiro lugar está a Teledata com 610 (seiscentos e dez) subscritores 

representando 2% (dois por cento) da quota de mercado das empresas em análise. 

A Internet Solutions é o provedor que possui menor número de subscritores, com 

uma fasquia de 28 (vinte e oito) utentes. Importa realçar aqui que o core business 

da IS é a prestação do serviçode Internet empresarial.

No que diz respeito ao regime tarifário dos pacotes limitados de 30 GB com uma 

velocidade de 1 Mbps usando-se a tecnologia Wireless, a Teledata tem a tarifa 

mais baixa no segmento de Internet residencial, onde 1 GB chega a custar 46,0 

MT (quarenta e seis meticais). A TVCabo para o mesmo serviço usando FTTH, por 

1 GB cobra 60 MT (sessenta meticais) em um pacote cujo produto mensal custa 

1.800,0 MT (mil e oitocentos meticais).

Nos pacotes ilimitados com uma velocidade de 4 Mbps, o pacote wireless custa 

2.400,0 MT (dois mil, quatrocentos meticais) e é provido pela TDM, enquanto 

Tecnologia
Ilimitado

FFTH

Wireless

Velocidade (mbps)

4

4

Preço Mensal (MT) Preço Anual

3,920

7,600

42,756

91,200
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usando a fibra óptica, a TV cabo cobra 7.600,0 MT (sete mil e seiscentos meticais). 

É importante realçar que a este pacote está incluso o pacote de televisão. 

Neste segmento de mercado, a tecnologia wireless é a menos onerosa quando 

comparada com a fibra.

1.1.1. Investimento

O investimento efectuado pelos provedores de Internet residencial em 2017 

atingiu um total de 99.923.870,0 MT (noventa e nove milhões, novecentos e 

vinte e três mil, oitocentos e setenta meticais) representando um aumento de 

8,8% quando comparado com o ano 2016 onde o investimento atingiu a cifra 

de 91.867.859,0 MT (noventa e um milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, 

oitocentos e cinquenta e nove meticais) como ilustra a Figura 4-12, Investimento 

na Internet Residencial.

 

Figura 4-12 Investimento na Internet Residencial
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1.1.2. Receitas

As receitas arrecadadas no segmento de Internet residencial em 2017 situaram-

se em 205.459.468,0 MT (duzentos e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta 

e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito meticais) uma redução de 17,5% 

quando comparado com o ano anterior 2016 onde as receitas situaram-se em 

249.085.673,0 MT (duzentos e quarenta e nove milhões, oitenta e cinco mil, 

seiscentos e setenta e três meticais).

A Figura 4-13, Receitas da Internet Residencial mostra a queda de receita das 

quatro empresas analisadas conjuntamente no segmento residencial onde a 

TDM contribuiu com cerca de 99,3% do volume total de receitas equivalente 

ao contravalor de 204.121.107,0 MT (duzentos e quatro milhões, cento e vinte 

e um mil, cento e sete meticais), contra uma participação da IS de 1.338.361,0 

MT (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, trezentos e sessenta e um meticais) 

correspondente a 0,7% do total de receitas. 

 

Figura 4-13 Receitas da Internet Residencial

A Internet Solutions registou em 2017 um total de 28 (vinte e oito) subscritores, 

todos localizados na Cidade de Maputo. O serviço de Internet provido pela IS é 

através das tecnologias wireless e Fibra. Embora tenha 28 subscritores apenas, 

o consumo médio diário é de 50 GB, o que pressupõe um consumo médio por 

subscritor de aproximadamente 1,79 GB.

O pacote de 1 Mbps ilimitado na IS custa 4.000,0 MT (quatro mil meticais) e a tarifa 
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mensal praticada para o pacote ilimitado, com velocidade de 4 Mbps, é de 7.600,0 

MT (sete mil e seiscentos meticais).

Esta empresa obteve em 2017 um volume de receitas na ordem de 1.338.361,0 

MT (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, trezentos e sessenta e um meticais), 

no segmento residencial, representando um aumento de cerca de 7,1% em 

comparação com o ano de 2016 em que a receita fixou-se em 1.249.137,0 MT 

(um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e sete meticais).

A IS tem oito (8) Gateways, onde a velocidade mínima é de 10 Mbps e a máxima 

de 600 Mbps. Os Gateways de Maputo, Matola, Sofala e Tete têm 600 Mbps, 200 

Mbps e 30 Mbps, respectivamente.

Em 2017 a TDM deteve a maior quota de mercado no segmento de Internet 

residencial, com um total de 20.291 (vinte mil, duzentos e noventa e um) 

subscritores, quando comparado com o ano de 2016 onde registou cerca de 

20.867 (vinte mil, oitocentos e sessenta e sete). A TDM, embora detenha maior 

quota de mercado, perdeu 576 subscritores o que corresponde a uma perda de 

2,8% de assinaturas. 

Salientar que a TDM tem subscritores em todo o território nacional mas é em 

Maputo que detém o maior número dos mesmos com 6.544, (seis mil, quinhentos 

e quarenta e quatro) subscritores, equivalente a 32,3%. A seguir indica-se mais 

províncias por ordem de decréscimo do número de subscritores: Sofala com 

2.520 (dois mil, quinhentos e vinte) subscritores equivalentes a 12,4%, Manica 

com 1.978 (mil, novecentos e setenta e oito) subscritores, equivalente a 9,7% e os 

restantes nas outras províncias.

A TDM oferece um total de 6 (seis) pacotes no segmento residencial suportados 

pela tecnologia CDMA com o mínimo (Mini) a custar 800,0 MT (oitocentos 

meticais) por mês, a uma velocidade de 8 GB, e o máximo (Executivo Gold) a 

custar 4.500,0 (quatro mil e quinhentos meticais) por mês, portanto o ilimitado. 

O pacote de 1 Mbps de velocidade com limite de 9 GB usando a tecnologia ADSL 

custa 990,0 MT (novecentos e noventa meticais). O serviço desta empresa é 

disponibilizado através da tecnologia CDMA e ADSL. A tarifa mensal praticada é 

de 3.300,0 MT (três mil, trezentos meticais), para um pacote de 1 Mbps com limite 

de 30 GB por ADSL.

A Teledata, por sua vez, registou em 2017 um total de 610 (seiscentos e dez) 

subscritores, distribuídos pelas seguintes três províncias, nomeadamente: Maputo, 

Sofala e Nampula. A Figura 4-14, Subscritores da Teledata mostra a distribuição 

dos subscritores por província. 

A Província de Maputo detém o maior número de subscritores, registando um total 

de 471 (quatrocentos e setenta e um) subscritores, equivalente a 77,2% seguida da 

Província de Sofala com 79 (setenta e nove) subscritores correspondente a 13,0% e, 
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por fim, a Província de Nampula com 60 (sessenta) subscritores, equivalente a 9,8%.

Figura 4-14 Subscritores da Teledata

O serviço desta empresa é disponibilizado através da tecnologia Wimax e Radio 

Link com um consumo médio mensal de 196 GB. A tarifa mensal praticada varia 

de 1.370,0 MT (mil, trezentos e setenta meticais) para um pacote de 1 Mbps com 

limite de 30 GB até 3.920,0 MT (três mil, novecentos e vinte meticais) para um 

pacote de 4 Mbps ilimitado.

A TVCabo, por último, registou em 2017 um total de 16.478 (dezasseis mil, 

quatrocentos e setenta e oito) subscritores, onde a maior parte destes localiza-se 

nos grandes centros urbanos e capitais provinciais. Esta empresa, para além de 

prover serviços de Internet, é responsável pela disponibilização dos serviços de 

televisão por cabo em Moçambique.

A TVCabo provê serviços de Internet em 5 (cinco) províncias, a saber: Maputo, 

Sofala, Tete, Nampula e Cabo Delgado. De acordo com a Figura 4-15, Subscritores 

da TVCabo, que mostra esta distribuição de subscritores por província, Maputo 

detém o maior número de subscritores com um total de 12.853 (doze mil, 

oitocentos e cinquenta e três) equivalente a 78%. Sofala, em segundo lugar, tem 

um total de 1.977 (mil, novecentos e setenta e sete) subscritores correspondente 

a 12%. Nampula com 824 (oitocentos e vinte e quatro) subscritores o equivalente 

a 5,0%; Tete com 659 (seiscentos e cinquenta e nove), equivalente a 4,0% dos 

subscritores e, por último, a província de Cabo Delgado com 165 (cento e sessenta 

e cinco) subscritores equivalente a 1,0%. 
Figura 4-15 Subscritores da TVCabo
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O serviço prestado pela TVCabo é disponibilizado através da tecnologia FTTH e 

HFC, sendo esta última disponibilizada apenas na Cidade de Maputo. Dos 16.478 

(dezasseis mil, quatrocentos e setenta e oito) subscritores, o consumo médio diário 

de Internet é de cerca de 33 TB o que equivale a um total de 990 TB por mês.

A TVCabo pratica uma tarifa mensal que varia de 1.800,0 MT (mil e oitocentos 

meticais) para um pacote de 1 Mbps com limite de 30 GB até 20.100,0 MT (vinte 

mil e cem meticais), para um pacote de 10 Mbps ilimitado.

1.2. Internet Empresarial

No seguimento de Internet empresarial foram objecto de análise as empresas:Internet 

Solutions, Movitel, TDM e Teledata. Uma análise preliminar neste segmento de 

mercado mostra que estes serviços são disponibilizados através dasseguintes 

tecnologias: ADSL, Cobre, Fibra, Leased-Line, Radio Link e VSAT.

Os quatro provedores acima indicados registaram um total de 4.961 (quatro mil, 

novecentos e sessenta e um) subscritores, de acordo com a Figura 4-16. A Movitel 

detém a maior quota de mercado, com 4.267 (quatro mil, duzentos e sessenta e 

sete) subscritores, o equivalente a 86% da quota de mercado, seguido da IS com 

552 (quinhentos e cinquenta e dois) subscritores, correspondente a 10,6% e as 

outras duas provedoras, TDM e Teledata, com 1,9% e 1,5% da quota de mercado, 

respectivamente.
Figura 4-16 Internet Empresarial
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A Teledata usando a tecnologia wireless, cobra no seu tarifário um valor de 110,0 

MT (cento e dez meticais) mensais por 1 GB, e a IS para um pacote ilimitado com 

uma velocidade de 4 Mbps cobra 39.119,0 MT (trinta e nove mil, cento e dezanove 

meticais) mensais. Estes dois pacotes do segmento empresarial são os menos 

onerosos usando a tecnologia wireless comparados com a fibra óptica. 

1.2.1 Investimento

No seguimento de mercado Internet empresarial, onde foram analisadas as 

empresas IS, Movitel e Teledata, esta rubrica atingiu em 2017 um valor total de 

426.696.859,0 MT (quatrocentos e vinte e seis milhões, seiscentos e noventa e 

seis mil, oitocentos e cinquenta e nove meticais), representando um aumento 

em cerca de 15,3% quando comparado com o ano 2016, onde o volume de 

investimento atingiu a cifra de 369.968.396,0 MT (trezentos e sessenta e nove 

milhões, novecentos e sessenta e oito mil, trezentos e noventa e seis meticais).

As receitas arrecadas no segmento de Internet empresarial em 2017 situaram-se 

na ordem de 386.754.729,0 MT (trezentos e oitenta e seis milhões, setecentos e 

cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e nove meticais), um aumento de cerca 

de 10,1% quando comparado com o ano anterior 2016 onde as receitas situaram-

se em 351.380.337,0 MT (trezentos e cinquenta e um milhões, trezentos e oitenta 

mil, trezentos e trinta e sete meticais) como ilustra a Figura 4-17.
Figura 4-17 Receitas Internet empresarial (2016a 2017)
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A Figura 4-18, mostra o aumento da receita das quatro empresas analisadas no 

segmento da Internet empresarial, onde a TDM contribuiu com cerca de 56,0% do 

volume total de receitas equivalente ao contravalor de 216.507.704,0 MT (duzentos e 

dezasseis milhões, quinhentos e sete mil, setecentos e quatro meticais), seguida da 

Movitel com cerca de 26,2% correspondente a 101.360.095,0 MT (cento e um milhões, 

trezentos e sessenta mil, noventa e cinco meticais); a Teledata, representando 9,1% o 

equivalente a 35.194.577,0 MT (trinta e cinco milhões, cento e noventa e quatro mil, 

quinhentos e setenta e sete meticais) e, por último, a IS com uma participação de 8,7% 

equivalente a 33.692.353,0 MT (trinta e três milhões, seiscentos e noventa e dois mil, 

trezentos e cinquenta e três meticais) do total de receitas.

Figura 4-18 Comparticipação na Receita

A IS registou um total de 524 (quinhentos e vinte e quatro) subscritores em 2017, 

distribuídos pelas cinco províncias seguintes: Maputo, Sofala, Tete, Nampula e 

Cabo Delgado. A Figura 4-19 mostra a distribuição de subscritores por província 

onde Maputo detém o maior número de clientes com um total 454 (quatrocentos 

e cinquenta e quatro) subscritores, equivalente a 86,6%; seguida de Sofala com 

41 (quarenta e um) subscritores, equivalente 7,8%; Nampula com 13 subscritores, 
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equivalente a 2,5%; Tete com 12 (doze) subscritores, equivalentes as 2,3% e, em 

último lugar, Cabo Delgado com quatro subscritores equivalentes a 0,8%. 

 
Figura 4-19 Subscritores da IS

A IS disponibiliza este serviço através de wireless, fibra óptica, Leased-Line e VSAT, 

tendo como consumo médio mensal 10,92 TB. A tarifa mensal praticada é de 39.119,0 

MT (trinta e nove mil, cento e dezanove meticais) para um pacote de 4 Mbps ilimitado.

As receitas da empresa IS pela prestação de serviço em 2017 atingiram um total de 

33.692.353,41 MT (trinta e três milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trezentos 

e cinquenta e três meticais, quarenta e um centavos), representando um aumento 

considerável de 136%, quando comparado com o ano de 2016, onde as receitas 

alcançadas foram de 14.250.451,79 MT (catorze milhões, duzentos e cinquenta 

mil, quatrocentos e cinquenta e um meticais, setenta e nove centavos).

Entretanto, a Movitel registou um total de 4.267 (quatro mil, duzentos e 

sessenta e sete) subscritores em 2017, distribuídos por todo o território nacional, 

representando um aumento na ordem de 5,2%, quando comparado com igual 

período do ano anterior 2016, na medida em que naquele ano foram registados 

4.058 (quatro mil, cinquenta e oito) subscritores.

A Figura 4-20 mostra a distribuição de subscritores por província. A província de 

Maputo detém o maior número de clientes, com um total de 1.866 (mil, oitocentos 

e sessenta e seis) subscritores, equivalente a 43,7%; seguida de Nampula com 654 

(seiscentos e cinquenta e quatro) subscritores, equivalente 15,3%; Sofala com 350 

(trezentos e cinquenta) subscritores, equivalente a 8,2%; e os restantes, nas outras 

províncias com taxas abaixo de 8,0%. 

Figura 4-20 Subscritores da Movitel
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O serviço desta empresa é disponibilizado através da tecnologia wireless.

A tarifa mensal praticada é de 6.300,0 MT (seis mil e trezentos meticais) para um 

pacote de 4 Mbps ilimitado.

As receitas desta empresa atingiram 101.360.095,0 MT (cento e um milhões, 

trezentos e sessenta mil, noventa e cinco meticais), representando um aumento 

de 30,6% quando comparado com o ano de 2016 onde as receitas alcançadas 

foram de 77.600.716,0 MT (setenta e sete milhões, seiscentos mil, setecentos e 

dezasseis meticais).

A TDM, por sua vez, registou um total de 95 (noventa e cinco) subscritores em 

2017, distribuídos a nível de todo o território nacional, representando um aumento 

na ordem de 8,0%, quando comparado com igual período do ano anterior, 2016, 

na medida em que naquele ano foram registados 88 (oitenta e oito) subscritores.

De acordo com a Figura 4-21 que mostra a distribuição de subscritores por 

província, Maputo detém o maior número de clientes, com um total de 70 (setenta) 

subscritores, equivalente a 73,7%, seguida de Tete com 9 (nove) subscritores, 

equivalente a 9,5%; Manica com 4 (quatro) subscritores, equivalente a 4,2% e os 

restantes nas outras províncias.

Figura 4-21 Subscritores da TDM
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O serviço desta empresa é disponibilizado através das tecnologias ADSL e CDMA.

A tarifa mensal praticada é de 3.300,0 MT (três mil e trezentos meticais) para um 

pacote de 1 Mbps com limite de 30 GB e 3.130,0 MT (três mil, cento e trinta 

meticais) para pacote de 4 Mbps ilimitado.

As receitas da TDM atingiram 216.507.704,01 MT (duzentos e dezasseis milhões, 

quinhentos e sete mil, setecentos e quatro meticais, um centavo) pela prestação 

de serviços, representando um decréscimo de 3,1% quando comparado com o 

ano de 2016 onde as receitas alcançadas foram de 223.379.425,82 MT (duzentos 

e vinte e três milhões, trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco 

meticais, oitenta e dois centavos).

A Teledata, de acordo com a Figura 4-22 registou um total de 75 (setenta e cinco) 

subscritores em 2017, distribuídos pelas seis províncias, nomeadamente: Maputo, 

Gaza, Sofala, Nampula, Niassa e Cabo Delgado, representando uma redução na 

ordem de 1,3% quando comparado com igual período do ano anterior, 2016, uma 

vez que naquele ano foram registados 76 (setenta e seis) subscritores.

A maioria dos subscritores da Teledata localiza-se na cidade de Maputo, com um 

total de 67 (sessenta e sete) subscritores, equivalente a 89,3%; seguida de Sofala 

com três (3) subscritores, equivalente 4,0%; Nampula com dois (2) subscritores 

equivalente a 2,7% e, com as restantes províncias (Gaza, Zambézia e Niassa), 

comum subscritor cada, equivalente a 1,3%.

Figura 4-22 Subscritores da Teledata
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O serviço desta empresa é disponibilizado através das tecnologias fibra óptica, 

cobre e wireless.

As receitas da empresa atingiram em 2017 o valor de 35.194.577,06 MT (trinta e 

cinco milhões, cento e noventa e quatro mil, quinhentos e setenta e sete meticais, 

seis centavos) pela prestação de serviços, representando um decréscimo de 2,6% 

quando comparado com o ano de 2016 onde as receitas alcançadas foram de 

36.149.743,52 MT (trinta e seis milhões, cento e quarenta e nove mil, setecentos e 

quarenta e três meticais, cinquenta e dois centavos).

1.2. Internet Móvel

A Internet móvel é um segmento de mercado das telecomunicações que, pela sua 

natureza, tem maior número de subscritores. Este crescimento de subscritores 

deve-se maioritariamente à entrada no mercado das telecomunicações de 

smartphones e 3G dongles. 

Neste segmento de mercado foram objecto da análise os três provedores de 

Internet móvel em Moçambique (Mcel, Vodacom e Movitel), bem como as três 

gerações de protocolos usadas para prover acesso à Internet móvel.

Os serviços de Internet neste segmento de mercado são disponibilizados através 

das tecnologias fibra óptica e wireless. Os protocolos de transmissão de dados 

geram alguma confusão por causa dos termos usados 4G, LTE (Long Term 

Evolution), 3G, EDGE e GPRS. Nos próximos parágrafos são esclarecidos os termos 

ou protocolos de forma cronológica, isto é, desde a sua aparição no sector de 
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telecomunicações, desde o protocolo mais lento ao mais rápido para, na segunda 

instância, fazer-se uma análise de serviços prestados e preços praticados pelas 

três operadoras de telefonia móvel celular a operar no mercado moçambicano.

Em Moçambique existem actualmente dois protocolos de transmissão de 

dados: o Global System for Mobile Communications (GSM) e o Universal Mobile 

Telecomunication System (UMTS). Com o leilão de espectro que pode vir a ocorrer 

na segunda metade do ano de 2018, o país poderá ter um terceiro protocolo de 

transmissão de dados chamado Long Term Evolution (LTE).

O GSM foi desenvolvido na Europa com nome original Groupe Spécial Mobile. Este 

protocolo é descrito como protocolo de segunda geração de telecomunicações 

móveis. Este tipo de protocolo é chamado vulgarmente de 2G. Existem duas 

variedades principais deste protocolo, nomeadamente o General Packet Radio 

Service (GPRS) e o Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE). O GPRS tem 

uma velocidade de cerca de 30 a 40 Kbps e é pouco adequado para aceder 

e-mails. No entanto, é facilmente identificado no ecrã por mostrar um pequeno 

“G” em um dos cantos do telemóvel. O protocolo EDGE é três vezes mais rápido 

que o GPRS, usando uma tecnologia similar, onde provê velocidades de 100 a 

120 Kbps e é ocasionalmente chamado de 2.75 G. O protocolo EDGE é chamado 

ocasionalmente 2.75 G para distingui-lo do GPRS. O EDGE tem o símbolo “E” no 

ecrã do telemóvel. 

O protocolo UMTS é a terceira geração de redes de dados de telefonia móvel 

celular. Ele foi melhorado entre 2004 e 2007 para permitir maior tráfego de dados. 

Neste período de tempo, foram implementados variantes do UMTS, dentre eles 

o Code-Division Multiple Access (CDMA) e o Wide band Code Division Multiple 

Access (WCDMA). O CDMA e WCDMA são modelos de compreensão de dados 

que possibilitam maior velocidade de transmissão e recepção de informação. O 

WCDMA provê velocidades de dados acima de 2 Mbps permitindo o uso eficiente 

do espectro radioeléctrico. O CDMA e WCDMA apresentam o símbolo 3G no 

ecrã do telemóvel, embora os nomes comerciais variem de 3.5 G e 3.75 G, estes 

últimos com o High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) a ser o modelo de 

encriptação usado.

O LTE que se espera chegue a Moçambique no período entre finais de 2018 e início 
de 2019 é a quarta geração (4G) de protocolo de dados para telefonia móvel celular. 

Esta é uma grande actualização das redes 3G existentes que permite ter velocidades 
de até 21 Mbps no momento. O protocolo LTE baseia-se nos fundamentos de GSM/
EDGE e UMTS/HSPA, com o último a mostrar o símbolo 4G no ecrã do telemóvel. 

Como se disse acima, existem no mercado moçambicano três operadores que 
prestam serviços de Internet móvel, nomeadamente a Mcel, Vodacom e Movitel. O 
protocolo mais usado é o UMTS e é usado nas capitais provinciais enquanto o GSM é 
usado nas regiões rurais. A Vodacom e Movitel utilizam em todas capitais provinciais 
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o UMTS como modelo de encriptação HSPDA enquanto a Mcel utiliza o WCDMA. 

Os preços de Internet móvel são providos em pacotes diários, semanais e mensais, 
sendo que os pacotes com maior adesão são os diários e mensais. Existe uma 
tendência do mercado em prover pacotes para acesso aos serviços OverThe Top 
(OTT), onde os pioneiros têm sido a Movitel e a Vodacom, com a Mcel a oferecer 
serviços gratuitos de acesso ao Facebook.

Os pacotes diários em Moçambique são por serviços, limite de MB ou horas. O 
pacote mais barato é provido pela Vodacom, custando 2,0 MT (dois meticais) 
com limite de 20 MB válido por 6 (seis) horas. A Movitel tem o segundo pacote 
mais barato que custa 3,0 MT (três meticais), tendo o limite de 70 MB validos 
por 1 (uma) hora, seguido do pacote da Mcel que custa igualmente 3,0 MT (três 
meticais) com limite de 45 MB. 

A Vodacom é a única operadora no mercado nacional que tem um pacote de 
Internet diário para acesso ao Whatsapp, Facebook e Twiter (WFT), que custa, por 
dia (24h), 11,0 MT (onze meticais).

O Pacote diário mais caro é o provido pela Movitel, que custa 40,0 MT (quarenta 
meticais), com limite de 360 MB, seguido do pacote da Mcel que custa 35,0 MT 
(trinta e cinco meticais) com limite de 300 MB.

Para os pacotes diários, a Movitel tem sete (7) pacotes, a Mcel tem quatro (4) e a 
Vodacom três (3) opções, de acordo com o gráfico em anexo.

Nos pacotes mensais, o mais barato é provido pela Mcel, com um pacote de 1,5 GB 
com custo de 160,0 MT (cento e sessenta meticais), seguido da Movitel e Vodacom 
com pacotes de 2 GB, custando para ambos 200,0 MT (duzentos meticais).

Os três provedores acima seleccionados, como se pode ver pela Figura 4-23 
registaram um total de 8.406.050 (oito milhões, quatrocentos e seis mil, 
cinquenta) subscritores, com a Movitel a deter a maior quota de mercado com 
4.452.185 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e 
cinco) subscritores, equivalentes a 53%; seguido da Vodacom com 3.384.687 (três 
milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete) subscritores, 
correspondente a 40% e a Mcel com 569.178 (quinhentos e sessenta e nove mil, 

cento e setenta e oito) subscritores, correspondente a 7,0%.

Figura 4-23 Subscritores da Internet Móvel
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Analisando o tarifário, com o uso da tecnologia wireless verificou-se que a 

Vodacom tem a tarifa mais baixa no segmento de Internet móvel, com o valor 

de 4,0 MT (quatro meticais) mensais, em um pacote limitado de 1 Mbps, com a 

Movitel a praticar uma tarifa de 6.300,0 MT (seis mil, trezentos meticais) mensais, 

em um pacote ilimitado com velocidade de 4 Mbps, usando a fibra óptica. 

Neste segmento de mercado, a tecnologia wireless é a menos onerosa quando 

comparada com a fibra óptica.

A Mcel registou um total de 569.178 (quinhentos e sessenta e nove mil, cento e 

setenta e oito) subscritores de serviços de Internet móvel em 2017, representando 

7,0% do total de subscritores neste segmento de mercado. A Movitel registou, no 

mesmo ano, um total de 4.452.185 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e dois 

mil, cento e oitenta e cinco) subscritores de serviços de Internet móvel, equivalentes 

a 53% do total de subscritores neste segmento de mercado. A Vodacom registou 

um total de 3.384.687 (três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos 

e oitenta e sete) subscritores de serviços de Internet móvel, também em 2017, 

correspondente a 40% do total de subscritores neste segmento de mercado.

1.3. Dinheiro Móvel (Mobile Money)

Grande parte da população moçambicana reside em zonas rurais, com difícil 

acesso aos serviços financeiros formais, bem como às TICs. Por outro lado, 

nos últimos anos o número de subscritores dos serviços de telefonia móvel e a 

cobertura deste serviço no país têm estado a aumentar consideravelmente.

Neste contexto, as limitações no acesso aos serviços e instituições bancárias, 

associado ao crescente uso dos serviços de telefonia móvel, permitiram a 

introdução do Mobile Money no país. Trata-se de uma tecnologia inovadora 

do serviço das telecomunicações que transforma o telemóvel em um banco 

electrónico móvel, permitindo que os seus usuários possam transferir ou receber 
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dinheiro, pagar contas como a de água ou luz, guardar dinheiro, comprar crédito, 

entre outros serviços, através do telemóvel.

O serviço Mobile Money é prestado pelos mesmos operadores que oferecem 

serviços de telefonia móvel e está disponível tanto para os utilizadores dos 

serviços pré-pago como para os do pós-pago. Este serviço é similar a uma 

aplicação bancária e está cada vez mais popular no país pela sua conveniência, 

facilidade de utilização, segurança e rapidez, principalmente para aquelas pessoas 

que vivem em zonas recônditas, onde têm que percorrer quilómetros de distância 

para conseguirem ir a uma ATM ou agência bancária mais próxima. 

Este serviço foi introduzido no mercado moçambicano no final de 2011 pela Mcel 

com o serviço denominado M-Kesh. Em 2013, a Vodacom introduziu o M-Pesa e 

mais tarde, em 2017, a Movitel lançou o e-Mola, permitindo a inclusão financeira 

de milhões de moçambicanos.

Os operadores de telefonia móvel têm estado a usar o Mobile Money não só 

como uma forma de aumentarem os seus ganhos, mas também para angariarem 

mais clientes e fidelizarem-nos à sua rede, o que acaba por ter implicações no 

volume de tráfego e receitas.

Desde que Moçambique aderiu ao Mobile Money, os operadores de telefonia móvel 

têm tido grandes ganhos nos seus negócios. Contudo, o maior ganho é o impacto 

bastante significativo que este serviço trouxe na vida das pessoas, fundamentalmente 

daquelas que têm dificuldades no acesso aos serviços bancários. 

Este serviço permitiu a inclusão financeira de milhares de pessoas no sistema 

financeiro nacional e permitiu a promoção do crescimento económico em todo 

país. Porém, importa destacar a relevância do papel da Autoridade Reguladora das 

Comunicações-INCM em Moçambique.

A Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM, através das suas políticas e 

decisões, pode influenciar na promoção ou desaceleração deste tipo de negócio, 

podendo tomar decisões que afectam os lucros, a qualidade dos serviços 

prestados, acesso às infra-estruturas, entre outros. É papel desta instituição avaliar 

os impactos deste negócio na vida do cidadão comum, bem como garantir que 

a evolução dos serviços prestados pelos operadores de telefonia móvel celular 

esteja alinhada com os objectivos macroeconómicos do país
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V. Fiscalização e Licenciamento

Neste capítulo são apresentadas as acções de fiscalização aos operadores das 

comunicações realizadas em 2017 e os licenciamentos de novas entidades 

para operarem no mercado das comunicações moçambicano. As acções de 

fiscalização compreenderam a monitorização de espectro radioeléctrico e as 

vistorias realizadas às instalações dos operadores. O licenciamento dos novos 

operadores das comunicações compreende o licenciamento nos sectores postal, 

de telecomunicações e radiocomunicações. Por outro lado, alguns operadores 

manifestaram o seu desejo de terminarem o exercício das suas actividades no 

mercado das comunicações o que é ilustrado pelos quadros de cancelamento 

das suas licenças.

1. Fiscalização

Monitorização do espectro radioeléctrico 

No âmbito da monitorização do espectro radioeléctrico, a Autoridade Reguladora 

das Comunicações - INCM fez o acompanhamento da utilização das estações 

fixas, semi-fixas e móveis nas Cidades de Maputo, Beira, Tete e Nampula através 

do Subsistema de Monitorização de Frequências do SIGMER. Simultaneamente, 

parametrizou o Automatic Violation Dectection (AVD) que permite a comparação 
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automática das frequências existentes no plano nacional de frequências e as 

licenciadas na base de dados, o que permite identificar se existem frequências 

do plano nacional a serem utilizadas por entidades não licenciadas para o efeito. 

Igualmente foi monitorizado o espectro radioeléctrico na faixa dos 20 MHz a 8 GHz 

na região Sul do país, nomeadamente nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane.

A monitorização do espectro radioeléctrico na província de Maputo e zonas 

fronteiriças consistiu na supervisão das faixas 3658.5 a 3792 MHz, a faixa de 

radiodifusão FM (87.5-108 MHz) e 5 GHz.

Esta monitorização resultou na identificação do uso legal das faixas 3658.5 a 3792 

MHz pela Internet Solutions. Na radiodifusão FM, todas as faixas consignadas 

estão em uso, sem causar interferência aos países com os quais Moçambique 

faz fronteira. Pretendia-se com este exercício, replanificar o espectro destas faixas 

para melhor prestação de serviços de radiodifusão.

Nos 5 GHz foi identificado e notificado o operador de telefonia móvel Movitel, 

que utilizava ilegalmente um bloco de 5 MHz. Este, após notificação, alterou 

os parâmetros de transmissão do seu equipamento estando actualmente a 

operar segundo os termos e condições da sua licença. Ainda na sequência da 

monitorização aos operadores de telecomunicações, a TDM e a AFRITEL foram 

notificados a ajustarem os seus blocos de frequências para coincidirem com o 

espectro atribuído no acto de licenciamento.

Na província de Gaza foram monitoradas as faixas de:

1. CDMA (455 a 465 MHz e nos 800 MHz);

2. GSM (880 a 915 MHz); e

3. UMTS (1900 MHz, 2100 MHz).

Nas faixas de CDMA, GSM e UMTS pretendia-se verificar o grau de ocupação do 

espectro radioeléctrico pelas operadoras de telefonia fixa e móvel (TDM, Mcel, 

Vodacom e Movitel). Neste exercício, constatou-se nos distritos de Massingir, 

Guijá, Chokwe, Chilembene e Cidade de Xai-Xai um desvio de 910 KHz da 

empresa TDM. A TDM foi notificada a corrigir o desvio, fixando as suas portadoras 

nos 871.11 MHz a 876.03 MHz de acordo com a sua licença. 

Foram também verificados os parâmetros técnicos das estações de rádio e 

televisão, tendo-se constatado, de uma forma geral, cinco (5) entidades a emitir 

fora dos parâmetros, com desvios de frequência e seis (6) entidades a transmitirem 

fora da frequência licenciada conforme descrito no Anexo II, Medição de 

Parâmetros Técnicos de Estações em 2017. 

Visando acomodar as necessidades globais da Nova Geração de Serviços 

e Tecnologias assim como harmonizar os canais de acordo com as suas 

especificidades, foi lançado a Manifestação de Interesse (MI) para a contratação 

de uma consultoria que fará a restruturação do espectro de frequências para o 
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serviço de banda larga fixo e móvel, e a revisão do Plano de Radiodifusão Sonora 

(FM). Este processo visa permitir a disponibilização de canais adicionais que 

respondam à demanda de espectro para Radiodifusão Sonora (FM) nas capitais 

provinciais.

Controlo de Termos e Condições de Licença de 
Entidades de Serviços de Radiocomunicações, 
Telecomunicações e Postais

Em Nampula foi fiscalizada a Empresa Corredor de Desenvolvimento do Norte, a 

qual foi notificada a apresentar o recibo de pagamento de taxas, tendo-lhe sido 

levantado o equipamento em uso. Foi fiscalizada também a Empresa Visa Segurança, 

entidade licenciada para operar na Província de Maputo, sem no entanto, apresentar 

documentos para prestar serviços em Nampula. Dada a esta irregularidade, foi 

notificada a legalizar a sua actividade e foi-lhe confiscado o equipamento.

Na Cidade de Lichinga foram alvo de fiscalização quatro entidades: FLEFER, 

CHIKWETI, CICOTI e o Hospital Provincial de Lichinga. A FLEFER, porque não 

possuía licença foi notificada a apresentar os documentos, tendo-lhe sido 

confiscados cinco rádios e multada pelo tempo de uso ilegal de equipamento. A 

entidade CHIKWETI, apesar de usar legalmente os serviços de radiocomunicação, 

usa uma Vsat sem ter no local a respectiva licença, pelo que foi notificada a 

apresentar à Delegação Provincial da Autoridade Reguladora das Comunicações 

- INCM em Nampula a licença e o último recibo de pagamento da mesma. A 

Empresa CICOTI também usa uma Vsat e não apresentou a respectiva licença 

alegando tê-la em Maputo, por esta razão foi notificada a apresentar a mesma à 

Delegação Provincial da Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM em 

Nampula. Por último, o Hospital Provincial de Lichinga, que ostenta antenas de 

radiocomunicações, no entanto, não estão conectadas a nenhum equipamento 

pelo que foi notificada a remover as mesmas.

Em Pemba foi inspeccionada a empresa REGIS e, porque não possuía licença 

foi notificada a tratar a sua licença junto à Delegação Provincial da Autoridade 

Reguladora das Comunicações - INCM em Nampula e incorrer-lhe-á uma multa 

pelo tempo de uso dos serviços sem licença. De igual modo, foi inspeccionada 

a empresa PROMER, que ostenta antenas de radiocomunicações no seu edifício 

mas sem usar o equipamento, pelo que foi notificada a remover estas antenas.
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Por seu turno, a Delegação Provincial da Autoridade Reguladora das 

Comunicações - INCM na Zambézia, na área de telecomunicações fiscalizou 14 

entidades. Destas, 11 prestam serviços de Internet mas nenhuma possui licença. 

As outras três operam Vsats e apenas uma não possuía licença. As entidades que 

operam sem licença foram notificadas a legalizarem os seus serviços. 

Em radiocomunicações, foram fiscalizadas 50 entidades e notificadas 31. Deste 

total, 12 deverão efetuar o licenciamento, nove foram notificadas a remover as 

antenas de radiocomunicações inoperacionais, uma deverá ampliar a rede e as 

restantes nove entidades foram notificadas a apresentar as licenças de exploração 

de serviços e os últimos recibos de pagamento da taxa anual.

No que diz respeito à fiscalização dos serviços postais, ainda na Província da 

Zambézia, a actividade cingiu-se fundamentalmente na monitoria da qualidade 

do serviço postal, através da verificação dos termos e condições de licenças 

e confirmação da sua presença no mercado local.  Todas as cinco entidades 

fiscalizadas cumprem com os termos e condições de licença.

Em Tete foram fiscalizadas 28 entidades e identificadas seis entidades ilegais, das 

quais quatro já submeteram o pedido de licenciamento, uma deverá ampliar a sua 

rede de radiocomunicações e duas devem proceder ao registo de Internet Café. 

No Distrito de Macanga, foi detectada uma entidade mineira a operar, ilegalmente, 

equipamento de amplificação do sinal da rede telefónica da Vodacom. 

Em Manica e Sofala foram fiscalizadas 28 entidades, destas 12 apresentavam 

irregularidades. Assim sendo, nove entidades foram notificadas a apresentar as 

licenças e os respectivos recibos dos últimos pagamentos de taxas, uma entidade 

foi notificada a liquidar a sua dívida na ordem dos 150.387 MT (cento e cinquenta 

mil, trezentos e oitenta e sete meticais) e uma foi notificada a licenciar os seus 

serviços e passar por vistoria técnica.

Na Zona Sul foram fiscalizadas 14 entidades e identificadas algumas irregularidades. 

Destas entidades com irregularidades ressalta a: A Denis / MozSecurity – Moamba 

que tinha rádios registados em nome de outra instituição. Por isso foi-lhe 

confiscado o equipamento.

Outro facto observado como fruto da fiscalização, ainda na Zona Sul, é a 

reclamação da Administração do Distrito de Matutuine, por falta de cobertura 

das operadoras Vodacom e mCel, nas localidades de BelaVista, Tinonganine 

e Katuane. Em Katuane, para além da falta de cobertura telefónica, não existe 

nenhuma estação de radiodifusão (quer sonora, quer televisiva); adicionalmente, 

esta localidade tem tido sérios problemas de spillover, o que resulta em frequentes 

chamadas em roaming. 

No âmbito da fiscalização das redes de comunicações de operadoras da indústria 

de extracção mineira, pesada e energética, foram visitadas sete entidades e 

detectadas duas empresas com equipamento não registado: a MOTRACO e a 
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MOZAL que foram notificadas a regularizarem-se junto à Autoridade Reguladora 

das Comunicações - INCM.

Foram alvo de fiscalização, também, as pequenas empresas de radiocomunicações 

ou de serviços de telecomunicações. Neste âmbito foram visitadas sete entidades, 

das quais nenhuma possui licença para exploração dos serviços de Internet 

Café, pelo que foram notificadas a comparecer à Autoridade Reguladora das 

Comunicações - INCM para a legalização das actividades.

Vistorias

O processo de vistoria levado a cabo no ano de 2017 resultou na identificação 

de irregularidades em 10 entidades e foi identificada uma entidade a operar com 

equipamento não homologado. 

De um modo geral, as irregularidades identificadas compreendem a falta de 

sinalização ou sinalização defeituosa nas torres de transmissão, desvio de 

frequência de operação, baixo isolamento acústico, problemas de climatização, e 

a falta de protecção contra descargas.

Na falta de sinalização ou sinalização defeituosa de equipamento de 

telecomunicações o operador é notificado pela Autoridade Reguladora das 

Comunicações – INCM para a correcção da irregularidade. 

Os operadores identificados a usar equipamento não homologados, também 

foram notificados a proceder com o processo de homologação para evitar 

possíveis interferências.

2. Licenciamentos

Esta secção apresenta a evolução do mercado de comunicações moçambicano 

mostrado em termos de licenciamentos nos sectores postal, de radiocomunicações 

e de telecomunicações ao longo do ano de 2017. A crescente demanda pelo 

espectro radioeléctrico mostra a importância deste recurso escasso para o 

desenvolvimento da indústria e comércio nacional o que contribuirá para o 

desenvolvimento socioeconómico.
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Licenciamentos na Área Postal

A área postal emitiu 11 licenças em 2017 para novas entidades no mercado postal, 

das quais 10 estão sediadas na Cidade de Maputo e uma sediada na Cidade da 

Beira de acordo com: Anexo - III, Licenciamentos do Sector Postal.

Licenciamentos na Área de Radiocomunicações

Em relação ao licenciamento na área de radiocomunicações, a Autoridade 

Reguladora das Comunicações – INCM licenciou 13 estações de radiodifusão em 

2017 conforme ilustra oAnexo-IV, Licenciamentos em Radiodifusão Sonora.

Relativamente à radiodifusão televisiva, a Autoridade Reguladora das 

Comunicações - INCM procedeu à atribuição de dois canais à SATMOZ, LDA para 

o estabelecimento de uma Estação de Radiodifusão Televisiva Digital Terrestre na 

Cidade de Maputo e um canal à Gotv Moçambique, SA, para o estabelecimento 

de uma Estação de Radiodifusão Televisiva Digital Terrestre na Cidade de Xai-Xai.

Por indisponibilidade de espectro radioeléctrico na Cidade e Província de Maputo, 

foram devolvidos ao Gabinete de Informação (GABINFO) quatro (4) projectos de 

radiação de rádio e quatro (4) de TV a seguir indicados.

Este facto mostra a exiguidade deste recurso cada vez mais escasso: o espectro 

radioeléctrico, daí que deva ser utilizado de forma racional e adequada.

Projectos de candidatos a operadores de rádio: Opo Rádio, Rádio Nossa, Rádio 

Pátria e Rádio Estrela.

Projectos de candidatos a operadores de TV: TV Maputo, TV Unidade, TV 

Quelimane e HAQ TV.

A pedido da STV, foram canceladas 25 estações de radiodifusão televisiva, 

distribuídas a nível nacional.

Durante este período foram canceladas 208 estações de radiocomunicações, 

correspondentes a 15 entidades licenciadas, conforme ilustra o Anexo-V, 

Cancelamento de Radio Difusão .
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Licenciamentos na Área de Telecomunicações

Na área de Telecomunicações, no mesmo período de análise, foram recebidos 20 

pedidos de licenciamento dos quais 16 novos e quatro para renovação, conforme 

se detalha no Anexo-VI, Licenciamentos em Telecomunicações.

Em termos de alocação de recursos de numeração, foram atribuídos oito números 

Unstructered Supplementary Service Data (USSD), 10 números Short Message 

Service (SMS) com taxa Premium, oito números curtos para o funcionamento de 

Linhas de Cliente (Call-Centres) e 20 números para a Linha Verde.
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VI. Migração Digital

Embora a transmissão digital tenha sido testada em 2016 através da instalação 

de uma rede piloto de 18 emissores em todas as províncias do país, a cerimónia 

oficial de lançamento do Projecto de Migração Digital em Moçambique foi feita 

a 19 de Março de 2017 pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos 

Alberto Fortes Mesquita. Esta cerimónia teve lugar no recinto da TVM, sita na Av. 

25 de Setembro, na cidade de Maputo. 

Participaram neste evento membros do Governo de Moçambique, uma delegação 

do Governo da República Popular da China, Presidentes dos Conselhos de 

Administração da Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM, das 

televisões nacionais, responsáveis de outros meios de comunicação social, uma 

delegação da StarTimes Group, entre vários convidados.

Com este lançamento oficial, Moçambique ficou próximo de deixar para trás 

a radiodifusão analógica migrando para a digital o que representa, de forma 

imediata, um passo para o futuro em toda a cadeia de produção e transmissão da 

Televisão de Moçambique.

O arranque deste projecto foi resultado de um processo muito longo como se 

mostra a seguir:

Adopção, em Dezembro de 2010, do padrão tecnológico da migração digital 

DVB-T2; 

Criação, em Fevereiro de 2011, da Comissão para a Implementação da Migração 

Digital, COMID;

Elaboração da Estratégia de Migração da Radiodifusão Analógica para Digital 
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que consistiu, essencialmente, na definição de medidas adequadas, com vista a 

alcançar maiores ganhos para a população;

Criação da Empresa de Transporte, Multiplexação e Transmissão (TMT), o operador 

público de rede de televisão digital;

Implementação do Projecto - piloto de Televisão Digital Terrestre que permitiu 

a montagem de 18 emissores digitais em todas capitais provinciais e zonas 

fronteiriças;

Lançamento do concurso internacional para a implementação do Projecto de 

Migração Digital, entre outras actividades.

A Migração da Radiodifusão Analógica para a Digital é um processo complexo, 

com implicações sociais e económicas que ultrapassam, de longe, a pura 

migração técnica, por isso não deve configurar-se como uma mera mudança de 

infra-estruturas de rede de transmissão, sem qualquer valor acrescentado para 

os cidadãos, devendo garantir-se que toda a população continue a ter acesso à 

televisão e a expansão e melhoria da qualidade do sinal e conteúdos transmitidos. 

Com a migração digital haverá separação de actividades de radiodifusão, isto é, a 

separação entre a transmissão do sinal e a produção de conteúdos. As televisões 

continuarão a produzir os seus conteúdos e a transmissão passará a ser feita por 

uma entidade autónoma, a TMT.

Até aqui, por conta de um ambiente tecnologicamente pouco colaborativo, fazer 

televisão tem implicado custos elevados na produção de conteúdos, menor 

velocidade operacional, menor qualidade de imagem e som, mas também menor 

interactividade com os telespectadores.

Com o advento da nova era, a Digital, todas essas desvantagens, intrínsecas à 

transmissão através da tecnologia analógica, ficam para a história, abrindo-se, 

de facto, uma nova página, desde logo, a da Alta Definição, fora a possibilidade 

imediata de transmitir três (3) canais em simultâneo, com possibilidade de 

duplicação do número de canais a médio prazo.

Os 10 centros de televisão provincial serão também todos equipados, devendo 

estar em conexão permanente com a redacção central e podendo transmitir, de 

forma autónoma, 24 horas por dia.

O processo de regularização do financiamento do projecto envolveu várias 

entidades, nomeadamente a Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM, 

na qualidade de regulador do sector, o Ministério dos Transportes e Comunicações, 

entidade de tutela, o Ministério da Economia e Finanças, o Governo da China, 

como financiador, e o Exim Bank, Banco chinês responsável pelo desembolso do 

financiamento.

Já foram montados emissores nas dez capitais provinciais do país, incluindo a 

província de Maputo e Matola, e nas oito zonas fronteiriças, nomeadamente 
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Ponta-de-Ouro, Namaacha, Ressano Garcia, Vila de Manica, Ulongué, Zóbuè e 

Mandimba, estando neste momento a ser montado o último emissor em Milange.

No âmbito do processo de Migração digital, esperava-se a instalação de 60 sites, 

uma estação terrena e o apetrechamento dos estúdios da TVM em Maputo, 

Beira, Chimoio, Pemba, Quelimane, Tete, Xai-Xai, Lichinga e Inhambane até finais 

de Dezembro de 2017. No entanto, foram concluídos 22 bases de novas torres 

para igual número de sites, concluídos 40 bases de equipamento para 40 sites e 

concluída a instalação de equipamentos em 33 sites. 





71     

VII. Museu das Comunicações

Neste capítulo faz-se uma breve apresentação das actividades desenvolvidas 

no âmbito da implementação do Projecto Museu das Comunicações de 

Moçambique.

O Projecto Museu das Comunicações de Moçambique foi oficializado com a 

assinatura do Memorando de Entendimento pelas sete instituições signatárias, 

nomeadamente, o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique 

(INCM), os Correios de Moçambique (CdM), a Televisão de Moçambique (TVM), a 

Sociedade Notícias (SN), a Rádio Moçambique (RM), o Centro de Informática da 

Universidade Eduardo Mondlane (CIUEM) e as Telecomunicações de Moçambique 

(TDM), numa cerimónia pública realizada a 13 de Fevereiro de 2017 e dirigida por 

Sua Excia o Ministro dos Transportes e Comunicações, Eng.º Carlos Mesquita.
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Esta iniciativa inter institucional visa, entre outros objectivos, criar um espaço 

pedagógico de carácter científico e tecnológico, onde, de forma lúdica e 

interactiva, pode-se ter acesso a informações sobre o passado das comunicações 

e também sobre as tecnologias do futuro.

O Museu das Comunicações de Moçambique será um local de conhecimento 

com peças com registo de todas as comunicações, desde a época do pombo-

correio até à geração dos telemóveis que caracterizam a era moderna das 

comunicações.

Com a implantação do Museu das Comunicações pretende-se, entre outros 

objectivos: proporcionar um encontro cultural sobre as comunicações no país, 

projectando uma visão do passado, presente e futuro; disseminar o papel e 

importância das comunicações; trazer a evolução histórica e as novas tecnologias 

do sector das comunicações, assim como o seu contributo para o desenvolvimento 

económico do país; promover a divulgação das novas tecnologias associadas 

ao sector das comunicações como suporte à promoção e conhecimento 

do património histórico, o que poderá contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade de informação; contribuir para a educação da juventude com ênfase 

para a dimensão científica e tecnológica da área das comunicações. Também 

espera-se que o Museu das Comunicações de Moçambique faça parte do roteiro 

turístico da Cidade de Maputo.

No período em referência, a equipe técnica recolheu, editou e inseriu no Museu 

Virtual 97 entrevistas de Histórias de Vida de antigos funcionários e dirigentes de 

empresas e instituições ligadas a Comissão da Implantação das TICs, Cinema, 

Internet, Serviços Postais, Telecomunicações, Radiodifusão e da instituição 

Reguladora, a Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM. Este material 

teve, também, inserção na Web Page do Museu. Na generalidade está programada 

a inserção de 100 entrevistas de Histórias de Vida.

1. História da Radiodifusão

A radiodifusão foi e será uma área importante de pesquisa para matérias de 

suporte ao projecto do museu. Parte do material colectado nesta área é reportado 

neste Relatório de Regulação das Comunicações 2017. Nesta vertente,o objectivo 

foi maximizar a informação sobre as histórias de vida daqueles que a partir do 

primeiro quartel do Século XX deram sinais de si, nas esferas de Rádio e Televisão. 

Destacam-se como exemplos, dois relatos importantes, nomeadamente, o da 

História de Vida de Juarez de Maia, brasileiro, que liderou a equipe que elaborou 

e implementou os projectos da institucionalização do Instituto de Comunicação 
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Social (ICS), a primeira que desenvolveu a iniciativa das Rádios Comunitárias e 

esteve na implantação da Televisão Experimental – TVE de Moçambique, que mais 

tarde veio a dar origem a actual Televisão de Moçambique - TVM e a História de 

Vida de Licínio de Azevedo, um cineasta que nasceu no Brasil e se tem notabilizado 

na produção cinematográfica, em Moçambique.

Uma das áreas de pesquisa de informações para o futuro Museu das Comunicações 

é a da Regulação. Neste relatório apresentam-se três entrevistas de História de 

Vida, estando planificado dez entrevistas ainda por fazer com vários técnicos e 

dirigentes desta área.

Figura 7-1 Engº João Jorge, Assessor do CA - INCM

Na Autoridade Reguladora das Comunicações- INCM foram entrevistados os 

seguintes quadros seniores: Isidoro da Silva, João Jorge, Américo Muchanga, 

Hilário Tamele e Francisco Chate.

2.  Comissão da Política de Tecnologias de 
Informação e Comunicação

A Comissão Nacional para a Política de Informática sob a direcção do antigo 

primeiro-Ministro, Dr. Pascoal Mocumbi, foi crucial na coordenação de actividades 

que serviram de referência para a introdução das Tecnologias de Informação e 

Comunicação em Moçambique. A Política Nacional de Informática, que mais 

tarde foi aprovada pela Assembleia da República, é um dos resultados das diversas 

actividades desta comissão.
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Figura 7-2 Dr. Alcido Nguenha

A área do cinema teve um papel importante no desenvolvimento das comunicações 

em Moçambique. Foi através do Cinema Móvel, uma das actividades do então 

Instituto Nacional de Cinema (INC), que chegavam aos diversos quadrantes do 

país, as imagens do que se fazia em termos de governação e outras áreas como 

a cultura e o desporto

Aqui, na área do cinema, foram recolhidas e editadas as Histórias de Vida de Sol 

de Carvalho, Jacinto BaiBai, Manuel Maló, Matias Xavier, Camilo de Sousa e Licínio 

de Azevedo.

A imprensa cresce a cada dia no seu dever de informar a população do que 

acontece ao redor do mundo, com notícias claras e objectivas.

Em Moçambique, nos últimos quinze anos, a Imprensa vem contribuindo de 

forma fundamental como um instrumento de divulgação do desenvolvimento da 

cultura, desporto e outras actividades de grande envolvimento das massas. 
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Figura 7-3 Restauro e recuperação técnica dos equipamentos

O correio é uma actividade importante na história da humanidade. Os homens 

ensaiaram várias formas de entrega da mensagem, desde a ampliação da voz 

através da trompeta de chifres de animais, o uso do pombo-correio, elemento 

que foi fundamental nos momentos de invasões e guerras em várias partes 

do globo. Na modernidade, o correio é um instrumento indispensável de 

comunicação e transporte de bens e mercadorias sendo uma grande alavanca 

para o desenvolvimento

A pesquisa nesta vertente abarca as entrevistas de História de Vida dos técnicos 

e funcionários da área de Informática, onde foram entrevistados:Polly Gaster, 

Francisco Mabila, Osman Nalá e Moisés Mucelo.

Para completar a terceira parte das três principais áreas do presente projecto, 

realizou-se a pesquisa na componente de Telecomunicações onde foram 

entrevistadas 17 personalidades do sector com destaque para os seguintes 

gestores seniores: Rui Fernandes, Gomes Zita e Salvador Adriano.
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3. Página Web e Museu Virtual

Para além do Museu físico existe o Museu Virtual. O Museu Virtual e a Página Web 

incorporam as 98 entrevistas editadas 

A versão virtual do museu conta com a apresentação de cada uma das entrevistas 

da História Oral realizadas e editadas em forma de um documentário. 

A história oral é uma metodologia de pesquisa que consiste em realizar entrevistas 

gravadas com pessoas que podem testemunhar sobre acontecimentos, 

conjunturas, instituições, modos de vida ou outros aspectos da história 

contemporânea. Neste projecto, privilegiou-se para entrevistas pessoas que 

tenham trabalhado nas diversas empresas nos últimos 50 anos.

Estas entrevistas foram produzidas a partir de perguntas elaboradas com 

antecedência o que estimulava os entrevistados a saberem que se trata de 

um conjunto de documentos de tipo biográfico, ao lado de memórias e 

autobiografias, que permitirão as gerações futuras compreender como é que 

indivíduos experimentaram e interpretam acontecimentos, situações e modos de 

vida de um grupo, uma empresa, uma instituição, ou da sociedade em geral. 

A História Oral compreende actividades anteriores e posteriores à gravação dos 

depoimentos e exige antes a pesquisa e o levantamento de todos os dados para 

a preparação dos roteiros das entrevistas. Uma vez que a pesquisa é feita com 

vista a constituir um acervo de depoimentos aberto ao público, é necessário a 

duplicação das gravações, a conservação e o tratamento do material gravado.

1.3.  Constituição da Informação para a Linha do 
Tempo.

A Linha do Tempo é aquela informação que indica as fases principais do 

desenvolvimento da empresa e/ou instituição. A pesquisa sobre os detalhes 

históricos que corporizarão a Linha do Tempo tem estado no centro das atividades 

deste projeto.

Uma das componentes importantes do Projeto de Museu das Comunicações é a 

constituição de um acervo documental que consiste na organização e tratamento 

da informação institucional para a preservação da memória institucional e a 

consequente preservação da sua memória histórica.

A inclusão de um acervo documental encontra plena justificação na contribuição 

que dará ao público que visitará o Museu e vai proporcionar maior agilidade na 
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recuperação da informação, permitindo aos pesquisadores e a comunidade, em 

geral, conhecer a história de cada uma das instituições que foram e são relevantes 

no desenvolvimento das áreas de Internet, Telecomunicações, Radiodifusão, 

Correios e Imprensa. 

1.4. Coordenação geral de actividades

Desde o início do Projecto do Museu das Comunicações de Moçambique em Maio 

de 2017, a coordenação geral centrou-se na actividade de pesquisa documental, 

localização de objectos materiais espalhados pela Cidade de Maputo e a consulta 

bibliográfica para a localização de outros acervos.

Graças à pesquisa documental e revisão bibliográfica, conseguiu-se localizar os 

acervos materiais existentes em algumas das instituições subscritoras do projecto 

tais como: os Correios de Moçambique, a Rádio Moçambique, a Sociedade 

Notícias e as Telecomunicações de Moçambique, instituições que outrora tiveram 

iniciativas particulares de constituição dos seus museus. Com a inclusão da área 

de cinema poder-se-á ter mais objectos para o acervo material.

Todavia, a constituição de um acervo material para este museu das comunicações 

exige o alargamento das fontes de material a incorporar. Este alargamento 

estende-se às antigas empresas gráficas.
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VIII. Cooperação

Neste capítulo são apresentadas as acções de cooperação entre a Autoridade 

Reguladora das Comunicações - INCM e os diferentes parceiros a nível nacional 

e internacional. A parceria a nível nacional caracterizou-se pela assinatura de 

diversos memorandos de entendimento entre a Autoridade Reguladora das 

Comunicações -INCM e os diferentes parceiros, a presença da Autoridade 

Reguladora das Comunicações - INCM em duas feiras nacionais assim como a 

entrega de diverso material informático no âmbito da responsabilidade social. 

A nível da cooperação internacional há a destacar o facto de Moçambique dirigir 

o Comité de Orçamento da WTDC-17, Conferência Mundial de Desenvolvimento 

das Telecomunicações, a visita do Secretário-geral da CTO e a visita de uma 

Delegação da Autoridade Reguladora do Vietnam. 

1. Cooperação Nacional

Nesta secção apresenta-se a cooperação entre a Autoridade Reguladora das 

Comunicações - INCM e os diferentes parceiros a nível nacional. A parceria a nível 

nacional caracterizou-se pela assinatura de diversos memorandos de entendimento 

entre a Autoridade Reguladora das Comunicações –INCM e os diferentes parceiros, a 

presença em diversos eventos nacionais, a hospedagem de alguns destes eventos e 

por fim a entrega de diversos materiais no âmbito da responsabilidade social. A seguir 

faz-se a apresentação das acções de cooperação nacional de forma cronológica.
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1.  Assinatura, a 24 de Fevereiro de 2017, do MdE para a criação do primeiro Museu 

das Comunicações de Moçambique. Foram signatários deste memorandum as 

seguintes empresas: CIUEM, CdM, INCM, RM, TDM, TVM e SN.

2.  No dia 13 de Abril de 2017 o Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes 

e Comunicações (MTC) teve lugar no Auditório Salomão Manhiça, na Autoridade 

Reguladora das Comunicações - INCM, e foi orientado por Sua Excelência 

Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, encerrando de forma sublime a 

honrosa visita ao MTC e às instituições por si tuteladas nomeadamente: Linhas 

Aéreas de Moçambique (LAM), Empresa Municipal de Transportes Públicos 

(EMTP), Instituto Nacional dos Transportes Terrestres (INATTER), Porto de Maputo 

e a Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM. Foi a primeira vez que um 

Chefe de Estado visitou a Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM.

3.  A Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM esteve presente a 24 de 

Maio de 2017 na 4ª Edição da Feira de Tecnologia de Moçambique denominada 

Moztech (Mozambique Technologies), uma realização anual que consiste em 

exposições e debates sobre a tecnologia que neste ano foi realizada sob o 

lema “Era digital: Uma Nova Forma de Viver e Fazer Negócios”. A Autoridade 

Reguladora das Comunicações - INCM fez-se presente através de um stand e 

em painel de debates. 

Na ocasião, o Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-

Profissional, Prof Dr. Eng. Jorge Nhambiu, convidou o sector privado a investir no 

marketing e nas novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para o 

desenvolvimento socioeconómico do país, tendo acrescentado que o marketing 

digital é uma alternativa para as novas empresas divulgarem os seus serviços, pois, 

o marketing tem nas TIC um galvanizador determinante através das quais se pode 

aumentar a visibilidade dos produtores e serviços das instituições. 

Usando diferentes ferramentas disponíveis na Internet, incluindo as redes sociais, 

blogues e páginas oficiais das próprias instituições é possível criar vantagens 

competitivas.

Dos vários temas debatidos destacam-se: As tendências do digital, Tecnologia 

no desporto de alta competição, O Papel das fintech na promoção da inclusão 

financeira, o Futuro do entretenimento, Os desafios e impacto da lei das 

transacções electrónicas.

Fintech- Financial technology são os programas e as tecnologias que suportam e 

facilitam os serviços financeiros e da banca. É a tecnologia nas finanças.

4.  Continuando neste dever de colaboração, a Autoridade Reguladora das 

Comunicações - INCM estabeleceu a 27 de Julho 2017 uma parceria com 

as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, especificamente falando, 

com a Escola de Comunicações. Desta parceria, resultou a entrega de um 
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equipamento informático completo, composto de computadores e os 

respectivos acessórios, destinado a uma sala de informática. 

Visto a Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM ser responsável na 

preparação dos estudos necessários à coordenação entre as comunicações civis 

e das Forças de Defesa e Segurança, esta cooperação é um substancial contributo 

para o aprofundamento futuro de acções de coordenação entre as comunicações 

civis e as das Forças de Defesa e Segurança onde haverá a transferência 

de conhecimentos nas áreas de telecomunicações, radiocomunicações e 

tecnologias de informação e comunicação. 

O mesmo gesto e na esfera da responsabilidade social foi realizado na Escola 

Secundária de Mazivila a 30 de Setembro de 2017 na província de Gaza.

5.  Participação da Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM na 53.ª Feira 

Internacional de Maputo - FACIM, em Ricatla, Distrito de Marracuene, a 28 de 

Agosto. Com a exibição dos seus equipamentos, aAutoridade Reguladora das 

Comunicações - INCM pretende dar a conhecer os seus produtos e serviços ao 

público e buscar parcerias. 

6.  Celebração, a 6 de Outubro de 2017, de um MdE entre o Centro de Investigação 

e Transferência de Tecnologias para o Desenvolvimento Comunitário (CITT) 

e a Autoridade Reguladora das Comunicações-INCM, memorando este de 

formalização da parceria já existente entre estas duas entidades que beneficiam 

do Fundo do Serviço de Acesso Universal.

2. Cooperação Internacional

1.  O Secretário-geral da Organização das Telecomunicações da Commonwealth 

Shola Taylor visitou Maputo de 13 a 14 de Marco 2017. Esta visita culminou com 

a assinatura do MdE entre a CTO e a Autoridade Reguladora das Comunicações 

- INCM.

2.  O Fórum das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 2017 da 

Organização das Telecomunicações da Commonwealth foi realizado em 

Maputo de 11 a 13 de Setembro, sob o lema: Nações Digitais, Riqueza Digital. 

No mesmo mês e local a Autoridade Reguladora em parceria com o MTC e a 

CTO foram hospedeiros do workshop sobre Protecção de Infra-estrutura da 

Informação Crítica (CIIP).

3.  ITU Telecom World 2017 realizou-se de 25 a 28 de Setembro em Busan, a 

segunda maior cidade da Coreia do Sul, onde a Autoridade Reguladora das 

Comunicações - INCM esteve presente em representação de Moçambique. 
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4.  Moçambique, representado pelo Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI), 

Gabinete Jurídico (GAJ) e Correios de Moçambique (CdM), esteve presente 

no dia 16 de Outubro, em Lisboa, nos Correios de Portugal, no programa de 

formação subordinado ao tema “Marketing na Sociedade 4.0”, organizado pela 

Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP). 

5.  A Conferência Mundial de Desenvolvimento das Telecomunicações (WTDC-17) 

decorreu, de 9 a 20 de Outubro de 2017, em Buenos Aires, Argentina, sob o 

tema: Tecnologias de Informação e Comunicação ao Serviço dos Objectivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ICT4SDGs). Este Comité de Orçamento da 

WTDC-17 é presidido por Moçambique na pessoa da Directora de Administração 

e Finanças da Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM, Helena 

Fernandes.

6.  Uma delegação de quatro membros do Fundo de Serviços de Telecomunicações 

de Acesso Universal do Ministério da Informação e Comunicação da República 

Socialista do Vietname visitou no dia 19 de Outubro de 2017 a Autoridade 

Reguladora das Comunicações-INCM para a troca de experiência na 

universalização de serviços de telecomunicações.

7.  A Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM realizou dois encontros 

com a sua congénere da Africa do Sul - ICASA: no âmbito da implementação 

dos memorandos de entendimento com os países vizinhos na área de Gestão 

e Monitorização do Espectro Radioeléctrico. O primeiro encontro realizado em 

Moçambique, fez a revisão do Memorandum de Entendimento que vigorava 

desde 2011 enquanto o segundo, realizado na África Sul, foi para a criação de 

equipas técnicas, eleição de pontos focais e elaboração do plano de acção para 

o primeiro ano de actividades nestas matérias.
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IX. Estudos e Pesquisa

Este capítulo apresenta o estudo de revisão das tarifas de interligação, os resultados 

da pesquisa em TVWS e as matérias desenvolvidas no âmbito da segurança das 

redes - cibersegurança. As tarifas de interligação que vigorarão no período de 

2017 a 2020 são apresentadas neste estudo. Os sites activados com o uso de 

espaços em brancos são apresentados em seguida. E, por último, apresentam-se 

as actividades e acções desenvolvidas no âmbito da ciberseguranca.

1. Estudo de Revisão das Tarifas de Interligação

Esta secção aborda as tarifas de interligação entre as redes de diferentes 
operadores de telecomunicações móveis e fixa do mercado moçambicano. A 
secção é composta de uma introdução sobre a interligação, estudo realizado e 
resultados que são as tarifas que deverão vigorar de 2017 a 2020.

A interligação é a ligação física e lógica entre as redes de telecomunicações 
utilizadas pelo mesmo ou diferentes operadores, por forma a permitir o acesso e 
as comunicações entre os diferentes utilizadores dos serviços prestados. A tarifa 
de interligação de terminação de trafego é o valor que um operador originário do 
tráfego paga ao operador onde termina este tráfego.

A legislação e regulamento específico existentes conferem poderes à Autoridade 
Reguladora das Comunicações-INCM de regular o mercado das telecomunicações, 
neste contexto, de definir as tarifas de terminação através do Regulamento de 
Interligação, aprovado pelo Decreto nº 32/2017, de 7 de Julho. O regulamento 
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em vigência rege as questões jurídicas, técnicas e comerciais para um acordo de 
interligação, entre os operadores de telecomunicações móveis e fixa. Está estipulado 
no regulamento de interligação que para determinar as tarifas de interligação deve 
ser usado o modelo de custos Prospectivos Incrementais de Longo Prazo (CPILP) 
ou do correspondente em Inglês Long Run Incremental Cost(LRIC). 

Durante o ano de 2007, foram desenvolvidos e implementados os primeiros 
modelos baseados no LRIC para determinar as tarifas de interligação distintas para 
cada um dos operadores (TDM, Mcel e Vodacom). 

Em 2012, o modelo LRIC foi actualizado para reflectir os últimos desenvolvimentos 
de mercado. As novas tarifas determinadas foram aplicadas inicialmente para um 
ano, até que um estudo de impacto regulatório realizado em 2014 demonstrou 
que o impacto da redução da tarifa de interligação era mínimo (abaixo de mais ou 
menos um por cento) das receitas dos operadores. Então, estas tarifas que eram 
recomendadas foram aplicadas até 2015. No decurso de 2016, enquanto aguardava-
se pela realização de estudo para determinação de novas tarifas, a Autoridade 
Reguladora das Comunicações - INCM coordenou um benchmarking de revisão das 
tarifas de interligação a serem aplicadas em 2017, que resultou em uma tarifa de 0,43 
MT correspondente à redução de 0,86 MT em 50%. No entanto, cinco meses depois, 
isto é, em Maio de 2017, foi fixada administrativamente uma nova tarifa de interligação 
de 0,25 MT correspondente a 50% da tarifa que resultou do benchmark (0,43MT). A 
tarifa de 0.25 MT viria a ser aplicada até Dezembro de 2017 com o compromisso, 
entre os operadores, de haver compensações caso o resultado do estudo de revisão 

de tarifas de interligação apresentasse um valor diferente.

 

Figure 3: Terminação do Móvel em Moçambique
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O estudo de revisão das tarifas de interligação teve lugar após o Tribunal 

Administrativo ter visado o contrato da consultoria em Junho de 2017. Este estudo 

compreendeu três fases, a saber: 

1. Apresentação da Metodologia; 

2. Colecta e análise de dados; 

3. Apresentação de resultados preliminares; e

4. Publicação de resultados.

1.1 Apresentação da Metodologia

O estudo de revisão das tarifas de interligação iniciou com a consulta sobre a metodologia 

a empregar onde estiveram presentes todos os operadores de telecomunicações. 

Neste processo de consulta sobre a metodologia a empregar para a determinação da 

tarifa de interligação o consultor recomendou o uso do método “Custos Prospectivos 

Incrementais de Longo Prazo – CPILP” do Inglês Long Run Incremental Cost– LRIC, 

aprovado na legislação moçambicana, embora alguns operadores tenham manifestado 

o desejo de usar de imediato o método Sender Keeps All (SKA).

Long Run Incremental Costs - LRIC 

 

Uma das abordagens mais simples, baseadas no custo, para a determinação 

do preço de um produto ou serviço, é a aplicação da metodologia de Custos 

Totalmente Distribuídos (FAC-Fully Allocated Costs). Na aplicação desta 

metodologia, todos os custos de uma operadora são analisados e imputados 

aos serviços usando certos factores de custo e factores de alocação. Estes 

factores devem basear-se no princípio da causalidade: quanto mais um serviço 

usa um determinado activo, maior é o custo alocado a esse serviço. A principal 

desvantagem desta abordagem é que todas as ineficiências, bem como todas 

as decisões históricas de investimento (que poderão ter sido sub-optimizadas, 

ou que não são mais adequadas tendo em conta o equipamento moderno) são 

adicionadas directamente ao preço do serviço. Mais importante ainda é que esta 

metodologia fixa os preços com base no passado, isto é, dados históricos, daí 

que não se ajusta para a fixação de tarifas para o futuro, quando o mercado e a 

tecnologia estão em constante mudança.  

Num mercado totalmente competitivo, os preços dos serviços devem - pelo 

menos teoricamente - ser determinados pelos custos de novos operadores, 
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presumindo-se que estes usam equipamentos modernos e fizeram escolhas de 

investimento eficientes com uma visão futurista. De forma a modelar este preço 

do serviço eficiente, na ausência de um mercado perfeitamente competitivo, 

uma abordagem muito comum é o uso da metodologia de Custos Prospectivos 

Incrementais de Longo Prazo (CPILP). Diferentemente do FAC, o CPILP ou LRIC é 

uma abordagem virada para o futuro. 

Os Custos Prospectivos Incrementais de Longo Prazo (CPILP) medem o custo da 

prestação de um incremento de serviço a longo prazo. O incremento do serviço 

pode ser uma certa quantidade de tráfego numa rede ou de um determinado 

número de assinantes. “Longo Prazo” significa que os custos incrementais são 

calculados por um longo período para que todos os custos se tornem variáveis 

(ou seja, isto inclui investimentos em equipamentos da rede, que a curto prazo 

são um custo fixo, mas a longo prazo são considerados variáveis). 

Isso contrasta com as medidas de custo marginal, que são medidos a curto prazo 

onde certos custos, tais como activos duradoiros, são fixados. Por esta razão, o 

custo marginal de realizar um incremento dum serviço, tal como um minuto de 

voz adicional, poderá ser extremamente baixo, uma vez que a maior parte dos 

custos da rede são custos de capital e, por isso, são fixados a curto prazo, enquanto 

os custos incrementais de entregar este tráfego podem ser significativos, visto os 

activos da rede incrementais necessários para tal também estarem incluídos.

Ao tentar replicar os níveis de preços num mercado competitivo, o LRIC deve 

enviar sinais correctos aos investidores, resultando em investimentos eficientes 

por parte das operadoras 

O LRIC geralmente é estimado através da construção de um modelo de engenharia 

de uma rede idealizada considerando-se o uso de uma tecnologia actual e mais 

adequada. Este modelo pode ser baseado tanto nas operações de uma operadora 

existente, a chamada abordagem de “topo para a base”, ou construída a partir de 

uma folha limpa de papel, a abordagem de “base para o topo”. No entanto, em 

geral, são usados os dois tipos de modelos, uma vez que os modelos de base para 

o topo tendem a subestimar o nível de custos por não captarem plenamente a 

complexidade de uma operadora existente, enquanto os modelos de topo para 

base tendem a superestimar os custos por não identificarem completamente as 

ineficiências das operadoras existentes.

Os modelos LRIC são desenvolvidos e implementados para um determinado 

período de tempo (3 a 4 anos) de modo a dar às operadoras tranquilidade 

suficiente para a planificação e orçamentação dos seus negócios. 
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Sender Keeps All - SKA 

Sender Keeps All – SKA é um sistema de tarifação no qual o provedor de serviços 

de telecomunicações que origina a chamada retém o lucro total derivado desta 

chamada (Kelly 2000). No caso da interligação, significa fixar a tarifa de interligação 

a zero. 

Alguma consideração em relação a aplicação do SKA foi feita durante a 

realização do estudo, pois, no acto da consulta sobre a metodologia a aplicar, 

algumas operadoras manifestaram a sua preferência pelo uso do sistema SKA. 

Historicamente, esta metodologia já foi usada nos tempos do telégrafo. Porém, 

para as redes actuais de telecomunicações não é sustentável. 

Considera-se que este sistema poderia ser aplicado entre operadores que tenham 

muita confiança entre si, que tenham o tráfego balanceado, que tenham redes 

com dimensões iguais ou aproximadas e com estruturas de custos iguais.

A nível da África e Europa, não existem exemplos de países que tenham implementado 

o SKA até a data. O Malawi tentou usar o modelo baseado em SKA em 2010, mas 

depois de longas batalhas legais, que duraram até 2015, o regulador decidiu a retoma 

do modelo de interligação baseado no custo. Os Estados Unidos da América são o 

único exemplo internacional significativo de uso do SKA, no entanto, esta não é uma 

referência adequada uma vez que os operadores naquele país também aplicam o 

princípio de “quem recebe a chamada paga” (called party-pays): os assinantes são 

obrigados a pagar tanto por efectuarem como receberem chamadas; neste caso, o 

cliente retalhista paga basicamente pela interligação da chamada.

Com base nos resultados do estudo de interligação e análise de impacto realizado, 

verificou-se que este sistema não é recomendado para o período da projecção 

do modelo, isto é de 2017 até 2020 no mercado moçambicano para além de que 

existem diferenças entre as redes dos operadores (fixa, móvel), as suas estruturas 

de custos são diferentes e, por fim, o tráfego entre eles não está balanceado. 

Outros argumentos que concorrem contra a aplicação do sistema SKA são os 

seguintes:  

No caso de um preço zero, existe um alto potencial de abuso (por exemplo, 

dumping de tráfego internacional recebido); 

1.  Oferecer um serviço abaixo do custo ou a uma tarifa zero reduz ou 

elimina incentivos ao investimento; 

2.  O impacto em termos de receitas, neste caso, é pequeno, mas não 

insignificante; 
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Os males de usar o SKA

Se, de facto, fosse implementada uma tarifa zero para a interligação de chamadas, 

tal constituiria um incentivo muito forte para a consumação de abusos. Uma 

operadora local ou provedora de serviços usaria a tarifa de interligação zero como 

um meio para interligar o tráfego internacional recebido a custo zero, e cobrar 

uma pequena tarifa às operadoras internacionais. Outro cenário de abuso seria 

criado pelas operadoras locais, que actualmente não se sentem incentivados 

a promover chamadas para as redes de terceiros (se o custo for zero para a 

interligação de chamadas em outras redes eles estariam incentivados a promover 

estas chamadas).

Moçambique tem uma estratégia de banda larga que exigirá grandes investimentos 

de todas as operadoras no país. Este modelo de interligação de tarifa zero 

desestimularia os investimentos na infra-estrutura. 

1. Colecta e Analise de Dados 

A colecta de informação e dados dos operadores realizou-se por meio de um 

framework fornecido antecipadamente. A informação solicitada compreendia: 

Área de cobertura por quilómetro quadrado e por tecnologia (2G, 3G) com 

dados reais de 2015, 2016 e uma projecção para 2017, 2018, 2019 e 2020. Outra 

informação solicitada foi a percentagem de cobertura populacional, activos da 

rede, subscritores, demanda de tráfego, espectro, investimentos e receitas. 

Como complemento deste framework houve deslocações às instalações dos 

operadores para esclarecimentos adicionais. 

A análise de dados foi feita de forma personalizada através de reuniões separadas 

com cada operador para a discussão desta informação. 

1.1 Apresentação de Resultados Preliminares

A apresentação de resultados preliminares foi feita em reuniões separadas com 

cada operador onde se mostrou os dados recebidos e o seu impacto no modelo.

Este estudo, realizado com o uso do modelo LRIC +, alargou o cálculo da tarifa 

de interligação baseada no custo recuando para o ano 2016, onde a tarifa de 
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interligação calculada é de 0,60 MT. Devido a falta de um modelo de custo 

actualizado em 2016, a Autoridade Reguladora das Comunicações - INCM 

manteve a tarifa de interligação do ano anterior de 0,86 MT, após uma consulta 

aos operadores locais como referido acima. De Janeiro a Maio de 2017 aplicou-

se a tarifa de 0,48 MT. De Maio ate Dezembro de 2017 aplicou-se a tarifa de 0,25 

MT como ilustra no Gráfico, Tarifas de Terminação Móvel em Moçambique (MT).

 

O estudo de revisão das tarifas de interligação mostrou que para os operadores 

móveis, o tráfego de interligação é equilibrado, com os operadores a apresentarem 

regularmente resultados que oscilam ligeiramente entre o positivo e negativo. A 

operadora de rede fixa, a TDM, tem uma proporção mais significativa do tráfego 

de interligação, totalizando cerca de 50% de todo o tráfego de voz. Contudo, 

constatou-se que o tráfego é bastante desequilibrado para a TDM, com muito 

mais minutos de chamadas de saída do que de entrada. No entanto, isto não 

prejudica o negócio global da TDM, pelo contrário, a existência de operadores 

móveis permite que a TDM venda muito mais minutos e obtenha ganhos 

significativos na tarifa a retalho.

Normalmente, na modelagem do LRIC, se os resultados do modelo forem 

significativamente diferentes das taxas de interligação que estão a ser aplicadas 
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nessa altura, usa-se a técnica de glide path (decrescimento suave) para passar-se 

gradualmente para as novas tarifas de interligação. Embora a teoria económica 

sugira que a aplicação imediata de tarifas baseadas nos custos dá os melhores 

resultados para os consumidores num determinado mercado, uma mudança 

muito brusca nas tarifas de interligação pode causar dificuldades para as 

operadoras ajustarem os seus planos de negócio. Estas dificuldades podem ser 

atenuadas com a utilização deste glide path.

Tarifas de Interligação para a Telefonia Móvel 
Determinadas com Base no LRIC 

O custo médio por um minuto de chamada de voz recebida, ou seja, o custo de 

interligação de chamadas numa rede de uma operadora com a quota de mercado 

de 33% é mostrada na tabela abaixo onde os valores indicados são em termos 

nominais, ou seja, os números já estão ajustados à inflação.

1.2 Publicação de Resultados Finais.

AAutoridade Reguladora das Comunicações - INCM realizou um workshop de 

apresentação de resultados finais na presença de todos os representantes dos 

operadores de telecomunicações onde estes foram analisados e validados pelos 

presentes. De acordo com a Figura 9-1, Resultados do Estudo, foram determinados 

para o período de 2017 até 2020 os seguintes valores: 

Figura 9-1 Resultados do Estudo

O Conselho de Administração da Autoridade Reguladora das Comunicações –

INCM homologou estes valores através da Resolução nº 19/CA/ INCM/2017 e 

foram publicados no BR.

Ano 2017 2018 2019 2020

Tarifa Mt/min 0,48 0,43 0,39 0,37
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A Interligação não significa “perder dinheiro” como 
se apresenta a seguir 

Basicamente, o pagamento de balanços de interligação é um jogo de soma zero: 

dependendo de se uma operadora é um receptor líquido de rede ou um pagador 

líquido de rede, cada pequena alteração na tarifa de interligação significa que 

cada metical ganho por uma operadora é perdido pela outra e vice-versa. É por 

esta razão que as operadoras, no geral, não conseguem acordar uma tarifa de 

interligação adequada obrigando as autoridades reguladoras a fixarem as tarifas 

de interligação com base em abordagens analíticas orientadas para o custo, que 

proporciona uma recuperação justa do custo real da interligação duma chamada. 

No entanto, as operadoras com balanços de interligação negativos não estão “a 

perder dinheiro” como empresas. As tarifas de interligação são simplesmente um 

custo de venda para interligar uma chamada na rede de uma outra operadora. 

A Figura 9-2, Ilustração da Interligação em que “Não se Perde Dinheiro”a seguir 

é uma demonstração baseada em taxas correntes aproximadas de chamadas 

em Moçambique. Um cliente na Operadora da Rede -1 faz uma chamada para 

um cliente na Rede -2. Actualmente, a tarifa típica a retalho está fixada em 6,0 

MT (seis meticais) por minuto. Para cada minuto, a Operadora - 1 deverá pagar 

uma tarifa de interligação de 0,5 MT (cinquenta centavos) para a Operadora -2, 

retendo 5,5 MT (cinco meticais e cinquenta centavos) para si. Estes 5,5 MT (cinco 

meticais e cinquenta centavos) por minuto proporcionam um espaço suficiente 

para a cobertura dos custos a grosso da Operadora -1, para além dar uma margem 

saudável.

Figura 9-2 Ilustração da Interligação

Conclui-se, do exposto acima, que as tarifas de interligação não são uma fonte de 

receita nem perda de dinheiro.

REDE  - 1 REDE - 2

Cliente -1 
Paga: 6 Mt

Operador -1
Paga: 0,5 Mt

Operador - 1
retêm: 5,5Mt
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2. Cibersegurança

O mundo actual que se caracteriza pelo pleno domínio das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, no modo de viver, de se comunicar e de gerir 

negócios e a actividade económica, obriga-nos a todos, a uma séria e permanente 

reflexão sobre: como sentirmo-nos seguros estando on-line, que soluções 

tecnológicas devem ser tomadas para que este objectivo se efective. 

A especial atenção que é atribuída no combate ao abuso sexual infantil on-line, 

à Internet Banking e desafios daí decorrentes, ao endereçamento na Internet, 

bem como à segurança cibernética e às organizações constituem a base para 

esta permanente reflexão. É dentro deste contexto que a Organização de 

Telecomunicações da Commonwealth (CTO) em parceria com a Autoridade 

Reguladora das Comunicações-INCM realizou em Maputo o Workshop sobre a 

Protecção de Infra-estrutura da Informação Crítica (CIIP). 

O objectivo do workshop era envolver e apoiar os operadores, reguladores e 

ministérios do sector crítico (Finanças, Transportes, Energia, etc.), responsáveis 

pela infra-estrutura de informação crítica em Moçambique, na abordagem das 

implicações e riscos das ameaças cibernéticas. 

Outro objectivo do Workshop era alavancar a experiência dos participantes 

através desta capacitação que constitui um dos principais objectivos estratégicos 

da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética (NCS) para Moçambique. 

A nível nacional, são visíveis as actividades dos criminosos para conduzir acções 

com impacto na segurança de infra-estruturas vitais de informação, criando 

sérias ameaças à sobrevivência do Estado de Direito democrático e ao espaço de 

liberdade, segurança e justiça. Há, pois, a necessidade de proteger as áreas que 

materializam a soberania nacional, assegurando a autonomia política e estratégica 

do País. 

O crescente número de incidentes e ataques maliciosos impõe que a segurança 

do ciberespaço seja considerada como uma prioridade nacional. O esforço 

destinado a reduzir debilidades ao nível da segurança das redes e da informação, 

apresenta-se como fundamental, já que irá contribuir para o aumento da resiliência 

das infra-estruturas críticas.

A Autoridade Reguladora das Comunicações-INCM em parceria com o CENFOSS 

(Centro de Formação) realizou a 19 de Maio de 2017 uma palestra subordinada ao 

tema: Ransomware.

Ransomware é um tipo de malware que restringe o acesso ao sistema infectado 

e cobra um resgate para que o acesso possa ser restabelecido. De acordo com 

um relatório da Cisco, ele domina o mercado de ameaças digitais e é o tipo de 
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malware mais rentável da história. O primeiro relato documental deste tipo de 

ataque foi em 2005 nos Estados Unidos.

Um exemplo deste tipo de malwareé o Arhiveus-A, que compacta arquivos no 

computador da vítima em um pacote criptografado. Em seguida informa que os 

arquivos somente poderão ser recuperados com o uso de uma chave difícil de 

ser quebrada, geralmente de 30 dígitos, que a vítima receberá após efectuar a sua 

compra em um site do atacante.

Estiveram presentes a esta palestra convidados académicos, especialistas 

em segurança de redes e da Internet, quadros do Governo, representantes da 

sociedade civil e o público em geral.

A Autoridade Reguladora das Comunicações – INCM realizou outro workshop 

com o lema “Minha Segurança e da Minha Organização na Internet” com o 

objectivo de criar um debate nesta matéria de interesse para toda a sociedade. 

Estiveram igualmente presentes representantes das empresas públicas e privadas 

das comunicações, a Associação Moçambicana de Profissionais e Empresas de 

Tecnologias de Informação, profissionais da área das TIC, entre outros. 

Entretanto, no dia seguinte ao workshop, teve lugar uma mesa redonda destinada 

à operacionalização de um portal para a protecção das crianças on-line, facilitada 

pela Internet Watch Foundation, do Reino Unido.

O lançamento da plataforma para a protecção de pesquisas de endereços de 

Internet contra crimes cibernéticos em Moçambique e os diversos workshops 

realizados para a partilha de informação, debate e busca de melhores soluções a 

este grande mal que ameaça a todos mostrou o compromisso que o regulador 

tem em matéria de segurança cibernética. 
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X. Acesso Universal

O Fundo de Serviço de Acesso Universal, abreviadamente denominado FSAU é um 

património autónomo sob gestão da Autoridade Reguladora das Comunicações – 

INCM. Esta natureza e denominação do FSAU advém da revisão do Regulamento 

do FSAU, pelo Decreto n º 62/2017, de 9 de Novembro, que revoga o Decreto n º 

69/2006, de 26 de Dezembro que aprovou o Regulamento de FSAU desde 2006. 

Uma das competências e inovações postuladas no Decreto nº 62/2017 é a da criação 

de uma comissão técnica integrando todos os operadores de telecomunicações 

para avaliar os locais e os projectos de acesso universal a serem implementados. 

Esta comissão técnica é presidida pelo Secretario Executivo do FSAU.

Ao abrigo deste novo regulamento, os operadores de telecomunicações licenciados, 

detentores de licenças unificadas, licença de classe A e licença de classe B, para 

o exercício da actividade de prestação de serviços públicos de telecomunicações 

devem contribuir para o FSAU com 1% da receita bruta do ano anterior.

No ano de 2017, as actividades do FSAU centraram-se em prover acesso as 

telecomunicações a 82,359 (oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e nove) 

pessoas a residirem nas regiões Sul, Centro e Norte do país. Esta expansão da rede 

foi efectuada em 30 localidades, nomeadamente: 

1.  Zona Sul: Vundiça em Maputo; Mapanhe, Chizumbane, Muzamane e 

Mafastela em Gaza; Macuacua e Mapinhane em Inhambane; 

2.  Zona Centro: Hamamba, Nhamboca e Subue em Sofala; Matica, Bamba e 

Chirera em Manica; Ancuaze, Chithando e Namadende em Tete; Maginge 

e Murire na Zambeze; 
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3.  Zona Norte: Macuasse, Muanone e Naculue em Nampula; Kotokwane, 

Mahepe, Merenge, Ncuanana e Nquewene em Cabo Delgado; Gire, 

Mupuera, Muhemela e Marimbassa em Niassa. 

Com esta expansão, mais 24 distritos e 30 localidades beneficiam de acesso à 

rede de telecomunicações móveis. Esta acção representou um financiamento 

de 431.844.755,38 MT (quatrocentos e trinta e um milhões, oitocentos quarenta 

e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco meticais, trinta e oito centavos), 

de acordo com o concurso público 01/FSAU/INCM/16 adjudicado à empresa de 

telefonia móvel Movitel, por ter sido o vencedor. Este concurso foi constituído 

por três lotes, conforme as regiões Sul, Centro e Norte. Os concorrentes podiam 

candidatar-se para um ou todos os lotes e o critério de avaliação era a apresentação 

de uma proposta de subsídio mais baixa por cada lote e cumprimento dos 

requisitos do caderno de encargos e regulamento do concurso. 

 

Figura 10-1 Estação instalada em Vundiça no âmbito do FSAU

A infra-estrutura instalada nestes 24 distritos, no âmbito deste financiamento, é 

passível de ser partilhada pelos operadores de telecomunicações móveis a operar 

no mercado moçambicano. 

No entanto, no meio urbano foram implantadas Praças digitais no Jardim 

Thunduru e Boane em Maputo, e no meio rural potenciado e instalados seis (6) 
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telecentros nos distritos de: Inharrime em Inhambane; Chibabava, Muanza em 

Sofala; Machaze em Manica; Muecate em Nampula e Mavago em Niassa.

Assim, o FSAU cumpriu em 2017 o seu dever de levar as comunicações às zonas 

rurais e às populações desprovidas do acesso as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) no meio rural e urbano. 

Figura 10-2 Projectos de Acesso Universal





Anexos
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Anexo - I, Equipamentos Homologados em 2017

Período de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Outubro de 2017

Tipo de Equipamento

AMB

ASF

CDS

CAS

CMS

CRT

CIT

CRS

CDA

CUR

ELS

ERS

ISF

IMS

MCL

MLS

MSF

PAD

RDS

RMB

RML

S EP

SRA

TSF

TPG

TPD

TIV

TTF

TTM

TTP

ECD

ERD

Finalidade

Total de Radiocomunicações 

Antena Móvel de Bluetooth 

Auricular Sem-Fios 

Comutador de Dados Sem-Fio 

Concentrador de Áudio Sem-Fios 

Concentrador Móvel Sem-Fios 

Controlo Remoto de Televisão 

Conversor de Internet para TV 

Conversor de Rede Sem-Fios 

Conversor de Sinal Digital para Analógico (Set Top Box) 

Conversor USB / Rede sem-fios 

Electrodoméstico com Ligação Sem-fios 

Estação de Radiodifusão Sonora 

Impressora Sem-Fios 

Instrumento de Medição Sem-Fios 

Módulo de Controlo de Ligação 

Módulo de Ligação Sem-Fios 

Monitor Sem-Fios 

Ponto de Acesso de Dados 

Receptor de Dados Sem-Fios 

Receptor Móvel com Bluetooth 

Receptor Móvel com Ligação Sem-Fios 

Sistema de Entrada Passivo 

Sistema de Radar Automóvel 

Teclado Sem-Fios 

Telefone Portátil GSM 

Terminal Portátil de Dados 

Transreceptor Imobilizador de Veículo 

Transreceptor Terrestre Fixo 

Transreceptor Terrestre Móvel  

Transreceptor Terrestre Portátil  

Total de Telecomunicações

Equipamento de Comutação de Dados  

Equipamento de Roteamento de Dados  

Total de Equipamentos

Qtd.

108

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

6

1

6

2

6

2

3

7

2

3

1

15

14

11

5

3

2

10

4

6

118

Telecomunicações
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Nome da Rádio
Desvio máximo de
frequência +/-2 kHz

Desvio máximo de
Modulação 77 kHz

Largura de Banda
máxima 200 kHz

Rádio 9FM

Rádio Alf W ómega

Rádio Índico

Rádio Cidadania

Rádio KFM

Rádio Maria

Rádio Montana

Rádio Pamodzi

Rádio RM - E.Provincial

Rádio RM - E.Provincial

Rádio RTV Nacional Educativa 
Rural

Rádio SFM

Rádio Super FM

Rádio Voz da Cooperativa A

143 Hz

- 22 Hz

- 243 Hz

- 653 Hz

- 26 Hz

- 52Hz

- 28 Hz

- 218 Hz

- 21 Hz

- 73 Hz

- 99 Hz

0 Hz

- 110 Hz

- 187 Hz

127.447 kHz

92.141 kHz

118.378 kHz

95.642 kHz

78.699 kHz

79.238 kHz

125.448 kHz

113.250 kHz 

115.659 kHz

98.337 kHz

116.663 kHz

80.283 kHz

96.467 kHz

146.028 kHz

196.108 kHz

159.443 kHz

177.001 kHz

148.899 kHz

119.948 kHz

116.789 kHz

203.770 kHz

122.047 kHz 

163.232 kHz

174.604 kHz

195.323 kHz

128.456 kHz

168.555 kHz

183.954 kHz

Anexo - II, Medição de Parâmetros Técnicos de Estações
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No. Entity License Number Location

1  49/SP/INCM/2016 Maputo

2 36/SP/INCM/2017 Maputo

3 32/SP/INCM/2017 Maputo

4 56/SP/INCM/2017 Beira

5 DHL Moçambique Lda 03/SP/INCM/2017 Maputo

6 Johel Transexpress, LDA 05/SP/INCM/2017 Maputo

7 04/SP/INCM/2017

8 Rangel Moçambique –

Logística e Transitos Lda 

10/SP/INCM/2017 Maputo

9 JVI Carga & Serviços, Lda 44/SP/INCM/2017 Maputo

10 Televite Investimento, AS 51/SP/INCM/2017 Maputo

11 Link Delivery. Lda 11/SP/INCM/2017 Maputo

Águia Express – Correio,Carga 
e Serviços Lda

Fedex Express Mozambique 
Lda

MOTRABO – Mozambique 
Transport Broker´s Limitada

Business Mediators Service – 
Sociedade Unipessoal Lda

Empresa Nacional dos 
Correios de Mocambique, E.P

Anexo - III, Licenciamentos do Sector Postal  em 2017
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Nome da Rádio Estação Província Potência (Watts)

Rádio 9FM

Rádio Alf W ómega

Sr. Virgilio Francisco Ferrão

Associação Comunitária para 
Comunicação e Desenvolbimento 
da Zambézia

Instituto de Comunicação Social

Instituto de Comunicação Social

José Rafael Siniquinha

Sociedade Mais, SA

Rádio Moçambique

Rádio Moçambique

Rádio Moçambique

Rádio Moçambique

Rádio Moçambique

Rádio Comunitária de Minenguene

Rádio Messenger Broadcasting Mission

Rádio Nzu N´Ebaribari FM

Rádio Sirt

Rádio Comunitária Macossa

Radio Comunitária Muanza

Rádio Yarhu

Rádio Mais

Repetidora na Vila da Macia

Repetidora na Vila Sede de Chigubo

Repetidora na Vila Sede de Inhaminga

Repetidora na Vila do Zumbo

Repetidora na Vila de Maúa

Cabo Delgado

Cabo Delgado

Zambézia

Manica

Manica

Sofala

Inhambane

Maputo

Gaza

Gaza

Sofala

Tete

Niassa

250

250

1000

1000

250
250

1000

250

1000

250

1000

250

250

Anexo - IV, Licenciamentos de Radiodifusão Sonora
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CANCELAMENTOS

Nome da Entidade Tipo de Serviço Banda Província Repetidora Base Móvel Portatil VSAT

Total Moçambique

Banco de Moçambique
Máquinas e Tratores
Action Aid Moçambique
Blue Dolphin  Resourt Lda

Ncondezi Coal Company Mozambique
Redes de Comunicação Miramar
Águas de Ribaué lda
Matanuska Moçambique Lda
Outotec Lda
ENI East Africa Spa
Parque Navional De Zinave
World Vision

Anexo - V, Cancelamentos em Radiocomunicações
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No. Entity Services / Networks License Number
1 STARTIMES MEDIA 

COMPANY MOZAM-
BIQUE, LIMITADA

Distribution Service 
of Digital Terrestrial 
Television Signals

01 / SDSTV / INCM / 
2017

2 BETTABETS MO-
ZAMBIQUE, LIMI-
TADA

Value Added Telecom-
munications Services

01 / STVA / INCM / 
2017

3 RADIO MOCAM-
BIQUE, E.P

Value Added Telecom-
munications Services

02 / STVA / INCM / 
2017

4 DJOMBO, LDA Value Added Telecom-
munications Services

03 / STVA / INCM / 
2017

5 SOCIEDADE DO 
NOTÍCIAS, S.A

Value Added Telecom-
munications Services

04 / STVA / INCM / 
2017

6 ARTSOFT TECNO-
LOGIA E INOVAÇÃO, 
LIMITADA, S.A

Value Added Telecom-
munications Services

05 / STVA / INCM / 
2017

7 VS SERVIÇOS SOCIE-
DADE UNIPESSOAL 
LIMITADA

Value Added Telecom-
munications Services

06 / STVA / INCM / 
2017

8 SMART TECHNOLO-
GIES, LIMITADA

Value Added Telecom-
munications Services

07 / STVA / INCM / 
2017

9 ZUNGASTECH, LDA Internet Access Service 
- ISP

01 / ISP / INCM / 2017

10 ZUNGAS COMUNI-
CAÇÕES, E.I

Internet Access Service 01 / IC / INCM / 2017

Anexo - VI, Licenciamentos em Telecomunicações

11 BERTA INTERNET 
CAFÉ E LANCHO-
NETE, LIMITADA,

Internet Access Service 02 / IC / INCM / 2017

12 PARATUS TELECOM 
MOZAMBIQUE, S.A

Network for Data 
Transmission Service

01 / LC-A / INCM / 
2017

13 MOZTEL LIMITADA Network for Data 
Transmission Service

02 / LC-A / INCM / 
2017

14 AFRITEL LIMITADA Network for Data 
Transmission Service

03 / LC-A / INCM / 
2017

15 INTERNET SOLU-
TIONS MOZAM-
BIQUE LDA

Network for Data 
Transmission Service

04 / LC-A / INCM / 
2017

16 WAVE HIGHT IT, 
LIMITADA

Value Added Telecom-
munications Service

01 / LC-B / INCM / 
2017

17 KECI PAPELARIA E 
SERVIÇOS, E.I

Internet cafe 02 / LC-B / INCM / 
2017

18 SOCIÉTÉ INTERNA-
TIONALE DE TELE-
COMMUNICATIONS 
AÉRONAUTIQUES

Data Transmission 
Service

03 / LC-B / INCM / 
2017

19 D.TELECOM, S.A Value Added Telecom-
munications Service

04 / LC-B / INCM / 
2017

20 CELLULANT MO-
ZAMBIQUE, LIMI-
TADA

Value Added Telecom-
munications Service

05 / LC B / INCM / 
2017
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11 BERTA INTERNET 
CAFÉ E LANCHO-
NETE, LIMITADA,

Internet Access Service 02 / IC / INCM / 2017

12 PARATUS TELECOM 
MOZAMBIQUE, S.A

Network for Data 
Transmission Service

01 / LC-A / INCM / 
2017

13 MOZTEL LIMITADA Network for Data 
Transmission Service

02 / LC-A / INCM / 
2017

14 AFRITEL LIMITADA Network for Data 
Transmission Service

03 / LC-A / INCM / 
2017

15 INTERNET SOLU-
TIONS MOZAM-
BIQUE LDA

Network for Data 
Transmission Service

04 / LC-A / INCM / 
2017

16 WAVE HIGHT IT, 
LIMITADA

Value Added Telecom-
munications Service

01 / LC-B / INCM / 
2017

17 KECI PAPELARIA E 
SERVIÇOS, E.I

Internet cafe 02 / LC-B / INCM / 
2017

18 SOCIÉTÉ INTERNA-
TIONALE DE TELE-
COMMUNICATIONS 
AÉRONAUTIQUES

Data Transmission 
Service

03 / LC-B / INCM / 
2017

19 D.TELECOM, S.A Value Added Telecom-
munications Service

04 / LC-B / INCM / 
2017

20 CELLULANT MO-
ZAMBIQUE, LIMI-
TADA

Value Added Telecom-
munications Service

05 / LC B / INCM / 
2017
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Ema Maria Santos Chicoco
Presidente do Conselho de Administração

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN 
OF THE BOARD OF DIRECTORS

This report, is the third of its kind, relates to the year 2017, which marked a major 
di�erence. It was the year of the silver wedding anniversary: of course The Communi-
cations Regulatory Authority (INCM) completed, on 10 September 2017, 25 years of 
existence. This is a period of time that has been substantiated by the unstoppable 
growth of the INCM and the Mozambican communications market.
Like the previous regulatory report, the 2017 Communications Regulation Report aims 
to be a real barometer of what resulted from regulatory activities and presents the 
situation of the communications market. It is composed of two main parts: one relating 
to the activities carried out in the field of regulation and in the other hand the market 
impact. 
In the area of legislation, important regulatory instruments have been approved and we 
will highlight some. These are, firstly, the Licensing Regulation for Telecommunications 
and Scarce Resources (Decree No. 26/2017, 30th of June), which establishes the proce-
dures for the attribution of telecommunications licenses and scarce resources, obeying 
the principle of network convergence, services and technological neutrality to obtain a 
unified license by classes.
Secondly, we can point out the Regulation of Exposure to Electromagnetic Radiation of 
Radiocommunications Stations (Decree No. 40/2017, of August 2), which establishes the 
limit of intensity of electromagnetic fields emitted by radiocommunications stations. 
The regulation of these matters is part of the Communications Regulatory Authority 
(INCM) duty to protect the citizen from exposure to intense and harmful electromagnet-
ic fields.
Third, and lastly, the National Broadband Strategy (Resolution No. 43/2017 of 27th 
October), which establishes guidelines for the development of high-speed broadband 
services at the national level, such as part of a plan for the implementation and 
construction of a digital economy as well as defining the projects and plans for its 
implementation.
Within the scope of the postal sector, in 2017, this sector distributed eighty-four million, 
four hundred and forty-one thousand, eight hundred and seventy-four (84,441,874) 

kilograms of parcels throughout the country. Postal services currently employ more than 
700 employees, with a fleet of 132 vehicles and a network of 126 sales outlets.
With the installation of the Integrated Radio Spectrum Management and Monitoring 
System (SIGMER), in the provinces of Sofala, Tete, Nampula and Zambézia the Communi-
cations Regulatory Authority - INCM fulfilled its duty to cover the main national popula-
tion and business centers distributed by all regions, namely, South, Center and North of 
the country. The use of SIGMER enabled the Communications Regulatory Authority - 
INCM to improve the quality of communications, to discourage illegal use of the radio 
spectrum and to contribute to the leveraging of the national economy.
It should also be borne in mind that the constant innovations and the increase in o�ers 
led to the hike of subscribers by 4 percent from 13,086,554 (thirteen million, eighty-six 
thousand, five hundred and fifty and four) in 2016 to 13,615,677 (thirteen million, six 
hundred and fifteen thousand, six hundred and seventy-seven) in 2017, of which 99 
percent of subscribers are from prepaid services.
Also worthy of note is the implementation of the Mozambican Communications Museum 
Project. A Project lunched in February by the signature of a memorandum of understand-
ing among the Communications Regulatory Authority – INCM, the Television of Moçam-
bique (TVM), the Sociedade Notícias (SN), the Rádio Moçambique (RM), the Centro de 
Informática da Universidade Eduardo Mondlane (CIUEM) and Telecomunicações de 
Moçambique (TDM). This project intended to create a pedagogical space of a scientific 
and technological nature, to provide access to information about the past of the mozam-
bican communications.
Regarding the Universal Access Service Fund (FSAU), it should be noted that, in 2017, it 
provided access to telecommunications to 82,359 (eighty-two thousand, three hundred 
and fifty-nine) persons residing in 30 locations in the South, Center and North of Mozam-
bique. Progressively, with this expansion, more districts and localities from di�erent 
provinces have benefited from access to the mobile telecommunications network. The 
implementation of the digital squares was one of the significant actions of this fund.
As already mentioned in the introduction of this message, 2017 was the year of the silver 
wedding anniversary and we can synthesize the route: the Communications Regulatory 
Authority is recognized by the sector and society. This is our vote for a good reading of 
the 2017 Communications Regulatory Report. We appreciate any comments on this 
document.
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3G

ASMS

CA

BDT

CdM

CITT

CRASA

CTO

CTT

EMTP

ENSC

EUA

FCC

FSAU

FTTH

GABINFO

GAJ

GCI

HIPSSA

HSDPA

ICASA

ICI

INCM

INATTER

INTIC

IS

LAM

LOS

MACRA

MCEL

MEGCIP

NLOS

OFCOM

ONG

Third Generation of Wireless Mobile Telecommunications Technology

Automatic Spectrum Management System

Board of Directors

Telecommunication Development Bureau

Correios de Moçambique (The Mozambican Post Service)

Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias para o Desenvolvimento 
Comunitário (Research and Technologies Transfer Center for Community 
Development)

Communications Regulators Association of Southern Africa 

Commonwealth Telecommunications Organization

Correios, Telefone e Telégrafo (Post Office, Telephone and Telegraph)

Municipal Public Transportation Company

National Strategy for Cybersecurity

United States of America

Federal Communication Commission

Universal Access and Service Fund

Fibre To The Home

Information Office

Legal Office

Communication and Image Office

Harmonization ICT Project for Sub-Saharan Africa

High Speed Downlink Package Access

Independent Communications Authority of South Africa)

Critical Information Infrastructure 

Mozambican National Institute of Communications

Mozambican National Land Transport Institute 

National Institute for Information and Communication Technologies

Internet Solutions

Mozambican Airlines

Line-Of-Sight

Malawi Communications Regulation Authority

Moçambique Celular SA

Communication and Electronic Government Infrastructure 

Non-Line-Of-Sight

UK Communications Regulator

Non-governmental organization

Abreviations
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OTT

PNI

RM

SADC

SIGMER

SIM

SMS

SPU

TIC

TMT

TVM

TVWS

UHF

UPU

UIT
USSD

VHF

VM

WRC

WTDC

Over the Top 

Planet Network International

Radio Mozambique

Southern Africa Development Community

Integrated Radio Spectrum Management and Monitoring System

Subscriber Identification Module

Short Message System 

Universal Post Service

Information and Communication Technologies

Transport, Multiplexing and Transmission Company

Mozambican Television, Public Company

Television White Space

Ultra-High Frequency

Universal Postal Union

International Telecommunication Union

Unstructured Supplementary Service Data

Very High Frequency

VM, SA (Vodacom)

World Radio communication Congress 

World Trade Development Community
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I. The 25th anniversary of the 
Communications Regulator 
Authority - INCM

The Communications Regulator Authority - INCM celebrated on September 

10, 2017 the 25th anniversary as the Communications Regulator Authority. The 

theme for this celebration was: Towards Secure Communications! As security 

in communications is of paramount importance in this day and age. This 25th 

anniversary celebrations show how much the Communications Regulator 

Authority (INCM) and the Mozambican communications market have grown.

The Communications Regulator Authority - INCM stems from the Department of 

Frequency Management of the former Post Telegraph and Telephones (CTT) that 

had only half a dozen workers, confined to one room. Since then, from 1992 to 

the 25th anniversary in 2017, we shifted from one single land-line operator and 

one single postal operator to three (3) mobile phone operators, and to 53 postal 

operators, 56 added value services and 31 Internet providers. In Mozambique 

today there are 123 television broadcasting stations, and 353 sound broadcasting 

stations. Which show the facilitator role of the Communications Regulation 

Authority (INCM) in the process of licensing entities interested in operating in the 

communications market and homologation of telecommunications and radio 

communications equipment in Mozambique. 

Currently there are about 14 million mobile phone subscribers, approximately 89 

thousand subscribers of land line phones. The mobile penetration rate is 51 per 

100 people while the penetration of the land line service is 0.3%. 
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In relation to the coverage of the mobile phone network, all 11 provinces of 

the country are covered; the same goes for the 154 districts. Descending to 

administrative post level, 365 of the 408 existing districts have mobile service 

coverage, corresponding to 89.5% coverage. 

Over the 25 years the Communications Regulator Authority - INCM, has had other 

achievements, the presence in regional and international forums representing the 

Mozambican State, especially with the International Telecommunication Union 

(UIT), the Association of Communications and Telecommunications Regulators of 

the Community of Portuguese-Speaking Countries (CPLP), as well as in the African 

Post Union (PAPU) and other international organizations, showing growth of the 

Communications Regulator Authority (INCM) in terms of regional and international 

regulation expertise.

By attending these regional and international events in the telecommunication 

and postal sectors, our country has gained a lot of attention, witnessed by the 

appointment of our staff to direct working committees, such as the Roaming and 

Finance Committees of the Southern African Development Community - SADC, of 

the ITU-BDT World Development Conference (Telecommunication Development 

Bureau). At the level of the postal sector, Mozambique was reappointed to the 

Board of Directors of the Pan African Postal Union - UPU and the Universal Postal 

Union - UPU.

The opening of the delegations in the provinces of Sofala, Nampula, Quelimane 

and Tete confirms how much the Communications Regulator Authority (INCM) 

has grown over these 25 years. This geographical presence aims to monitor and 

inspect the use of communications in the country, thus ensuring the adequate 

and safe use of the radio electric spectrum. 

However, the Communications Regulator Authority (INCM) is facing challenges for 

effective implementation of the Digital Migration, implementation of Broadband, 

Cybersecurity and access to communications in underserved administrative posts. 

And these challenges call for the involvement of all the operators in the market.







11     

II. The Communications 
Regulation

The Mozambican Communications Regulator Authority (INCM) is the body 

responsible for regulating the Postal and Telecommunications Sectors. New 

regulation and regulation mechanisms have been developed in the scope of the 

recent passing of Law 4/2016 (The Telecommunications Act). 

This chapter covers the approved laws, laws under review and proposed regulations. 

Under passed laws, there are five (5) regulation instruments, namely: the Regulations 

on the Exposure to Electromagnetic Radiation for Radio communications Stations, 

the Regulation on Telecommunications Licensing and Scarce Resources, the 

Regulation on Telecommunications and Regulation Fees, the Universal Access and 

Service Fund Regulation  and the National Broadband Strategy.

The laws under review contain two (2) regulation instruments: the Radio 

communications Regulation and the Telecommunications and the Regulation on 

Radio communications Equipment Approval. Lastly, the following five (5) proposed 

regulations were drafted: Proposed Regulation for Operators with Significant Market 

Position in the Telecommunications Sector, Proposed Regulation on Low Power 

Devices, Proposed Regulation on Pricing Principles and Criteria for the Sector of 

Telecommunications, Proposed Regulation on the Sharing of Infrastructures and 

other Network Resources and the Proposal for the Regulation on TV- White Spaces.

In general, in 2017, four regulation instruments were submitted and approved by 

the Council of Ministers, and three (3) proposed regulations were submitted to the 

governing bodies. 
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These regulation instruments significantly impact the Mozambican 

telecommunications market and the regulation activity of the Communications 

Regulator Authority (ICM).

1.1. Passed Laws

Regulations on the Exposure to Electromagnetic Radiation for Radio 

communications Stations - Decree No. 40/2017 dated 2 August. This regulation 

establishes the limit of intensity of electromagnetic fields emitted by radio 

communication stations as well as the methods of calculation and procedures 

of the measurement process. The regulation on these matters is part of the 

competence of the Communications Regulation Authority (INCM) of protecting 

citizens against exposure to intense and harmful electromagnetic fields. This 

regulation also defines the signage for radio communications stations operating 

in national territory.

Regulation on Telecommunications Licensing and Scarce Resources - Decree no. 

26/2017, dated 30 June; This Regulation sets forth the procedures for the allocation 

of telecommunications licenses and scarce resources in accordance with the 

principle of convergence of networks and services and technological neutrality. 

It is emphasized that the provision of telecommunications services for public or 

private use, establishment, operation and management of telecommunications 

networks is subject to the attainment of a unified or classes of licenses. Radio 

frequencies and numbering are considered scarce resources.

Regulation Fees and Telecommunications Regulation - Decree no. 68/2016, dated 

December 30; this instrument sets forth the amount of telecommunications 

regulation fees and establishes the procedures for their settlement and collection. 

The telecommunications regulation fees subject to this Regulation are: Licensing 

fee for telecommunications networks and services, annual telecommunications 

fee, telecommunication numbering acquisition fee, annual fee for the use 

of telecommunications numbering, radio spectrum frequencies acquisition 

fee, annual radio spectrum frequencies use fee, the licensing fee for radio 

communications stations and the equipment homologation fee.

Telecommunications Network Interconnection Regulation - Decree 32/2017 dated 

17 July. This regulation establishes the rules for interconnection between public 

telecommunications networks, indicating, among other obligations of operators, 

the content of the interconnection reference proposal, the interconnection 

process and the CPILP costing methodology. On the other hand, it revokes 

decrees no. 34/2001 dated 6 November and 43/2004 dated 29 September.
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Universal Service and Access Fund Regulation - Decree no. 62/2017 dated 9 

November. The USAF regulation determines the arrangements applicable to the 

organization and operation of the Universal Service and Access Fund (USAF). The 

USAF is an autonomous asset under the management of the Communications 

Regulation Authority (INCM). One of the macro changes in the current regulation 

is the subordination model adopted. While the Executive Secretary of the USAF 

formerly reported to the Board of Directors of the Communications Regulation 

Authority under the new regulation, the Executive Secretary of the USAF reports 

to the General Manager of the Communications Regulation Authority. The current 

regulation also assigns powers to the General Manager of the Regulation Authority, 

the responsibility to launch public tenders for the universal access service, to 

adopt and apply corrective measures and to apply sanctions for breach of the 

terms established in the universal service access agreement. 

National Broadband Strategy - Resolution no. 43/2017 dated 27 October; this 

strategy establishes the guidelines for the development of national high-speed 

broadband services as part of a plan for the implementation and construction of a 

digital economy, as well as defining the projects and plans for their implementation.
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1.2. Laws under review

In 2017, the Radio communications and Equipment Certification Regulations were 

reviewed by the Communications Regulation Authority (INCM).

1.  Radio Communication Regulations: A technical revision of the radio 

communications regulation was conducted, removing the radio communication 

licensing regime, which presently appears in the telecommunications and 

scarce resources licensing regulations, passed by Decree No. 26/2017 dated 

30 June. Some specific technical aspects of the broadcasting, maritime mobile 

and aeronautical services that were not included in the regulation under review, 

were introduced. 

2.  Regulations for the Homologation of Telecommunications and Radio 

communications Equipment: Highlights from the new regulation include: the 

inclusion of an electronic bar code containing all the information related to 

the equipment to be homologated; the sanctioning framework now includes 

penalties on collection equipment seized due to failure to obtain ratification, 

subject to amounts ranging, and as set forth for each category: I - 250,000.00 

MT; II - 1,000,000.00 MT and III - 500,000.00 MT; the addition of the term of 

homologation, which shall now be 8 years; the addition of electronic seal and 

lastly the possibility of mutual recognition agreements, the interested party may 

request the Communications Regulation Authority to print electronic stamps at 

the time of manufacture of the equipment.

1.3. Proposed regulations

1.  Bill for Operators with Significant Market Position in the Telecommunications 

Sector; this proposed regulation will establish the legal framework applicable to 

the market analysis aimed to determine the Operator with Significant Position 

(OPSP) or dominant market  position to apply of remedies to mitigate or 

eliminate abuse of dominant position in the telecommunications sector.

2.  Bill on Power Devices, aims to characterize low power or low voltage equipment, 

also called restricted radiation equipment and establish the conditions for the 

use thereof to enable them to operate independently of the frequency use 

authorization, subject to the conditions and restrictions. This will ensure the 

necessary order in the 2400 MHz to 2483 MHz range in which hot spots are 

operated using Wi-Fi technology to reduce harmful interference situations with 

equipment operating in these same bands on a primary basis.
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3.  Bill on Pricing Principles and Criteria for the Telecommunications Sector - This 

proposal for a regulation seeks to establish the legal framework on principles and 

criteria for the establishment of retail and wholesale pricings for the provision 

of public telecommunications services to ensure that the Mozambican market 

is competitive with fair, reasonable, non-discriminatory and consumer-friendly 

pricings.  

4.  Bill on Sharing of Infrastructure and Other Network Resources - The purpose 

of this regulation is to establish the rules and applicable framework for sharing 

telecommunications infrastructure and other network resources, emphasizing 

the mandatory nature of this sharing.

5. The development of the National Cybersecurity Strategy is ongoing. 

Proposed TV-WhiteSpaces norm to establish the rules and regulations applicable 

for white space use between television channels - guard frequencies between 

television channels - to provide low-cost Internet and data. 

 





17     

III. Radio Communications

The growing use of radio communications, using the radio electrical spectrum, 

due in particular to the progressive need for mobility, as well as to the opportunities 

that this use can create for the development of society, underscore the importance 

of the country having an effective system for spectrum management. Thus, in 

Mozambique, from June 7, 2017 Sofala province has an Integrated Radio Spectrum 

Management and Monitoring System (SIGMER). This happened after the provinces 

of Tete, Nampula and Zambézia received the same equipment.

Since radio communications are used in all sectors of activity, such as electronic 

communications networks and services, including radio broadcasting, national 

defence, public safety, business, industry, personal communications, scientific 

research, etc., all these applications are crucial to promote, among others, 

economic growth and the well-being of citizens. 

This system is intended to manage the radio electrical spectrum, to prevent 

the misuse of the radio electrical spectrum, as well as illegal communications 

equipment and systems and prohibited communications. 

According to Law No. 4/2016 dated June 3 (The telecommunications Act), Article 

23, “the radio frequency spectrum is a scarce natural resource and constitutes a 

public domain of the State”. Article 29 of the same Act establishes that users of 

radio communication stations are expressly prohibited from “making or permitting 

illegal radio communications”. 

With the installation of this system in those provinces, the Communications Regulation 

Authority (INCM) fulfils its duty to cover the main national population and business 

centres throughout the country, namely the Southern, Central and Northern regions. 
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With this intervention, the Communications Regulation Authority – INCM, intends 

to improve the quality of communications made by services, discourage the illegal 

use of spectrum and act as a driver of the economy and development for the 

different sectors. 

The Communications Regulation Authority (INCM) stated as the main challenges 

for the country expanding the cellular mobile phone coverage to administrative 

posts and localities, expanding digital terrestrial broadcasting services, developing 

broadband infrastructures, fighting cybercrime, promoting, expansion and 

diversification of innovative services, as well as improving the quality of service, 

which will be possible with the efficient management of the radio spectrum.

1.1. Spectrum management

In early 2017, the Communications Regulation Authority – INCM, completed the 

process of verification, confirmation and migration of data from licensed entities and 

migration of radio communication stations to the new ASMS database. This process, 

completed in February 2017, enabled the generation and printing of the annual 

revenue of 2017 which contributed to improved service provision for the client.

Aiming to provide better services to the entities, the Communications Regulation 

Authority (INCM) has acquired three additional ASMS licenses for licensing entities 

from the Provincial Delegations. Therefore, the licensing process may occur at the 

level of the Provincial Delegations, reducing the waiting time for entities. 

 

1.2. Resolution of interferences

The process of resolution of radio interference consists in identifying overlapping 

transmissions in the same geographical area. This phenomenon is caused when 

an unlicensed entity transmits in the same frequency as a licensed entity. In the 

Mozambican context interference is caused by a lack of knowledge of regulations 

and regulatory processes. Note that since early October 2017, the Communications 

Regulation Authority (INCM) has issued a ban on the use of vtech branded cordless 

telephones from Canada that create interference with VM, SA (Vodacom) uplink 

channels.
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This incident shows how important the process of homologating 

telecommunication equipment and radio communications marketed at 

national level is. Failure to request homologation of telecommunication and 

radio communications equipment prior to importing results in the acquisition 

of equipment that does not conform with the region for Mozambique (region 

1). INCM, the Communications Regulation Authority would not homologate 

nor permit the entry of cordless telephones from region 2 (Americas) because 

they do not operate pursuant the standards of region 1 (Europe and Africa). The 

Communications Regulation Authority (INCM) recommends that all operators and 

resellers of telecommunications equipment at national level should homologate 

the equipment before importing into the country. Only then will we be able to 

mitigate any inconveniences created by harmful interference in communications.

1.3.  Pilot measurement of electromagnetic fields 
from radio communication stations

The International Commission for Protection from Non-Ionizing Radiation 

(ICNIRP), established in 1992, has set a guideline for limiting public exposure to 

electromagnetic fields. Full compliance with the limits set forth in the guideline will 

ensure an adequate level of public health protection. Accordingly, the Mozambican 

Communications Regulation Authority - INCM, in its duty to protect the consumer, 

made efforts to draft the Regulations on Exposure to Electromagnetic Radiation 

from Radio Communications Stations, which was passed by the Council of 

Ministers in June 2017. It is based on this regulation instrument that the first 

exercises to measure electromagnetic fields around the radio communications 

stations were conducted in the second semester of 2017 in the cities of Beira, 

Quelimane and Tete.

In the city of Beira, we conducted measurements in the premises of Radio 

Mozambique, the Mozambique Television, Beira Civil Registry and in the Russian 

High Rise. In these locations, the power density ranged from 6.04 to 11.61 V / m 

which corresponds to values 60 to 16 times lower than the 28 V / m reference 

value considered harmful to human health by ICNIRP.  

In Quelimane City, measurements were taken at the Banco de Moçambique, 

São Carlos Luanga Secondary School, Quelimane Central Market and Radio 

Moçambique. In this city, the power density values ranged from 0.63443 to 12.67 V 

/ m which corresponds to values 1887 to 5 times lower than the value determined 

by ICNIRP.
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In the city of Tete, measurements were conducted in the premises of Radio 

Moçambique, Monte Caloeira, GPZ Building and Radio Mozambique Broadcast 

Center, the power density in these locations ranged from 5.67 to 3.56 V / m 

corresponding to values 75 to 62 times lower than the reference value 28 V / m.

Data for this pilot measurement were collected using a NARDA station, model SEM 

3006 whose measurement intervals are approximately six (6) minutes per session. 

At the points scaled for measurement, no results were found to be detrimental to 

human health, however, the Mozambican Communications Regulation Authority 

- INCM will continue to carry out this measurement process at the national level 

to guarantee the public in general safe, interference-free and non-interference 

harmful to human health.

 

1.4. Homologation of Equipment 

The homologation of telecommunication and radio communications equipment 

is governed by the Regulation on Technical Verification and Homologation 

of Telecommunications Equipment and is the sole responsibility of the 

Communications Regulation Authority - INCM. The purpose of this regulation is to 

prevent the acquisition, importing and marketing in the country of equipment that 

may cause harmful interference to licensed systems. 

The regulation states that the regulation applies to importing telecommunication 

and radio communications equipment for sale in the country in order to prevent 

illegalities and / or prohibition of the use of the equipment in Mozambique. 

Accordingly, the Communications Regulation Authority (INCM) approved 

from January to November 2017, 118 entities according to Annex I, Approved 

Equipment in 2017. From those approved 108 are Radio communications and 10 

Telecommunications equipment.

Note that most of the entities whose equipment has been homologated are 

foreign, to say that this process is widely known by national and international 

entities. 
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IV. Communications in  
Mozambique

This chapter presents the stage of communication in Mozambique, analysing 

postal and telecommunications services from 2013 to 2017. 

In this report, in the section on the postal sector, an analysis was conducted on 

revenues, volume of traffic, investment, points of access and quality of services. 

Then, four (4) postal sector operators with the following characteristics were 

analysed: a state operator, a private company with national capital, a private 

company with national and foreign capital and lastly an operator with a majority 

of foreign capital.

In the telecommunications sector, landline telephone services, mobile cellular 

services and Internet services were analysed. The telecommunications analysis 

took into account the verification of the number of subscribers, revenues, volume 

of traffic and investment.

Internet or data services have been growing exponentially, which requires an 

exhaustive analysis of the Mozambican Communications Regulation Authority 

(INCM). For this analysis the transmission protocols and the pricing were considered 

and it subdivided into three groups according to the final subscriber: - Mobile 

Internet, residential and business. The analysis focused on the following items: 

number of subscribers, transmission technology, revenue, traffic and pricing used 

by the companies: Internet Solutions, Mcel, Movitel, TDM, Teledata, TVCabo and 

Vodacom.
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1. Postal Sector

Starting in the 1990s, the effects of an increasingly globalized environment began 

to show in the actions of the postal service. Due to the major challenges in 

national and international postal markets and the great effervescence of reforms 

experienced by postal services worldwide, postal services in Mozambique have 

been undergoing a wide process of change.

The postal services in Mozambique are present throughout the country, with 

few provincial and district capitals that do not have a postal services agency, 

post or collection box. With a workforce of 707 full-time employees, 126 sales or 

distribution networks and a fleet of 132 vehicles, the postal sector in Mozambique 

delivered approximately 884,441,874 (eight hundred and eighty-four million, four 

hundred and forty-one thousand, eight hundred and seventy-four) kilograms of 

postal items by 2017. Note that in 2017, overall traffic increased by 4.7% compared 

to 2016, where the sector reached 80,679,512 (eighty million, six hundred and 

seventy-nine thousand, five hundred and twelve) kilograms.

Postal service companies, like any others in society, are influenced by the 

business environment in which they operate. The present analysis is shown by the 

commitment of postal service operators in Mozambique, based on the business 

dynamics, focusing on the years 2016 and 2017.

In the period under review, three postal service operators, namely: Correios de 

Moçambique, FEDEX and Daily Carrier provided information that culminated in 

the present postal market study. DHL, despite being one of the largest operators in 

this market, is not reflected the analysis because it did not provide information in a 

timely manner. In this context, an analysis is made of the performance indicators 

of the three companies listed above, with emphasis on the following:

1. Revenue;

2. Traffic;

3. Access points;

4. Investments;

5. Number of employees, and

6. Delivery time.
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1.1. Revenue

Revenues from the postal sector in 2017 increased by 13.5% compared to 2016. 

Revenues in 2017 amounted to 527,465,203.68 MT (five hundred twenty-seven 

million, four hundred and sixty-five thousand, two hundred and three meticais, 

sixty-eight cents).

Analysing the performance of individual operators, in descending order of the value 

of revenues, CdM had a higher financial performance, with revenue amounting to 

392,957,884.60MT (three hundred ninety-two million, nine hundred and fifty-seven 

thousand, eight hundred and eighty and four meticais, sixty cents), corresponding 

to 74.5% of the total revenue of the sector and higher than the eighty-eight million, 

three hundred and twenty-three thousand, eight hundred and sixty-six metical and 

eight cents) of Portador Diário (Daily Carrier), which represents 16.7% of the total 

revenue of the sector. FEDEX comes third in this ranking contributing with 8.8% of 

the global revenue of the postal sector.

2013 2014 2015 2016 2017

700,000,000

525,000,000

350,000,000

175,000,000

Total FEDEX Portador Diário CdM
Figure 4-1 Revenue from the Postal Sector (2013 to 2017)

In the last 5 years 2,101,314,516.89 MT (two billion, one hundred and one million, 

three hundred and fourteen thousand, five hundred and sixteen metical and eighty 

nine cents) was the total revenue collected by the postal sector, with the year 

2015 contributing 27% of the sector’s revenue. The sharp decline in revenues from 

the sector between 2015 and 2016 (around 16.7%) is mainly due to the significant 

reduction in traffic volume, as shown in Figure 4-1.
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1.2. Traffic Volume

Through Figure 4-2, Traffic Volume (2013 to 2017), a strong and significant 

correlation between the variation in revenues and the change in the volume of 

traffic in postal services in Mozambique is admitted. However, it is possible to 

accept that the effect of substitutability of postal traffic by electronic mail, by 

the media and alternative channels, will contribute to the growth of postal traffic 

falling short of revenue growth.

10,4%

92,9%

-16.7%

13.5%
4.7%

-85.5%

2013 2014 2015 2016 2017

Receitas Tráfego

Figure 4-2 Traffic volume (2013 to 2017)

The growth in postal traffic will tend to fall short of revenue growth due to the 

decrease of regular mail as more and more people prefer to exchange messages 

online than with snail mail (traditional mail).

1.3. Investment

The investment made in 2017 in the postal sector was 63,868,123 MT (sixty-three 

million, eight hundred sixty-eight thousand, one hundred twenty-three meticais) 

equivalent to 15.3% fall when compared to the same period of the previous year 

which amounted to 75,439,478.0 MT (seventy-five million, four hundred and thirty-

nine thousand, four hundred seventy-eight meticais). 
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Figure 4-3 Distribution network

1.5. Quality of Service

The service quality indicators highlight the average time for sending a certain 

correspondence. From the study conducted in the field, delays in forwarding 

correspondence was one of the highlights. In fact, the minimum average delivery 

time of domestic correspondence in the express service ranges from 12 to 24 hours.  

1.4. Access Points

The points of access to the postal network registered a slight increase from 2013 

until the end of 2017, with a 15.6% increase when they reached the number 126, as 

shown in Figure 4-3, Distribution Network. The company Correios de Moçambique 

held about 73.8% of access points in 2017.
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Telecommunications

In this section, we approach the telecommunications sector in landline phone, 

mobile and Internet (mobile, residential and business).

The telecommunications service of fixed telephony is provided by the company 

Telecomunicações de Moçambique, SA - (TDM). During the analysis of this service, 

the following performance indicators were taken into account: the number of 

subscribers, traffic volume, revenues and investment. TDM is undergoing business 

restructuring since 2017. This consists of the merger of TDM with Moçambique 

Celular (Mcel). This merger was influenced by the constant technological changes 

of the telecommunications sector and is based on the planning, organization 

redesign to guarantee massive access to Information and Communication 

Technologies (ICTs).

In the second part, regarding mobile telecommunications in Mozambique, a 

performance analysis is conducted for operators of cellular mobile telephony 

services, with a higher incidence for the following indicators: number of 

subscribers, revenues, volume of traffic and investment made. The third part 

presents an analysis of Internet services in Mozambique, in the business, residential 

and mobile segments. As a matter of fact, seven companies were identified: 

Internet Solutions, Mcel, Movitel, TDM, Teledata, TVCabo and Vodacom

1. Landline Phone Service

According to the 2017 population census, Mozambique is a nation of about 

28,861,863 (twenty-eight million, eight hundred and sixty-one thousand, eight 

hundred and sixty-three) people with approximately 6,764,496 (six million, seven 

hundred and sixty-four thousand, four hundred and ninety and six) households 

and 6,529,877 (six million, five hundred twenty-nine thousand, eight hundred and 

seventy-seven) houses, of which 0.8% have access to the landline service. 

The landline telephone service in Mozambique is provided by Telecomunicações de 

Moçambique (TDM), a company under restructuring since 2017. This restructuring 

consists of the merger of Mozambican telecommunications companies (TDM) 

with Moçambique Celular (Mcel). The merger is a result of technological changes 

in the telecommunications sector and is based on replanning, redesigning the 

organization to ensure massive access to Information and Communication 

Technologies (ICTs).
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Competitive metamorphoses in the national communications sector as well as the 

need for technological convergence have changed the way we create, consume, 

learn and interact with the world of ICT. The merger of TDM and Mcel is seen as 

an imperative to ensure the provision of services of unquestionable quality to the 

national market.

Convergence is perceived by TDM and Mcel as the interconnection of computer 

and information technology containing multimedia and communication networks 

that appear as a result of the evolution and popularization of the Internet, as 

well as activities, products and services that are emerging in this digital space. 

Given this technological reality, it is important for these companies, regardless 

of their industry, to engage in innovation activities - not only in terms of product 

development and / or processes - given the technological innovations and 

technology and business integration, but also in relation to marketing strategies, 

human resources, customer service, among others.

Obviously, these innovation resources bring to the big players in the market the 

possibility of improving the quality and efficiency of their processes, but at the 

same time, these players need to move in order to learn how to deal with these 

innovation processes and resources, because it is an innovation that takes the 

company and its employees out of their comfort zone, and that can contribute to 

the expansion of its portfolio of products and services.

TDM and Mcel are presented as a great challenge in the merger process to align 

the implementation of new technologies with the routines, processes and policies 

of the new company, since this convergence brings with it profound changes in 

many markets and business environment, generating new opportunities as well as 

new challenges. 

The Mozambican Communications Regulation Authority (INCM) perceives that 

processes of merger or dissolution of companies present a fertile space for 

innovation where the biggest beneficiary is the sector and the consumer.

The merger between TDM and Mcel started officially on 8 June 2017 with the 

appointment of a Single Board of Directors for both companies. The aim of the 

merger is to create a profitable, competitive and better-performing company. One 

year after the start of this process a situational diagnosis was conducted of both 

companies in the areas: technological, financial, commercial and human resources.

With regard to human resources, there is an ongoing optimization of existing 

resources to ensure the reuse of the majority of these assets of the two companies. 

At the same time, technologically, studies are underway on how to monetize non-

core assets and to converge core assets.

The consumer of the telecommunications market is expected to benefit greatly 

from this merger as it will focus on the delivery of integrated and innovative 
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solutions for landline and mobile services. Another benefit to the final consumer 

will be obtaining a better offer of packages of solutions at competitive prices with 

a technical capacity to meet the requirements of the market. Increased points 

of sale and service provision throughout the country will contribute to reducing 

distances to gain access to telecommunications services and reducing response 

times to consumer requests as a result of optimizing internal processes.

On the other hand, TDM and Mcel expect that the merger will result in a strong and 

solid communications group with a greater capacity to pursue a strategy of sustainable 

growth and internationalization through the achievement of a market capitalization in 

the capital market, both national and international, that is considered relevant in the 

capacity to attract investment and increased liquidity, which will contribute to increase 

the international projection of the Mozambican capital market.

1.1. Landline Telephone Subscribers

In the last five years, landline concessionaires worldwide have seen a drop in the 

number of active lines. As an example, the Brazilian National Telecommunications 

Agency (Anatel) reports that in the last 12 months, there was a drop of 1.84 million 

lines in that market.

In Mozambique there is only one concessionaire of landline telephones, TDM, 

which in 2016 had a total of 52,866 (fifty-two thousand, eight hundred and sixty-

six) active lines and in 2017 registered a total of 51,121 thousand, one hundred and 

twenty one) active lines, of which 19,400 (nineteen thousand and four hundred) 

referring to prepaid subscribers and the remaining 29,704 (twenty-nine thousand, 

seven hundred and four) post-paid subscribers. 

Although access to wireless networks (wireless) that provide communication 

advantages previously unimaginable, the use of landline telephone in the last 12 

months (2016-2017) decreased by 1,745 (one thousand, seven hundred and forty 

five) lines, representing a decrease in the order of 3.3% (three point three percent).

Figure 4-4, Landline telephones (2013 to 2017) shows the reduction of lines in 

the last five years, where, like other international markets, there is a drop in the 

number of active lines. The number of active landlines stood at 59,585 (fifty-nine 

thousand, five hundred and eighty-five) lines in 2013 against the current 51,121 

(fifty-one thousand, one hundred and twenty one), corresponding to a decrease 

of 14, 2% within five years.
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The pricing practiced in the voice service stood at 5.3 MT (five meticais and 3 

cents) per minute, within the landline network, 7.8 MT (seven meticais and eight 

cents) per minute, for mobile network and the service data was at 100.00 MT (one 

hundred meticais) per Giga Byte (GB).

1.2. Traffic Volume

In landline telephones, traffic volume was analysed taking into consideration national 

traffic (On-Net and Off-Net) and international traffic. Note that in 2017 a total of 

32,965,081 (thirty-two million, nine hundred and sixty-five thousand, and eighty-one) 

minutes were recorded, of which 23,525,955 (twenty-three million, five hundred and 

twenty five thousand, and nine hundred and fifty-five) minutes are related to national 

traffic and 9,439,126 (nine million, four hundred and thirty-nine thousand, one hundred 

and twenty-nine) minutes correspond to international traffic. 

With regard to national traffic (On-Net and Off-Net), a reduction of 59.4% was seen 

in 2017 when compared to traffic in 2016, that is, 57,884,967 (fifty-seven million, 

eight hundred and eighty four thousand, nine hundred and sixty-seven) minutes 

recorded in 2016 increased to 23,525,955 (twenty-three million, five hundred 

and twenty-five thousand, nine hundred and fifty-five) minutes of national traffic 

generated in 2017.

Figura 4-4 Landline Telephone (2013-2017)
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International traffic has grown exponentially from year to year, with a growth 

of 67.3% in 2017.Note that with the advent of Over-The-Top (OTT) mobile 

technologies have consumed much of the international traffic with voice and video 

calls through the FaceTime, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype and Viber 

applications, leading the market for international calls. However when comparing 

international calls to 2016, they went from 5,542,000 (five million, five hundred 

and forty-two thousand) minutes to nine million, four hundred and thirty-nine 

thousand, one hundred and twenty-six (9,439,126) minutes in 2017. It is anticipated 

that with the entry of 4G Technology and the consequent improvement of data 

services, international calls will tend to decline at the national level similarly to 

other international markets. 

From the abovementioned analyses it is concluded that the decrease in national 

traffic resulting from subscribers’ preference for mobile telephony services, which 

show exponentially increasing traffic volumes annually. As far as international 

traffic is concerned, it has been growing due to the good quality and low cost of 

the service provided by TDM.

Figure 4-5, Traffic Volume shows the decrease in domestic traffic volume (On-Net 

and Off-Net), growth in international traffic and total traffic of both services during 

the period under review (2013 to 2017).

 

Figura 4-5 Volume de tráfego
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1.3. Revenue

In terms of revenues, landline telephone service showed a loss of revenues of 

approximately 21.6% in 2017 when compared to 2016. In 2017 TDM obtained 

revenues in the amount of 2,461,298,426.17 MT (two billion, four hundred and 

sixty-one million, two hundred and ninety-eight thousand, four hundred and 

twenty-six metical, seventeen cents) lower than the value of 2016 (three billion, 

one hundred and thirty-nine million, ninety-two thousand meticais). 

Figure 4-6, TDM revenue evolution (2013 to 2017) shows the amounts collected in 

the years 2013 to 2017, where in the first four years the average fluctuation of the 

decrease in revenues was of the order of 3.2%, taking in the year of 2017, there was 

a sharp decrease of 31.5% when compared to the year 2013.

Figura 4-6 TDM revenue evolution (2013 to 2017)

1.4. Investments

TDM’s investment volume reached 1,174,648,000.0 MT (one billion, one hundred 
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Comparing 2017 to 2016, there was a reduction of 96.7% in investment volume, 

that is, this item stood at 149,625,000.0 MT (one hundred and forty-nine million, 

six hundred and twenty-five thousand meticais) as the type of investment went 

to smaller projects, such as the installation of the Internet network and the 

construction of the Data Center. Figure 4-7, Evolution of TDM’s investment volume 

(2013 to 2017) shows the behaviour of investment volume over the last five years, 

with the peak reached in 2016.

Figura 4-7 Evolution of TDM’s investment volume (2013 to 2017)

Mobile Telecommunications 
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therefore requires the ability to anticipate regulation to allow the conciliation of 

timely interventions with the enrichment of the decision process that should be 

transparent, participatory and timely. 

The number of subscribers in the wireless mobile cellular sector increased by 4% 

from 13,086,554 (thirteen million, eighty-six thousand, five hundred and fifty-four) in 

2016 to 13,615,677 (thirteen million, six hundred and fifteen thousand, six hundred 

and seventy seven) in 2017 of which 99% of the subscribers are prepaid. Vodacom 

has the largest number of subscribers with a total of 41.9% minus 0.4% compared to 

2016. The mobile telephony sector recorded a 10.7% decrease in revenues in 2017, 

something unheard of in the telecommunications market in Mozambique. 

 

1.1. Subscribers

Mobile cellular services recorded a total of 13,615,677 (thirteen million, six hundred 

and fifteen thousand, six hundred and seventy-seven) subscribers in 2017, 

representing a 4.0 increase compared to the same period of the previous year, 

which reached 13,086,554 (thirteen million, eighty-six thousand, five hundred and 

fifty-four) subscribers. Most subscribers 99% are prepaid and only 1% are post-paid.

Figure 4-8, Evolution in Mobile Subscribers (2013 to 2017) shows fluctuations in 

the growth behaviour of cellular mobile subscribers. Note the growth in Mcel 

subscribers that had not reached 4 million since 2014 and in 2017 reached this 
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milestone. Vodacom has been the entity with the most subscribers in the sector 

from 2015, however, this year shows a 0.4% decrease. 

Figure 4-8 Evolution of Mobile Subscribers (2013 to 2017)
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hundred and thirty-three million, three hundred and seventy thousand meticais) 

and 4,987,407,000.00 (four billion, nine hundred and eighty-seven million, four 
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billion, five hundred fifty-two million, one hundred and ninety-eight thousand 

meticais) against 2,838,618,000.00 (two billion, eight hundred and thirty-eight 

million, six hundred and eighteen thousand meticais).Vodacom, in turn, kept the 
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total revenue recorded from 2013 to 2017, as well as the variations per operator. In 

30,000,000

22,500,000

15,000,000

7,500,000

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total Mcel Movitel Vodacom



37     

2017 the total amount of 22,934,400,000.0 MT (twenty-two billion, nine hundred 

and thirty-four million, four hundred thousand meticais) was reached.

Figure 4-9 Receitas das Telecomunicações móveis (2013 a 2017)

1.3. Traffic Volume

The volume of traffic in cellular mobile services is measured in minutes, subdivided 

into On-Net and Off-Net. During the year 2017, traffic volume within the same 

network (On-Net) was 13,356,864,983.00 (thirteen billion, three hundred and fifty-

six million, eight hundred and sixty-four thousand, nine hundred and eighty-three) 

a year-on-year increase of about 14.7% in terms of minutes, considering that the 

amount reached in 2016 was 11,640,846,531 (eleven billion, six hundred and forty 

million, eight hundred forty-six thousand, five hundred and thirty-one) minutes, 

according to Figure 4-10, Traffic Volume (2013 to 2017) .These values associated 

with those of the subscribers reflect a maturation of the operators of this service 

in the market.

 
Figure 4-10 volume de tráfego (2013 a 2017)
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the period under review (2013 to 2017), and this 45.4% decrease has been was 

highlighted in 2016 when it reached a traffic volume of 1,867,103,460 (one billion, 

eight hundred sixty-seven million, one hundred and three thousand, four hundred 

and sixty) minutes, lower than in 2015, which stood at 3,418,208,806 minutes, 

according to Figure 4- 11, Traffic Volume Off-Net.

Figura 4-11 volume de tráfego Off-Net (2013 a 2017)

In the year 2017, about 92.7% of mobile traffic corresponded to On-Net traffic and 

7.3% to Off-Net traffic. The trend of mobile service used to make calls to the same 

network has been encouraged by the mobile operators themselves by offering a 

wide variety of pricing packages resulting from aggressive commercial strategies. 

This practice has resulted in subscribers purchasing from more than one operator. 

Web service
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the information society, with regard to the well-being, access to information, 
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pricings practiced. The aforementioned companies provide Internet services 

(mobile and residential) to individuals and companies from urban areas in all 

provincial capitals using Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), Code-Division 

Multiple Access (CDMA), Fibre-to-the-Home (FTTH) technologies, General Packet 

Radio Service (GPRS) and Hybrid Fibre Coax (HFC) through ADSL, CDMA, FTTH, 

HFC, i-Burst, Leased-Line, Third generation (3G) Very Small Aperture Terminal 

(VSAT) and WiMax technology.

In 2017 Mozambique recorded a total of 8,448,418 (eight million, four hundred 

and forty-eight thousand, four hundred and eighteen) people with Internet access, 

equivalent to 29.3% of the population, of which 8,406,050 (eight million, four 

hundred and six thousand and fifty) are mobile Internet subscribers, 37,407 (thirty 

seven thousand, four hundred and seven) are residential subscribers and 4,961 

(four thousand, nine hundred and sixty one) business subscriptions. 

Compared to 2016, when the number of Internet service subscribers plateaued 

at 4,543,284 (four million, five hundred and forty-three thousand, two hundred 

and eighty-four), in 2017 there was a growth in 86.0% and this growth was allied 

to the strong investment made by the Internet Service Providers (ISP) amounting 

to 526,620,729.0 MT (five hundred twenty-six million, six hundred and twenty 

thousand, seven hundred and twenty-nine meticais).

In Mozambique, broadband is considered to be at a minimum speed of 1.5 

Mbps, according to the National Broadband Strategy, although the minimum 

speed provided by most ISPs is 1 Mbps and the maximum speed is 4 Mbps in the 

residential and business segments. Mobile Internet is provided using 3G, Edge and 

GPRS technologies. The 3G technology is dominant in the urban environment and 

the technologies Edge and GPRS in the rural environment.

Table 4-1, Residential Internet Price (FTTH, wireless) shows the prices of Internet 

services in the residential segment, according to the technologies used in the 

country. The monthly price per 30 Giga byte using FTTH technology is MT 

1,800.0 with a speed of 1 Mbps. The unlimited package of 4Mbps using the same 

technology costs 7,600.0 MT (seven thousand six hundred meticais) per month. It 

is important to note that one of the fibre optic service providers offers, in addition 

to the Internet service, the basic cable television package.

The services provided using wireless networks are the least expensive coming the 

1Mbps internet package with a 30Ga limit costing 1,370.0 MT (thousand, three 

hundred and seventy meticais).The unlimited package with the speed of 3 Mbps 

Tecnologia
Limitado Ilimitado

FFTH

Wireless

Velocidade (mbps) Limite (GB) MT(GB) Preço Mensal Preço Anual

1

1

Velocidade (mbps)

4

430

30

45

60

1,350

1,800

15,216

21,600

Preço Mensal (MT) Preço Anual

3,920

7,600

42,756

91,200



40

costs 3,920.0 MT (three thousand, nine hundred and twenty meticais) per month.

Table 4-1: Residential Internet Price (FTTH-Wireless)

Table 4-2, Business Internet shows the prices of unlimited Internet services in the 

business segment, according to the technologies used in the country. The price of 

the unlimited package with a speed of 4 Mbps, using FTTH technology is 34,570.0 

MT (thirty-four thousand, five hundred and seventy Meticais) per month. Using 

wireless technology, the same package costs MT 39,119.0 (thirty-nine thousand, 

one hundred and nineteen meticais) per month.

Note that in the business segment services using the wireless network are the 

most expensive, although the cost of 1 (one) meter of underground fibre in a rocky 

area costs US$ 26.40 (twenty six US dollars, forty cents), equivalent to 26,400.00 

USD (twenty thousand US dollars, four hundred US dollars) per kilometre while the 

same size in the mainland zone costs 4.90 USD (four dollars and ninety cents), 

equivalent to 4,900.00 USD (four thousand, nine hundred US dollars) per kilometre.

In the case of aerial fibre, in the rocky zone it costs US$ 1,413.17 (one thousand, 

four hundred and thirteen US dollars, seventeen cents) per kilometre, while in the 

mainland zone it costs US $ 733.33 (seven hundred and thirty-three US dollars and 

thirty-three cents).    

 

Table 4-2 Business Internet

1.1. Home Internet

This report analysed four Internet service providers in terms of home Internet 

services subscription: Internet Solutions (IS), TDM, Teledata and TVCabo. The 
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types of technologies used to provide this service are ADSL, CDMA, FTTH, HFC, 

Radio Link and Wimax.

The four selected providers listed above registered a total of 37,407 (thirty-seven 

thousand, four hundred and seven) subscribers, with TDM holding the largest market 

share with 20,291 (twenty thousand, two hundred and ninety-one) subscribers, 

equivalent to 54% of the market share followed by TVCabo with 16,478 (sixteen 

thousand, four hundred and seventy-eight) subscribers corresponding to 44% and 

Teledata comes third with 610 (six hundred and ten) subscribers representing 2% 

(two percent) of market share of the companies under analysis. Internet Solutions 

is the provider that has fewer subscribers, with 28 (twenty eight) users. It should be 

emphasized that the core business of IS is the provision of the business Internet 

service.

Regarding the pricing of limited packages of 30 GB with a speed of 1 Mbps using 

Wireless technology, Teledata has the lowest price in the residential Internet 

segment, where 1GB costs 46.0 MT and six meticais).The TVCabo for the same 

service using FTTH, for 1GB charges 60 MT (sixty meticais) in a package whose 

monthly product costs MT 1,800.0 MT (one thousand and eight hundred meticais).

In unlimited packages with a speed of 4 Mbps, the wireless package costs 2,400.0 

MT (two thousand, four hundred meticais) and is provided by TDM, while using the 

optical fibre, TVCabo charges 7,600.0 MT (seven thousand six hundred meticais).It is 

important to note that this package includes the television package. In this segment 

of the market, wireless technology is the least expensive when compared to fibre.

1.1.1. Investment
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The investment made by home Internet providers in 2017 amounted to 

99,923,870.0 MT (ninety-nine million, nine hundred and twenty-three thousand, 

eight hundred and seventy meticais), an increase of 8.8% when compared to 2016, 

where investment amounted to ninety-one million, eight hundred sixty-seven 

thousand, eight hundred fifty-nine meticais (91,867,859.0 MT), as shown in Figure 

4-12, Investment in the Residential Internet.

 
Figure 4-12 Home Internet Investment

1.1.2. Revenue

Revenues in the home Internet segment in 2017 amounted to 205,459,468.0 MT 

(two hundred and five million, four hundred and fifty-nine thousand, four hundred 

sixty-eight meticais), a 17.5% decrease when compared to 2016, where revenues 

amounted to 249,085,673.0 MT (two hundred and forty-nine million, eighty-five 

thousand, six hundred and seventy-three meticais).
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Figure 4-13, Home Internet Revenue shows the drop in revenue of the four 

companies analysed jointly in the home segment where TDM contributed with 

about 99.3% of total revenue equivalent to 204,121,107.0 MT (hundred and twenty-

one thousand, one hundred and seven meticais), against a participation of IS 

of 1,338,361.0 MT (one million, three hundred and thirty-eight thousand, three 

hundred and sixty-one meticais) corresponding to 0.7% of total revenues.

 
Figure 4-13 Internet Income Residential

Internet Solutions registered in 2017 a total of 28 (twenty eight) subscribers, all 

located in Maputo City. The Internet service provided by IS is through wireless 

and fibre technologies. Although it has 28 subscribers only, the average daily 

consumption is 50 GB, which assumes an average consumption per subscriber 

of approximately 1.79GB.

The unlimited 1 Mbps IS packet costs 4,000 meticais (MT) and the monthly unlimited 

packet with 4 Mbps speed is 7,600.0 MT (seven thousand six hundred meticais).

In 2017, the company achieved a revenue  volume of 1,338,361.0 MT (one million, 

three hundred and thirty-eight thousand, three hundred and sixty-one meticais) 

in the residential segment, representing an increase of approximately 7.1% in 

compared to 2016, when revenues amounted to 1,249,137.0 MT (one million, two 

hundred and forty-nine thousand, one hundred and thirty-seven meticais).

IS has eight (8) Gateways, where the minimum speed is 10 Mbps and the maximum 

is 600 Mbps. The Maputo, Matola, Sofala and Tete Gateways have 600 Mbps, 200 
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Mbps and 30 Mbps, respectively.

In 2017, TDM had the largest market share in the residential Internet segment, 

with a total of 20,291 (twenty thousand, two hundred and ninety-one) subscribers, 

when compared to 2016 where it registered around 20,867 (twenty thousand, 

eight hundred and sixty-seven). TDM, despite having a larger market share, lost 576 

subscribers, which corresponds to a 2.8% loss of subscriptions. 

Note that TDM has subscribers throughout the country, but the highest number 

of subscribers is in Maputo with 6,544 (six thousand, five hundred and forty 

four) subscribers, equivalent to 32.3%.The following are the other provinces in 

decreasing order of number of subscribers: Sofala with 2,520 (two thousand, five 

hundred and twenty) subscribers equivalent to 12.4%, Manica with 1,978 (thousand, 

nine hundred and seventy-eight) subscribers, equivalent to 9.7% and the rest in the 

other provinces.

TDM offers a total of 6 (six) packages in the home segment supported by CDMA 

technology with the minimum (Mini) costing 800.0 MT (eight hundred meticais) 

per month at a speed of 8GB, and the maximum (Executive Gold) to cost 4,500.0 

(four thousand and five hundred meticais) per month, for unlimited internet.

The package of 1 Mbps speed with a limit of 9GB using ADSL technology costs 

990.0 MT (nine hundred and ninety metical).The service of this company is made 

available through CDMA and ADSL technology. The monthly fee is 3,300.0 MT 

(three thousand, three hundred meticais) for a 1Mbps package with a limit of 30 

GB per ADSL.

Teledata, in turn, registered a total of 610 (six hundred and ten) subscribers in 2017, 

distributed among the following three provinces: Maputo, Sofala and Nampula. 

Figure 4-14, Subscribers of Teledata shows the distribution of subscribers by province.

Maputo Province has the largest number of subscribers, totalling 471 (four hundred 

and seventy-one) subscribers, equivalent to 77.2% followed by Sofala Province with 

79 (seventy-nine) subscribers corresponding to 13.0% and, lastly, the Province of 

Nampula with 60 (sixty) subscribers, equivalent to 9.8%.
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Figure 4-14 Teledata Subscribers

The service of this company is made available through Wimax and Radio Link 

technology with an average monthly consumption of 196 GB. The monthly pricing 

applied ranges from 1,370.0 MT for a 1Mbps package with a limit of 30 GB up to 

3,920.0 MT for an unlimited 4Mbps package.

Lastly, TVCabo recorded a total of 16,478 (sixteen thousand, four hundred and 

seventy-eight) subscribers in 2017, where most of these are located in large urban 

centres and provincial capitals. This company, in addition to providing Internet 

services, is responsible for the provision of cable television services in Mozambique.

TVCabo provides Internet services in five (5) provinces, namely Maputo, Sofala, Tete, 

Nampula and Cabo Delgado. According to Figure 4-15, TvCabo Subscribers, which 

shows this distribution of subscribers by province, Maputo holds the largest number 

of subscribers with a total of 12,853 (twelve thousand, eight hundred and fifty-three) 

equivalent to 78%. Sofala, second, has a total 1,977 (one thousand, nine hundred and 

seventy-seven) subscribers corresponding to 12%.Nampula with 824 (eight hundred 

and twenty-four) subscribers, equivalent to 5.0%; Tete with 659 (six hundred and 

fifty-nine), equivalent to 4.0% of the subscribers and, lastly, the province of Cabo 

Delgado with 165 (one hundred and sixty-five) subscribers equivalent to 1.0%. 

 

Figure 4-15 TvCabo subscribers

The service provided by TVCabo is made available through FTTH and HFC 

technology, the latter being only available in Maputo City. Of the 16,478 (sixteen 

thousand, four hundred and seventy-eight) subscribers, the average daily Internet 

usage is about 33 TB, which equals a total of 990 TB per month.

TVCabo practices monthly pricing ranging from 1,800.0 MT for a 1Mbps package 
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with a limit of 30 GB up to 20,100.0 MT for an unlimited 10Mbps packet.

1.2. Corporate Internet

Then we analysed Corporate Internet provided by the companies: Internet Solutions, 

Movitel, TDM and Teledata. A preliminary analysis in this market segment shows 

that these services are available through the following technologies: ADSL, Copper, 

Fibre, Leased-Line, Radio Link and VSAT.

The four providers listed above registered a total of 4,961 (four thousand, nine 

hundred and sixty-one) subscribers, according to Figure 4-16. Movitel had the largest 

market share, with 4,267 (four thousand, two hundred and sixty-seven) subscribers, 

equivalent to 86% of the market share, followed by IS with 552 subscribers, 

corresponding to 10.6 % and the other two providers, TDM and Teledata, with 1.9% 

and 1.5% of market share, respectively.
Figure 4-16 Corporate Internet 

Teledata charges a pricing of 110.0 MT per 1GB per month in its pricing using 

wireless technology, and IS for an unlimited package with a speed of 4 Mbps 

charges 39,119.0 MT (thirty-nine thousand, one hundred and nineteen meticais) 

per month. These two business segment packages are the least expensive using 

wireless technology compared to fibre optics. 

1.2.1 Investment
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Following the Corporate Internet market, where IS , Movitel and Teledata 

companies were analysed , this item reached a total value of 426,696,859.0 MT 

(four hundred and twenty-six million, six hundred and ninety-six thousand, eight 

hundred and fifty and nine meticais), representing an increase of 15.3% when 

compared to 2016, where the volume of investment reached 369,968,396.0 MT 

(three hundred and sixty-nine million, nine hundred and sixty-eight thousand, 

three hundred and ninety-six meticais).

Revenues in the Corporate Internet segment in 2017 amounted to 386,754,729.0 

MT (three hundred and eighty-six million, seven hundred and fifty-four thousand, 

seven hundred and twenty-nine meticais), an increase of about 10, 1% when 

compared to the previous year 2016, where revenues were 351,380,337.0 MT 

(three hundred and fifty-one million, three hundred and eighty thousand, three 

hundred and thirty-seven meticais) as shown in Figure 4-17.

Figure 4-17 Revenue Corporate Internet (2016 to 2017)

2016

2017

350,000,000 360,000,000 370,000,000 380,000,000 390,000,000

Total
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Figure 4-18 shows the increase in revenue of the four companies analysed in the 

segment of the Corporate Internet, where TDM contributed with about 56.0% of total 

revenue equivalent to the value of 216,507,704.0 MT (two hundred and sixteen million, 

five hundred and seven thousand, seven hundred and four meticais), followed by 

Movitel with approximately 26.2% corresponding to 101,360,095.0 MT (one hundred 

and one million, three hundred and sixty thousand, ninety-five meticais); to Teledata, 

representing 9.1% of the equivalent to 35,194,577.0 MT (thirty-five million, one hundred 

and ninety-four thousand, five hundred and seventy-seven meticais) and, lastly,  IS with 

a participation of 8.7% equivalent to 33,692,353.0 MT (thirty-three million, six hundred 

and ninety-two thousand, three hundred and fifty-three meticais) of total revenues.

Figure 4-18 Revenue Sharing

IS registered a total of 524 (five hundred and twenty-four) subscribers in 2017, 

distributed in the following five provinces: Maputo, Sofala, Tete, Nampula and 

Cabo Delgado. Figure 4-19 shows the distribution of subscribers by province 

where Maputo has the largest number of clients with a total of 454 (four hundred 

fifty four) subscribers, equivalent to 86.6%; followed by Sofala with 41 (forty one) 

subscribers, equivalent to 7.8%; Nampula with 13 subscribers, equivalent to 2.5%; 

Tete with 12 (twelve) subscribers, equivalent to 2.3% and, lastly, Cabo Delgado with 

four subscribers equivalent to 0.8%. 

 
Figure 4-19 IS Subscribers

IS provides this service through wireless, optical fibre, Leased-Line and VSAT, with the 

average monthly consumption 10.92 TB. The monthly fee is 39,119.0 MT (thirty-nine 

thousand, one hundred and nineteen meticais) for an unlimited 4Mbps package.

The company’s revenues from service provision in 2017 totalled 33,692,353.41 MT 

20
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(thirty-three million, six hundred ninety-two thousand, three hundred and fifty-three 

metical, forty-one cents), representing a considerable increase of 136% compared to 

2016, where revenues reached 14,250,451.79 MT (fourteen million, two hundred and 

fifty thousand, four hundred and fifty one meticais, seventy nine cents).

In the meantime, Movitel registered a total of 4,267 (four thousand, two hundred 

and sixty-seven) subscribers in 2017, distributed throughout the national territory, 

representing a 5.2% increase when compared to the same period of the previous year 

2016, in that year 4,058 (four thousand, fifty eight) subscribers were registered.

Figure 4-20 shows the distribution of subscribers by province. The province of 

Maputo has the largest number of clients, with a total of 1,866 (one thousand, eight 

hundred and sixty-six) subscribers, equivalent to 43.7%; followed by Nampula with 

654 (six hundred and fifty-four) subscribers, equivalent to 15.3%; Sofala with 350 (three 

hundred and fifty) subscribers, equivalent to 8.2%; and the rest in other provinces with 

rates below 8.0%.

 

Figure 4-20 Movitel Subscribers

The service of this company is made available through wireless technology.

The monthly fee is 6,300.0 MT (six thousand three hundred meticais) for an 

unlimited 4Mbps package.
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The revenues of this company amounted to 101,360,095.0 MT (one hundred and 

one million, three hundred and sixty thousand, ninety-five meticais), representing 

an increase of 30.6% when compared to the year 2016, where revenues reached 

were 77,600 .716.0 MT (seventy-seven million, six hundred thousand, seven 

hundred and sixteen meticais).

TDM, in turn, registered a total of 95 (ninety-five) subscribers in 2017, distributed 

throughout the national territory, representing an increase of 8.0% when compared 

to the same period of the previous year, 2016 , to the extent that 88 (eighty-eight) 

subscribers were registered in that year.

According to Figure 4-21 which shows the distribution of subscribers by province, 

where Maputo has the largest number of clients, with a total of 70 (seventy) 

subscribers, equivalent to 73.7%, followed by Tete with 9 (nine) subscribers, 

equivalent to 9.5%; Manica with 4 (four) subscribers, equivalent to 4.2% and the 

rest in the other provinces.
Figure 4-21 TDM Subscribers

The service of this company is made available through ADSL and CDMA 

technologies.

The monthly fee is 3,300.0 MT for a 1Mbps package with a limit of 30 GB and 

3,130.0 MT (three thousand, one hundred and thirty meticais) for an unlimited 

4Mbps package.

TDM’s revenues amounted to 216,507,704.01 MT (two hundred and sixteen 

million, five hundred and seven thousand, seven hundred and four meticais, one 
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centavo) for services rendered, representing a 3.1% decrease when compared to 

2016 where the revenues were 223,379,425.82 MT (two hundred and twenty-three 

million, three hundred and seventy-nine thousand, four hundred and twenty-five 

meticais, eighty-two centavos).

Teledata, according to Figure 4-22, registered a total of seventy-five subscribers 

in 2017, distributed among the six provinces, namely: Maputo, Gaza, Sofala, 

Nampula, Niassa and Cabo Delgado, representing a reduction in the order of 1.3% 

when compared to the same period of the previous year, 2016, since that year 76 

(seventy-six) subscribers were registered.

Most Teledata subscribers are located in Maputo city, with a total of 67 (sixty seven) 

subscribers, equivalent to 89.3%; followed by Sofala with three (3) subscribers, 

equivalent to 4.0%; Nampula with two (2) subscribers equivalent to 2.7% and, 

with the other provinces (Gaza, Zambézia and Niassa), common subscriber each, 

equivalent to 1.3%.
Figure 4-22 Subscribers to Teledata

The service of this company is made available through fibre optic, copper and 

wireless technologies.

The company’s revenues amounted to thirty-five million, one hundred and 

ninety-four thousand, five hundred and seventy-seven meticais, six cents (MT) 

35.194.577,06 for services rendered, representing a 2.6 % decrease when compared 

to 2016, where revenues reached 36.149.743,52 MT (thirty-six million, one hundred 

and forty-nine thousand, seven hundred and forty-three meticais, fifty-two cents).
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1.2. Mobile Internet

Mobile Internet is a segment of the telecommunications market that, by its nature, 

has a greater number of subscribers. This growth in subscribers is mainly due to 

the entry of smartphones and 3G dongles in the telecommunications market.

In this market segment the analysis focused on three mobile Internet providers 

in Mozambique (Mcel, Vodacom and Movitel), as well as the three generations of 

protocols used to provide access to mobile Internet.

Internet services in this market segment are made available through fibre optic 

and wireless technologies. Data transmission protocols create some confusion 

because of the terms used: 4G, LTE (Long Term Evolution), 3G, EDGE and GPRS. In 

the following paragraphs, the terms or protocols are clarified chronologically, that 

is, from their entry into the telecommunications sector, from the slowest to the 

fastest protocol, in the second instance, an analysis of services and prices of the 

three mobile telephone operators operating in the Mozambican market.

In Mozambique there are currently two data transmission protocols: the 

Global System for Mobile Communications (GSM) and the Universal Mobile 

Telecommunication System (UMTS). With the spectrum auction likely to occur in 

the second half of 2018, the country may have a third data transmission protocol 

called Long Term Evolution (LTE).

GSM was developed in Europe with the original name Groupe Spécial Mobile. 

This protocol is described as a second generation mobile telecommunications 

protocol. This type of protocol is commonly called 2G. There are two main 

varieties of this protocol, namely General Packet Radio Service (GPRS) and 

Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE). GPRS has a speed of about 30 

to 40 Kbps and is not suitable for accessing e-mails. However, it is easily identified 

on the screen by displaying a small “G” in one of the corners of the phone. The 

EDGE protocol is three times faster than GPRS, using a similar technology, where 

it provides speeds of 100 to 120Kbps and is occasionally called 2.75G. The EDGE 

protocol is occasionally called 2.75G to distinguish it from GPRS. The EDGE has 

the “E” symbol on the mobile phone screen.

The UMTS protocol is the third generation of cellular mobile data networks. It 

was improved between 2004 and 2007 to allow greater data traffic. In this period 

of time, UMTS variants have been implemented, among them the Code-Division 

Multiple Access (CDMA) and Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA). 

CDMA and WCDMA are models of data comprehension that enable faster 

transmission and reception of information. WCDMA provides data rates above 2 

Mbps allowing efficient use of the radio spectrum. CDMA and WCDMA feature 

the 3G symbol on the phone’s display, although the trade names range from 3.5G 
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and 3.75G, the latter with High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) being the 

encryption model used.

The LTE that is expected to arrive in Mozambique between late 2018 and early 

2019 is the fourth generation (4G) data protocol for cellular mobile telephony. 

This is a major upgrade of existing 3G networks that allows speeds of up to 21Mbps 

at the moment. The LTE protocol is based on the basics of GSM / EDGE and UMTS 

/ HSPA, with the latter showing the 4G symbol on the mobile phone screen.

As mentioned above, there are three operators in the Mozambican market that 

provide mobile Internet services, namely Mcel, Vodacom and Movitel. The most 

used protocol is UMTS and is used in provincial capitals while GSM is used in 

rural regions. Vodacom and Movitel use in all provincial capitals UMTS and HSPDA 

encryption model while Mcel uses WCDMA.

Mobile Internet prices are provided in daily, weekly and monthly packages, with 

the most popular packages being daily and monthly. There is a market trend in 

providing packages for access to Over The Top (OTT) services, where the pioneers 

have been Movitel and Vodacom, with Mcel offering free access services to 

Facebook.

The daily packages in Mozambique are for services, limit of MB or hours. The 

cheapest package is provided by Vodacom, costing 2.0 MT (two meticais) with a 

limit of 20 MB valid for 6 (six) hours. Movitel has the second lowest cost package 

which cost 3.0 MT (MT three) having a limit of 70 MB valid for one (1) hour, followed 

by Mcel package that costs also 3.0 MT (MT three) with limit of 45 MB.

Vodacom is the only operator in the national market that has a daily Internet 

package for access to Whatsapp, Facebook and Twiter (WFT), which costs 11.0 MT 

(eleven meticais) per day (24 hours).

The most expensive daily package is provided by Movitel, which costs 40,0 MT 

(forty meticais), with a limit of 360 MB, followed by the Mcel package that costs 

35,0 MT (thirty-five meticais) with a limit of 300 MB .

For daily packages, Movitel has seven (7) packages, Mcel has four (4) and Vodacom 
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three (3) options, according to the attached chart.

In the monthly packages, the cheapest is provided by Mcel, with a 1.5 GB package 

with a cost of 160.0 MT (one hundred and sixty meticais), followed by Movitel and 

Vodacom with 2GB packages, costing both 200.0 MT (two hundred meticais).

The three providers selected above, as shown in Figure 4-23, registered a total of 

8,406,050 (eight million, four hundred and six thousand, fifty) subscribers, with 

Movitel holding the largest market share of 4,452,185 (four million, four hundred 

and fifty-two thousand, one hundred and eighty-five) subscribers, equivalent to 

53%; followed by Vodacom with three million, three hundred and eighty-four 

thousand, six hundred and eighty-seven (3,384,687) subscribers, corresponding 

to 40% and Mcel with five hundred and sixty-nine thousand, one hundred and 

seventy-eight (569,178) subscribers , corresponding to 7.0%.
Figure 4-23 Mobile Internet Subscribers

Analysing pricing, with the use of wireless technology, it was verified that Vodacom 

has the lowest pricing in the mobile Internet segment, with the value of 4.0 MT (four 

meticais) monthly, in a limited package of 1Mbps, with Movitel to charge a pricing of 

6,300.0 MT (six thousand, three hundred meticais) monthly, in an unlimited package 

with a speed of 4 Mbps, using the optical fibre. In this segment of the market, 

wireless technology is the least expensive when compared to fibre optics.

Mcel recorded a total of 569,178 (five hundred sixty-nine thousand, one hundred 

and seventy-eight) subscribers of mobile Internet services in 2017, representing 7.0% 

of the total number of subscribers in this market segment. Movitel has seen in the 

same year, a total of 4,452,185 (four million, four hundred fifty-two thousand, one 

hundred eighty-five) subscribers of mobile Internet services, equivalent to 53% of 

total subscribers in this market segment. Vodacom registered a total of 3,384,687 

(three million, three hundred eighty-four thousand, six hundred eighty-seven) 

subscribers of mobile Internet services, also in 2017, corresponding to 40% of total 

subscribers in this market segment.

1.3. Mobile Money

A large part of the Mozambican population resides in rural areas with difficult 

access to formal financial services as well as ICTs. On the other hand, in the 

last few years the number of subscribers of mobile telephone services and the 

coverage of this service in the country have been increasing considerably.

In this context, the limitations in accessing banking services and institutions, coupled 

with the growing use of mobile telephony services, allowed the introduction of Mobile 
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Money in the country. It is an innovative technology of the telecommunications 

service that transforms the mobile phone into a mobile electronic bank, allowing its 

users to transfer or receive money, pay bills such as water or electricity, save money, 

buy credit, among other services, through the mobile phone.

The Mobile Money service is provided by the same operators that offer mobile 

services and is available to both prepaid and post-paid users. This service is 

similar to a banking application and is increasingly popular in the country for its 

convenience, ease of use, safety and speed, especially for those people living in 

remote areas, where they have to travel miles to get to an ATM or bank branch.

This service was introduced in the Mozambican market at the end of 2011 by Mcel 

with the service called M-Kesh. In 2013, Vodacom introduced M-Pesa and later, 

in 2017, Movitel launched e-Mola, allowing the financial inclusion of millions of 

Mozambicans.

Mobile phone operators have been using Mobile Money not only as a way to 

increase their earnings, but also to gain more customers and retain them in their 

network, which has implications for volume of traffic and revenues.

Since Mozambique joined Mobile Money, mobile operators have had big gains 

in their business. However, the biggest gain is the significant impact this service 

has had on people’s lives, mainly those who have difficulties accessing banking 

services. 

This service allowed the financial inclusion of thousands of people in the national 

financial system and allowed the promotion of economic growth throughout 

the country. However, it is important to highlight the relevance of the role of the 

Communications Regulation Authority (INCM) in Mozambique.

The Communications Regulation Authority – INCM can influence, through its 

policies and decisions, the promotion or deceleration of this type of business, 

being able to make decisions that affect the profits, the quality of services provided, 

and access to infrastructures, among others. It is the role of this institution to 

assess the impacts of this business on the lives of the ordinary citizen, as well as 

to ensure that the evolution of the services provided by cellular mobile telephone 

operators is in line with the country’s macroeconomic objectives
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V. Surveillance and Licensing

This chapter presents the monitoring actions of communications operators 

conducted in 2017 and the licensing of new entities to operate in the Mozambican 

communications market. Monitoring included the controlling the radio electric 

spectrum and the surveys carried out at the operators’ premises. Licensing of new 

communications operators comprises licensing in the postal, telecommunications 

and radio communications sectors. On the other hand, some operators have 

expressed their desire to finish their activities in the communications market, 

which is shown by the cancellation of their licenses.

1. Inspection

Radio Spectrum Monitoring   

In the scope of radio spectrum monitoring, the Communications Regulation 

Authority (INCM) monitored the use of fixed, semifixed and mobile stations in 

the cities of Maputo, Beira, Tete and Nampula through the SIGMER Frequency 

Monitoring Subsystem. At the same time, it established the parameters for the 

Automatic Violation Detection (AVD), which allows automatic comparison of 

frequencies in the national frequency plan and licensees in the database, enabling 

the identification of frequencies of the national plan used by entities unlicensed for 



58

this purpose. Radio spectrum in the 20 MHz to 8 GHz range was also monitored 

in the southern region of the country, namely in the provinces of Maputo, Gaza 

and Inhambane.

Radio spectrum monitoring in Maputo province and border areas consisted in the 

supervision of 3658.5 to 3792 MHz bands, FM (87.5 108 MHz) and 5GHz bands.

This monitoring resulted in the identification of the legal use of the bands 3658.5 

to 3792 MHz by Internet Solutions. In FM broadcasting, all allocated bands are 

in use, without causing interference to neighbouring countries. The purpose of 

this exercise was to replan the spectrum of these bands for better provision of 

broadcasting services.

In the 5 GHz mobile operator Movitel, who illegally used a 5MHz block, was identified 

and notified. After notification, it has changed the transmission parameters of their 

equipment and is currently operating according to the terms and conditions of 

their license. Also following the monitoring of telecommunication operators, TDM 

and AFRITEL were notified to adjust their frequency bands to match the spectrum 

assigned at licensing.

In Gaza Province the following tracks were monitored:

1. CDMA (455 to 465 MHz and 800 MHz);

2. GSM (880 to 915MHz); and

3. UMTS (1900 MHz, 2100 MHz).

The CDMA, GSM and UMTS bands aimed to verify the level of occupation of the 

radio spectrum by the fixed and mobile operators (TDM, Mcel, Vodacom and 

Movitel). In this exercise, a 910 KHz deviation of the TDM Company was found in 

the districts of Massingir, Guijá, Chokwe, Chilembene and Xai-Xai City. TDM was 

notified to correct the deviation by setting its carriers at 871.11 MHz to 876.03 MHz 

according to its license.

The technical parameters of the radio and television stations were also verified, 

with five (5) entities broadcasting outside the parameters, with frequency deviations 

and six entities transmitting outside the licensed frequency as described in Annex 

II, Measurement of Technical Parameters of Stations in 2017.

In order to accommodate the global needs of the New Generation of Services and 

Technologies as well as to harmonize the channels according to their specificities, 

the Request for Quotes (RFQ) was launched for procuring consultancy to 

restructure the frequency spectrum for the fixed and mobile broadband service, 

and the revision of the Sound Broadcasting Plan (FM). This process aims to allow 

the provision of additional channels that meet the demand for spectrum for Radio 

Broadcasting (FM) in the provincial capitals.

Control of Terms and Conditions of License of Radio communications, 

Telecommunications and Postal Services Bodies
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In Nampula, the Northern Development Corridor Company was inspected, and 

was notified to present the receipt of payment of fees, and the equipment in use 

was seized. Visa Segurança, an entity licensed to operate in Maputo Province, 

was also inspected, without, however, presenting documents to provide services 

in Nampula. Given this irregularity, it was notified to legalize its activity and the 

equipment was confiscated.

In the City of Lichinga, four entities were inspected: FLEFER, CHIKWETI, CICOTI 

and the Provincial Hospital of Lichinga. FLEFER was notified, because it did not 

have a license, to present the documents, five radios were confiscated and fined 

for the time of illegal use of equipment. CHIKWETI, although legally using radio 

communication services, uses a Vsat without having a license in place, and has 

been notified to present to the Provincial Delegation of the Communications 

Regulation Authority - INCM in Nampula the license and the receipt of the latest 

payment. The Company CICOTI also uses a Vsat and did not present its license 

claiming to have it in Maputo, for this reason was notified to present the same 

to the Provincial Delegation of the Regulation Authority of Communications - 

INCM in Nampula. Lastly, the Provincial Hospital of Lichinga, which boasts radio 

communications antennas, however, they are not connected to any equipment 

and so have been notified to remove them.

In Pemba the company REGIS was inspected and, because it did not have a license, 

was notified to get licensed with the Provincial Delegation of the Communications 

Regulation Authority - INCM in Nampula and will incur a fine for the time of use of 

the services without a license. Likewise, the company PROMER, which has radio 

communications antennas in its building but has not been using the equipment, 

was inspected, so it was notified to remove the antennas.

In turn, the Provincial Delegation of the Communications Regulation Authority 

- INCM in Zambézia, in the telecommunications area supervised 14 entities. Of 

these, 11 provide Internet services but none has a license. The other three operate 

Vsats and only one has no license. The entities that operate without a license have 

been notified to legalize their services. 

In radio communications, 50 entities were monitored and 31 notified. Of this 

total, 12 should be licensed, nine were notified to remove inoperative radio 

communications antennas, one should expand the network and the remaining 

nine entities were notified to present service licenses and the latest payment 

receipts of the annual fee.

With regard to the monitoring of postal services, still in the Province of Zambézia, 

the activity focused mainly on monitoring the quality of the postal service, verifying 

the terms and conditions of licenses and confirmation of their presence in the 

local market. All five audited entities comply with the license terms and conditions.

In Tete, 28 entities were inspected and six illegal entities were identified, of which 
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four already submitted the license application, one should expand its radio 

communications network and two should register Internet Café. In the Macanga 

District, a mining entity was detected operating illegally Vodacom telephone 

network signal amplification equipment. 

In Manica and Sofala, 28 entities were audited, of which 12 presented irregularities. 

Accordingly, nine entities were notified to present the licenses and respective receipts 

of the latest fee payments, an entity was notified to settle its debt in the amount of 

150,387 MT (one hundred and fifty thousand, three hundred and eighty seven metical) 

and one was notified to license its services and undergo a technical survey.

In the Southern Region, 14 entities were audited and some irregularities were 

identified. Of these entities with irregularities stands out: A Denis / MozSecurity - 

Moamba that had radios registered in the name of another institution. That’s why 

the equipment was confiscated.

Another fact observed as a result of the supervision, still in the Southern Region, 

is the complaint of the Administration of the District of Matutuine, due to lack 

of coverage of the operators Vodacom and mCel, in the localities of Bela Vista, 

Tinonganine and Katuane. In Katuane, apart from the lack of telephone coverage, 

there is no broadcasting station (either sound or television); additionally, this locality 

has had serious problems of spill over, which results in frequent calls in roaming.

In the scope of the inspection of the communication networks of mining operators, 

heavy and energy industry, seven entities were visited and two companies with 

unregistered equipment were detected: MOTRACO and MOZAL which were 

notified for regularization with the Communications Regulation Authority - INCM.

Small audiences of radio communications or telecommunications services were 

also targeted. In this context, seven entities were visited, none of which had a 

license to operate Internet Café services, so they were notified to approach the 

Communications Regulation Authority (INCM) to legalize their businesses.

Surveys

The inspection process conducted in 2017 resulted in the identification of 

irregularities in 10 entities and an entity was identified operating with unapproved 

equipment. 

In general, the irregularities identified include a lack of signage or faulty signage 

on transmission towers, operating frequency deviation, poor sound insulation, air 

conditioning problems, and lack of protection against discharges.
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In the absence of faulty signage of telecommunications equipment, the operator 

shall be notified by the Communications Regulation Authority (INCM) to correct 

the irregularity. 

Operators identified using non-approved equipment were also notified to proceed 

with the approval process to avoid possible interference.

2. Licensing

This section presents the evolution of the Mozambican communications 

market shown in terms of licensing for postal, radio communications and 

telecommunications sectors throughout 2017. The growing demand for radio 

spectrum shows the importance of this scarce resource for the development 

of industry and domestic trade which will contribute to socio-economic 

development.

Postal Licensing

The postal segment issued 11 licenses in 2017 for new entities in the postal market, 

of which 10 are based in the City of Maputo and one based in the City of Beira 

according to: Annex - III, Postal Sector Licensing.

Radio Communications Licensing

Regarding radio communications licensing, the Communications Regulation 

Authority (INCM) licensed 13 broadcasting stations in 2017 as shown in Annex IV, 

Licensing in Sound Broadcasting.

Regarding television broadcasting, the Communications Regulation Authority 

(INCM) awarded two channels to SATMOZ, LDA for the establishment of a Digital 

Terrestrial Television Broadcasting Station in the City of Maputo and one channel 

to Gotv Mozambique, SA, for the establishment of a Digital Terrestrial Television 

Broadcasting Station in Xai-Xai City.

Due to unavailability of radio spectrum in the City and Province of Maputo, four (4) 

radio and four (4) TV radio projects were returned to the Information Office (GABINFO).



62

This shows the smallness of this increasingly scarce resource: the radio electric 

spectrum, hence it must be used in a rational and adequate way.

Projects by candidates to radio operators: Opo Radio, Rádio Nossa, Rádio Pátria 

and Rádio Estrela.

Projects by candidates to TV operators: TV Maputo, TV Unit, Quelimane TV and 

HAQ TV.

At the request of the STV, 25 television broadcasting stations were distributed 

nationwide.

During this period, 208 radio communication stations, corresponding to 15 licensed 

entities were cancelled, as shown in Annex-V, Radio Broadcast Cancellation.

Telecommunications Licensing

In the area of Telecommunications, during the same period of analysis, 20 

applications for licenses were received, of which 16 new and four for renewal, as 

detailed in Annex-VI, Telecommunications Licensing.

In terms of allocation of numbering resources, eight Unstructured Supplementary 

Service Data (USSD) numbers, 10 Short Message Service (SMS) numbers with 

Premium rate, 8 short numbers for the operation of Call-Centres and 20 numbers 

for Hotlines.
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VI. Digital Migration

Although digital transmission was tested in 2016 through the installation of a pilot 

network of 18 transmitters in all provinces of the country, the official launching 

ceremony of the Digital Migration Project in Mozambique was made on 19 March 

2017 by the Minister of Transport and Communications, Carlos Alberto Fortes 

Mesquita. This ceremony was held in the TVM premises, located at Av. 25 de 

Setembro, in the city of Maputo. 

Members of the Government of Mozambique, a delegation from the Government 

of the People’s Republic of China, Presidents of the Boards of Directors of the 

Communications Regulation Authority (INCM), national television stations, other 

media representatives, a StarTimesGroup delegation, invited guests attended the 

ceremony.

With this official launch, Mozambique has come close to leaving behind analogue 

broadcasting by migrating to digital, which represents, immediately, a step forward 

into the entire Mozambican TV production and broadcasting chain.

The start-up of this project was the result of a very long process as follows:

Adoption, in December 2010, of the technological standard of DVB-T2 digital 

migration; 

Creation, in February 2011, of the Commission for the Implementation of Digital 

Migration, COMID;

Elaboration of the Migration Strategy from Analog to Digital Broadcasting, 

essentially consisting of the definition of appropriate measures, in order to achieve 

greater gains for the population;
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Creation of the Transport, Multiplexing and Transmission Company, the public 

operator of the digital television network;

Implementation of the Digital Terrestrial Television pilot project that allowed the 

assembly of 18 digital emitters in all provincial capitals and border areas;

Launch of the international competition for the implementation of the Digital 

Migration Project, among other activities.

Migration from Analog to Digital Broadcasting is a complex process, with social 

and economic implications that far surpass pure technical migration, so it should 

not be seen as a mere change of transmission network infrastructures, without 

any added value for citizens, ensuring that the whole population continues to have 

access to television and to the expansion and improvement of signal quality and 

content transmitted. 

With the digital migration there will be separation of broadcasting activities, i.e., the 

separation between the transmission of the signal and the production of contents. 

Televisions will continue to produce their contents and the transmission will be 

made by an autonomous entity, TMT.

So far, because of a technologically less collaborative environment, television has 

involved high costs in content production, lower operational speed, lower image 

and sound quality, but also less interactivity with viewers.

With the advent of the new era, the Digital era, all these disadvantages, intrinsic 

to the transmission through analogue technology, are now history, turning a 

new page, High Definition, other than the immediate possibility to transmit three 

(3) channels simultaneously, possibly doubling the number of channels in the 

medium term.

The 10 provincial television centres will also be all equipped, and must be in 

permanent connection with the central production and be able to broadcast 

autonomously 24 hours a day.

The process of regularizing funding for the project involved a number of entities, 

including the Communications Regulation Authority (INCM), as the regulator of the 

sector, the Ministry of Transport and Communications, the Ministry of Economy 

and Finance, the Government of China, as funder, and EximBank, the Chinese 

bank responsible for disbursing the funding.

Broadcasters have already been set up in the country’s ten provincial capitals, 

including Maputo province and Matola, and in the eight border areas, namely 

Ponta de Ouro, Namaacha, Ressano Garcia, Vila de Manica, Ulongué, Zóbuè and 

Mandimba, and the last broadcaster is being installed in Milange.

As part of the Digital Migration process, 60 sites were expected to be installed, a 

land station and the refurbishment of TVM’s studios in Maputo, Beira, Chimoio, 
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Pemba, Quelimane, Tete, Xai-Xai, Lichinga and Inhambane by the end of 

December 2017. However, 22 new tower bases were completed for the same 

number of sites, 40 equipment bases were completed for 40 sites and equipment 

installation completed in 33 sites.
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VII. Communications Museum

This chapter briefly presents the activities conducted in the context of the 

implementation of the Mozambican Communications Museum Project.

The Mozambican Communications Museum Project was signed as a Memorandum 

of Understanding by the seven signatories, namely the Mozambican National 

Communications Institute (INCM), the Mozambican Post Office (CdM), the 

Mozambican Television (TVM) (RM), the IT Center of the Eduardo Mondlane 

University (CIUEM) and the Mozambican Telecommunications (TDM), in a public 

ceremony held on February 13, 2017 and led by His Excellency The Minister 

Transport and Communications, Mr. Carlos Mesquita.
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This interinstitutional initiative aims, among other objectives, to create a learning 

space of a scientific and technological nature, where, in a playful and interactive 

way, one can have access to information about the history of communications 

and also about the technologies of the future.

The Communications Museum of Mozambique will be a place of knowledge 

with pieces that record all communications, from the time of the pigeon to the 

generation of mobile phones that characterize the modern era of communications.

With the implementation of the Communications Museum, it is intended, among 

other objectives: to provide a cultural meeting on communications in the 

country, projecting a vision of the past, present and future; disseminate the role 

and importance of communications; to bring historical developments and new 

technologies in the communications sector, as well as their contribution to the 

economic development of the country; to promote the dissemination of new 

technologies associated with the communications sector as a support for the 

promotion and knowledge of historical heritage, which could contribute to the 

development of the information society; to contribute to youth education with 

emphasis on the scientific and technological dimension of communications. It 

is also expected that the Mozambican Communications Museum will be part of 

Maputo City’s tourist route.

In the period in question, the technical staff collected, edited and inserted in the 

Virtual Museum 97 interviews of former employees and managers of companies 

and institutions linked to the Commission for the Implementation of ICTs,  Life 

Stories,  Cinema, Internet, Postal Services, Telecommunications, Broadcasting and 

of the Regulation Institution, the Communications Regulation Authority - INCM. 

This material has also been inserted in the Web Page of the Museum. Overall 100 

interviews and Life Stories are expected to be added.

1. History of Radio Broadcasting

Radio broadcasting was and will be an important area of research materials to 

support the museum project. Part of the material collected in this area is reported 

in this Communications Regulation Report 2017. In this section, the objective was 

to maximize the information about the life histories of those who from the first 

quarter of the twentieth century left their mark in Radio and Television history. 

As an example, two important reports are the Life Story of Juarez de Maia, 

from Brazil, who led the team that developed and implemented the projects of 

institutionalization of the Institute for Social Communication (ICS), the first one to 

develop the initiative of the Community Radios and took part in the establishment 
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of the of Mozambican Experimental Television (TVE), that later became the 

current Television of Mozambique - TVM and the Life Story of Licínio de Azevedo, 

a filmmaker who was born in Brazil and is an important name in film production 

in Mozambique.

One of the research areas for information for the future Museum of Communications 

is Regulation. This report features three interviews and Life Stories, and several 

more interviews are planned with technicians and leaders in this area.

Figure 7-1 Engº João Jorge, CA Advisor - INCM

The following senior executives were interviewed from the Communications 

Regulation Authority (INCM): Isidoro da Silva, João Jorge, Américo Muchanga, 

Hilário Tamele and Francisco Chate.

2.  Information and Communication Technologies 
Policy Committee

The National Information and Communication Technologies Policy Committee, 

reporting to the former Prime Minister, Dr. Pascoal Mocumbi, was crucial in 

coordinating activities that served as a reference for the introduction of Information 

and Communication Technologies in Mozambique. The National Information 

Technology Policy that was later approved by the Parliament is one of the results 

of the Committee’s various activities.
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Figure 7-2 Dr. Alcido Nguenha

Cinema played an important role in the development of communications in 

Mozambique. It was through Mobile Cinema, one of the activities of the former 

National Institute of Cinema (INC) that reached the entire country that images of 

what was done in terms of governance and other areas such as culture and sport

The Life Stories of Sol de Carvalho, Jacinto BaiBai, Manuel Maló, Matias Xavier, 

Camilo de Sousa and Licínio de Azevedo were collected and edited to feature 

cinema.

The press grows every day in its role to inform the population of what is happening 

around the world, with clear and objective news.

In Mozambique, in the last fifteen years, the Press has made key contributions as 

an instrument to promote the development of culture, sports and other activities 

of great mass involvement.  
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Figure 7-3 Restoration and technical recovery of equipment

Mail is an important activity in the history of mankind. Mankind tested various ways 

to deliver messages, from voice amplification through animal horns, to the use of 

the courier pigeon that was fundamental in times of invasions and wars in various 

parts of the world. In the modern world, mail is an indispensable instrument of 

communication and transport of goods and merchandise, being a great lever for 

development

Research in this area include the Life Story and interviews to IT technicians and 

employees: Polly Gaster, Francisco Mabila, Osman Nalá and Moisés Mucelo.

In order to complete the third part of the three main areas of this project, the 

research focused in the Telecommunication component, where 17 individuals 

from the sector were interviewed, including the following senior managers: Rui 

Fernandes, Gomes Zita and Salvador Adriano.
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3. Website and Virtual Museum

In addition to the physical museum there is a Virtual Museum. The Virtual Museum 

and the Web Page incorporate all 98 edited interviews 

The virtual version of the museum features the presentation of each Oral History 

interviews conducted and edited as a documentary. 

Oral history is a research methodology that consists of conducting recorded 

interviews with people who can testify about events, conjunctures, institutions, 

and ways of life or other aspects of contemporary history. In this project, we had 

the privilege to interview people who have worked in various companies in the 

last 50 years.

These interviews were produced from questions asked in advance which 

encouraged respondents to know that it is a set of biographical documents, 

along with memories and autobiographies, which will allow future generations to 

understand how individuals have experienced and interpreted events, situations 

and ways of life of a group, a company, an institution, or society in general. 

The Oral History comprises activities before and after the recording of testimonies 

and requires prior research and the collection of all data for the preparation of the 

interview scripts. Since the research is conducted aimed to making a collection of 

testimonies open to the public, it is necessary to duplicate the recordings, record 

keeping and the treatment of the recorded material.

1.3. Establishing information for the Timeline.

The Timeline is the information that indicates the main phases of the development 

of the company and / or institution. Research on the historical details that will 

embody the Timeline has been at the heart of the activities of this project.

One of the important components of the Communications Museum Project is the 

establishment of a documentary collection that consists in the organization and 

treatment of institutional information for the preservation of institutional memory 

and the consequent preservation of its historical memory.

The inclusion of a documentary collection is fully justified in the contribution it 

will give to the public that will visit the Museum and will speed the retrieval of 

information, allowing researchers and the community, in general, to know the 

history of each of the institutions that were and are relevant in the development of 

the areas of Internet, Telecommunications, Broadcasting, Post and Press. 
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1.4. General coordination of activities

From the start of the Project of the Communications Museum of Mozambique 

in May 2017, the general coordination has centred on documentary research 

activity, location of material objects scattered around the City of Maputo and 

bibliographical consultation for the location of other collections.

Thanks to documentary research and bibliographical review, it was possible to 

locate material assets in some of the project’s subscribers institutions such 

as: Correios de Moçambique, Rádio Moçambique, Sociedade Notícias and 

Telecomunicações de Moçambique, institutions that once had private initiatives to 

establish their own museums. With the inclusion of cinema we will be able to have 

more objects for the material collection.

However, the establishment of a material collection for this museum of the 

communications demands the extension of the sources of material to be 

incorporated. This extension covers former printing companies. 
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VIII. Cooperation

This chapter presents the cooperation actions between the Communications 

Regulation Authority (INCM) and the different national and international 

partners. The partnership at the national level was marked by the signing of 

several memoranda of understanding between the Communications Regulation 

Authority - INCM and the different partners, the presence of the Communications 

Regulation Authority (INCM) in two national fairs, as well as the delivery of various 

IT equipment in the scope of social responsibility.

In terms of international cooperation, it should be noted that Mozambique heads 

the WTDC-17 Budget Committee, the World Telecommunication Development 

Conference, the visit of the Secretary-General of the CTO and the visit of a 

Delegation of the Vietnam Regulation Authority.  

1. National Cooperation

This section presents the cooperation between the Communications Regulation 

Authority (INCM) and the different partners at national level. The partnership 

at national level was characterized by the signing of several memoranda of 

understanding between the Communications Regulation Authority -INCM and the 

different partners, the presence in several national events, the hosting of some of 

these events and lastly the delivery of various materials under social responsibility. 

See below the timeline of the cooperation actions.
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1.  February 24, 2017, signing of the MOU for the creation of the first Communications 

Museum of Mozambique. The signatories of this memorandum were the 

following companies: CIUEM, CdM, INCM, RM, TDM, TVM and SN.

2.  On April 13, 2017, the Consultative Council of the Ministry of Transport and 

Communications (MTC) was held in the Salomão Manhiça Auditorium, in 

the Communications Regulation Authority (INCM), and was chaired by His 

Excellency the President of the Republic, Filipe Jacinto Nyusi. (LAM), Municipal 

Public Transport Company (EMTP), National Institute of Land Transport 

(INATTER), Port of Maputo and the Communications Regulation Authority - 

INCM. It was the first time that a Head of State visited the Communications 

Regulation Authority (INCM).

1.  The Communications Regulation Authority (INCM) was present on May 24, 2017 

in the 4th edition of the Moztech Technology Fair called Moztech (Mozambique 

Technologies), an annual event consisting of exhibitions and debates on 

technology that this year was held under the motto “Digital Age: A New Way 

to Live and Do Business”. The Regulation Authority of Communications - INCM 

was present through a stand and panel discussions.

On that occasion, the Minister of Science and Technology, Higher and Technical-

Professional Education, Professor Jorge Nhambiu, invited the private sector to 

invest in marketing and new Information and Communication Technologies 

(ICT) for the socio-economic development of the country, and added that digital 

marketing is an alternative for new companies to advertise their services, since 

marketing has in ICT a key driver through which to increase the visibility of the 

producers and services of the institutions.

Using different tools available on the Internet, including the social networks, blogs 

and official pages of the institutions themselves, you can create competitive 

advantages.

Of the various topics discussed are: The digital trends, Technology in high 

competition sports, the role of fintech in promoting financial inclusion, Future of 

entertainment, the challenges and impact of the law of electronic transactions.

Fintech- Financial technology are the programs and technologies that support and 

facilitate financial and banking services. It’s technology in finance.

2.  Continuing this duty of collaboration, the Communications Regulation Authority 

(INCM) established on July 27, 2017 a partnership with the Defence Armed Forces 

of Mozambique, specifically speaking, with the School of Communications. 

This partnership resulted in the delivery of complete computer equipment, 

composed of computers and their accessories, destined to a computer room.

In view of the fact that the Communications Regulation Authority (INCM) is 

responsible for preparing the studies required for the coordination of civil and 
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Defence Communications and Security Communications, this cooperation is a 

substantial contribution to the future deepening of coordination actions between 

civil and military Defence and Security communications with transfer of knowledge 

in the areas of telecommunications, radio communications and information and 

communication technologies. 

The same gesture and in the sphere of social responsibility was held at the Mazivila 

Secondary School on 30 September 2017 in Gaza province.

3.  Participation of the Communications Regulation Authority - INCM at the 53rd 

International Maputo Fair - FACIM, in Ricatla, Marracuene District, on 28 August. 

With the exhibition of its equipment, the Communications Regulation Authority 

- INCM intends to make its products and services known to the public and seek 

partnerships.

4.  Conclusion of a MoU between the Center for Research and Transfer of 

Technologies for Community Development (CITT) and the Communications 

Regulation Authority (INCM), on 6 October 2017, which formalized the existing 

partnership between these two entities. Benefit from the Universal Service and 

Access Fund.

2. International cooperation

1.  The Secretary General of the Commonwealth Telecommunication Organization 

Shola Taylor visited Maputo from 13 to 14 March 2017. This visit culminated in the 

signing of the MOU between CTO and the Communications Regulation Authority 

(INCM).

2.  The 2017 Commonwealth Telecommunication Organization Information and 

Communication Technology (ICT) Forum was held in Maputo from 11 to 13 

September, under the theme: Digital Nations, Digital Wealth. In the same month 

and place, the Regulation Authority in partnership with MTC and CTO hosted the 

workshop on Protection of Critical Information Infrastructure (CIIP).

3.  ITU Telecom World 2017 was held from 25 to 28 September in Busan, the second 

largest city in South Korea, where the Communications Regulation Authority 

(INCM) was present on behalf of Mozambique.

4.  Mozambique, represented by the Office of Communication and Image (GCI), 

Legal Office (GAJ) and Correios de Moçambique (CdM), was present on October 

16 in Lisbon, Portugal, in the training program under the theme “ Marketing in 

Society 4.0 “, organized by the International Association of Portuguese Speaking 

Communications (AICEP).
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5.  The World Telecommunication Development Conference (WTDC-17) was 

held from 9 to 20 October 2017 in Buenos Aires, Argentina, under the theme: 

Information and Communication Technologies at the Service of the Sustainable 

Development Objectives (ICT4SDGs). This WTDC-17 Budget Committee is chaired 

by Mozambique in the person of the Director of Administration and Finance of the 

Communications Regulation Authority - INCM, Helena Fernandes.

6.  A delegation of four members of the Universal Services Access Telecommunications 

Fund of the Ministry of Information and Communication of the Socialist Republic 

of Vietnam visited the Communications Regulation Authority (INCM) on 19 

October 2017 to exchange experience in telecommunications.

1.  The Communications Regulation Authority - INCM held two meetings with 

its South African counterpart - ICASA: in the scope of the implementation of 

memoranda of understanding with neighbouring countries in the area of Radio 

electric Spectrum Management and Monitoring. The first meeting held in 

Mozambique revised the Memorandum of Understanding that had been in force 

since 2011, while the second one, held in South Africa, was for the creation of 

technical teams, election of focal points and development of the action plan for 

the first year of activities in these materials.
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IX. Studies and Research

This chapter presents the study of the review of interconnection rates, the results 

of the research in TVWS and the topics developed in the area of network security 

- cybersecurity. The interconnection pricings that will apply in the period from 

2017 to 2020 are presented in this study. The sites activated with the use of white 

spaces in are shown below. Lastly, the activities and actions carried out in the area 

of cybersecurity are presented.

1. Interconnection Pricing Review Study

This section addresses the interconnection pricings between the networks of 
different fixed and mobile telecommunications operators in the Mozambican 
market. The section comprises an introduction on interconnection, study conducted 
and results that are the pricings that should be in force from 2017 to 2020.

Interconnection is the physical and logical connection between the 
telecommunications networks used by the same or different operators, in order 
to allow access and communications between the different users of the services 
provided. The traffic termination interconnection charge is the amount that an 
operator originating from the traffic paid to the operator where this traffic ends.

The existing legislation and specific regulations empower the Communications 
Regulation Authority (INCM) to regulate the telecommunications market, in this 
context, to define termination rates through the Interconnection Regulation, 
approved by Decree No. 32/2017 dated 7 July. The current regulation governs the 
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legal, technical and commercial issues for an interconnection agreement between 
mobile and fixed telecommunications operators. The interconnection regulation 
set forth the model of long-term incremental costs (CPILP) or the corresponding 
English Long Run Incremental Cost (LRIC) must be used to determine the 
interconnection pricing.

During 2007, the first LRIC-based models were developed and implemented to 
determine the different interconnection rates for each of the operators (TDM, 
Mcel and Vodacom). 

In 2012, the LRIC model was updated to reflect the latest market developments. The 
new determined pricing was initially applied for one year, until a regulation impact 
study conducted in 2014 showed that the impact of the reducing interconnection 
pricings was minimal (more or less under one percent) of operators’ revenues. So 
the recommended rates were applied until 2015. In the course of 2016, pending 
a study to determine new pricings, the Communications Regulation Authority 
(INCM) coordinated a revision benchmarking of interconnection pricings to be 
applied in 2017, which resulted in a pricing of 0.43 MT corresponding to a 0.86 
MT, 50% decrease. However, five months later, that is to say, in May 2017, a new 
interconnection pricing of 0.25 MT corresponding to 50% of the pricing resulting 
from the benchmark (0.43MT) was set administratively. The pricing of 0.25 MT 
would be applied until December 2017 with the commitment among operators 
to have compensation if the result of the interconnection pricing review study 
presented a different value.

 

Figure 3: Mobile Termination in Mozambique
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The interconnection pricing review study was conducted after the Administrative 

Court endorsed the consultancy contract in June 2017. This study comprised 

three phases, namely: 

1. Presentation of the Methodology; 

2. Data collection and analysis; 

3. Presentation of preliminary results; and

4. Publication of results.

1.1 Presentation of the Methodology

The interconnection pricings review study began with the consultation on the 

methodology to be used where all the telecommunication operators were present. In this 

consultation process on the methodology to be used to determine the interconnection 

pricing, the consultant recommended the use of the Long Run Incremental Long-Term 

Costs (CPILP) method of the English Long Run Incremental Cost (LRIC), approved by 

Mozambican legislation, although some operators have expressed a desire to use the 

SenderKeepsAll (SKA) method immediately.

Long Run Incremental Costs - LRIC 

 

One of the simplest, cost-efective approaches to pricing a product or service 

is the application of the Fully Allocated Costs (FAC) methodology. In applying 

this methodology, all operator costs are analysed and charged to the services 

using certain cost factors and allocation factors. These factors must be based on 

the principle of causality: the more a service uses a particular asset, the higher 

the cost allocated to that service. The main drawback of this approach is that 

all inefficiencies, as well as all historical investment decisions (which may have 

been under-optimized, or are no longer appropriate given modern equipment) are 

added directly to the price of the service. More importantly, this methodology fixes 

prices based on the past, i.e. historical data, so it does not adjust for future pricing, 

when the market and technology are constantly changing.  

In a fully competitive market, service prices must - at least in theory - be determined 

by the costs of new entrants, assuming that they use modern equipment and have 

made efficient investment choices with a futuristic vision. In order to model this 
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efficient service price, in the absence of a perfectly competitive market, a very 

common approach is the use of the Long-term Incremental Prospective Costing 

(CPILP) methodology. Unlike FAC, CPILP or LRIC is a forward-looking approach. 

The Long-term Incremental Prospective Costs (CPILP) measure the cost of 

providing a long-term service increment. The service increment may be a certain 

amount of traffic on a network or a certain number of subscribers. “Long Term” 

means that incremental costs are calculated over a long period in order for all costs 

to become variable (i.e. this includes investments in network equipment, which in 

the short term are a fixed cost, but in the long run are considered variables). 

This contrasts with marginal cost measures, which are measured in the short 

term where certain costs, such as durable assets, are fixed. For this reason, the 

marginal cost of performing a service increment, such as one minute of additional 

voice, may be extremely low, since most network costs are capital costs and are 

therefore fixed in the short term while the incremental costs of delivering this 

traffic may be significant, since the incremental network assets required to do so 

are also included.

In attempting to replicate price levels in a competitive market, LRIC must send 

correct signals to investors, resulting in efficient investments by operators 

LRIC is generally estimated by constructing an engineering model of an idealized 

network considering the use of a current and more suitable technology. This 

model can be based either on the operations of an existing operator, the so-

called “top-to-bottom” approach, or constructed from scratch, the “bottom-up” 

approach. However, in general, both types of models are used, since bottom-up 

models tend to underestimate the cost level by not fully capturing the complexity 

of an existing carrier, while top-to-bottom models tend to overestimate costs by 

not completely identifying the inefficiencies of existing operators.

LRIC models are developed and implemented for a given period of time (3 to 

4 years) in order to give operators sufficient peace of mind for planning and 

budgeting their businesses. 

Sender Keeps All - SKA 

Sender Keeps All - SKA is a charging system in which the telecommunications service 

provider that originates the call retains the total profit derived from this call (Kelly 2000). 

In the case of interconnection, it means setting the interconnection pricing to zero. 

Some considerations regarding the application of the SKA were made during the study, 



87     

because, in the consultation about the methodology to be applied, some operators 

expressed their preference for the use of the SKA system. Historically, this methodology 

has been used in telegraph times. However, for current telecommunications networks 

it is not sustainable. 

This system could be applied between highly reliable operators, those with balanced 

traffic, networks with equal or approximate dimensions and with equal cost structures.

In Africa and Europe, to date there are no examples of countries that have implemented 

SKA. Malawi tried to use a SKA- based model in 2010, but after lengthy legal battles, 

which lasted until 2015, the regulator decided to retake the cost-based interconnection 

model. The United States of America is the only significant international example of 

use of the SKA, however, this is not an appropriate benchmark since operators in 

that country also apply the “caller-pays” principle: subscribers are bound to pay both 

for making and receiving calls; in this case, the retail customer basically pays for the 

interconnection of the call.

Based on the results of the interconnection study and impact analysis conducted, it was 

verified that this system is not recommended for the period of the model projection, 

i.e. 2017 to 2020 in the Mozambican market, in addition there are differences between 

the operators networks (fixed, mobile), their cost structures are different and, lastly, the 

traffic between them is not balanced. 

Other arguments against the application of the SKA system are as follows:

5.  In the case of a zero price, there is a high potential for abuse (e.g. dumping of 

international traffic received);

1.  Offering a service below cost or at a zero pricing reduces or eliminates 

investment incentives; 

2. The revenue impact, in this case, is small, but not insignificant; 

Disadvantages of using SKA

If indeed a zero pricing for call interconnection was implemented, this would be 

a very strong incentive for abuse. A local carrier or service provider would use the 

zero interconnection rate as a means to interconnect international traffic received 

at zero cost and charge a small fee to international carriers. Another scenario of 

abuse would be created by local operators, who currently do not feel encouraged 

to promote calls to third-party networks (if the cost is zero for interconnecting 
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calls on other networks they would be encouraged to promote these calls).

Mozambique has a broadband strategy that will require large investments from 

all operators in the country. This zero pricing interconnection model would 

discourage investments in infrastructure. 

1. Data Collection and Analysis  

The information and data collection on operators was conducted through a 

framework provided in advance. The information requested comprised: coverage 

area per square kilometre and technology (2G, 3G) with real data for 2015, 2016 

and a projection for 2017, 2018, 2019 and 2020. Other information requested 

was the percentage of population coverage, network assets, subscribers, traffic 

demand, spectrum, investments and revenues. 

As a complement to this framework, there were trips to the operators’ facilities for 

additional clarification.

The data analysis was conducted in a personalized way through separate meetings 

with each operator to discuss this information. 

1.1 Presentation of Preliminary Results

The presentation of preliminary results was done in separate meetings with each 

operator where the data received was shown with its impact on the model.

This study, carried out using the LRIC + model, extended the calculation of the 

cost-based interconnection rate by 2016, where the calculated interconnection 

pricing is 0.60 MT. Due to the lack of an updated cost model in 2016, the 

Communications Regulation Authority (INCM) maintained the previous year’s 

interconnection pricing of 0.86 MT after consultation with local operators as 

mentioned above. From January to May 2017 the pricing of 0.48 MT was applied. 

From May to December 2017, the pricing of 0.25 MT was applied, as shown in the 

Graph, Mobile Termination Rates in Mozambique (MT).
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The interconnection charges review study showed that for mobile operators, 

interconnection traffic is balanced, with operators regularly reporting results that 

fluctuate slightly between positive and negative. The fixed network operator, TDM, has 

a more significant proportion of interconnection traffic, totalling about 50% of all voice 

traffic. However, it has been found that traffic is quite unbalanced for TDM, with far 

more minutes of outgoing calls than incoming calls. However, this is not detrimental 

to TDM’s overall business, on the contrary, the existence of mobile operators allows 

TDM to sell far more minutes and achieve significant gains in retail pricings.

Normally, in LRIC modelling, if the model results are significantly different from 

the interconnection rates that are being applied at that time, the glide path 

technique is used to gradually move to the new interconnection rates. While 

economic theory suggests that the immediate application of cost-based pricings 

gives the best results for consumers in a particular market, a very abrupt change 

in interconnection pricings may cause difficulties for operators to adjust their 

business plans. These difficulties can be alleviated with the use of this glide path.

LRIC Based Mobile Interconnection Rates 

The average cost for one minute of incoming voice call, i.e. the cost of 

interconnecting calls in a carrier network with a market share of 33% is shown in 

the table below where the indicated values are in nominal terms, i.e. the numbers 

are already adjusted for inflation.
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Publication of Final Results. 

The Communications Regulation Authority - INCM held a final results presentation 

workshop in the presence of all representatives of the telecommunications 

operators where these were analysed and validated by those present. According 

to Figure 9-1, Study Results, the following values were determined for the period 

from 2017 to 2020:

Figure 9-1 Study Results

The Board of Directors of the Communications Regulation Authority - INCM 

approved these amounts through Resolution 19 / CA / INCM / 2017 and were 

published in official gazette.

Interconnection does not mean “losing money” as shown below 

Basically, the payment of interconnection balances is a zero sum game: depending 

on whether an operator is a net network receiver or a net network payer, every small 

change in the interconnection rate means that each metical gained by a carrier is 

lost and vice versa. It is for this reason that operators in general cannot agree on an 

appropriate interconnection pricing by forcing regulators to set interconnection 

charges based on cost-oriented analytical approaches that provide a fair recovery 

of the actual cost of interconnecting a call. 

However, operators with negative interconnection balances are not “losing money” 

as companies. Interconnection charges are simply a cost of sale to interconnect a 

call on the network of another carrier. 

Figure 9-2 Interconnection illustration that “Does not Lose Money” below is a 

demonstration based on current approximate call rates in Mozambique. A client 

on Network Operator -1 makes a call to a client on Network -2. At present, the 

typical retail pricing is set at 6.0 MT (six meticais) per minute. For every minute, 

the Operator - one must pay a 0.5 MT interconnection rate (fifty cents) to the 

Operator -2, retaining 5, 5 MT (five meticais and fifty cents) for you. These 5.5 MT 

(five meticais and fifty cents) per minute provide enough space to cover Operator 

-1’s bulk costs, in addition to giving a healthy margin.

Ano 2017 2018 2019 2020

Tarifa Mt/min 0,48 0,43 0,39 0,37
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Figure 9-2 Interconnection illustration 

Therefore, the conclusion from the above it that interconnection charges are 

neither a source of revenue nor loss of money.

Regarding the Interconnection Pricing Review, it maintained the same value of 

0.43 MT (forty-three cents) per Minute that was in force in 2016.

2. Cybersecurity

The current world is characterized by full mastery of Information and 

Communication Technologies, the way of living, communicating and managing 

business and economic activity, brings us all to a serious and permanent reflection 

on: how to feel safe when online what technological solutions should be made 

for this purpose.

Special focus is given to fighting online child sexual abuse, to Internet Banking 

and related challenges, Internet address assignment as well as cybersecurity and 

organizations are the basis for this ongoing reflection. It is within this context that 

the Commonwealth Telecommunications Organization (CTO), in partnership 

with the Communications Regulation Authority (INCM), held a Workshop on the 

Protection of Critical Information Infrastructure (CIIP) in Maputo.

The purpose of the workshop was to engage and support the operators, 

regulators and ministries of the critical sectors (Finance, Transport, Energy, etc.) 

responsible for the critical information infrastructure in Mozambique in addressing 

the implications and risks of cyber threats.

Another objective of the Workshop was to leverage the participants’ experience 

through this training which is one of the main strategic objectives of the National 

Cybersecurity Strategy (NCS) for Mozambique.

At national level, we have seen criminal activities that impact the security of 

vital information infrastructures, creating serious threats to the survival of the 

democratic rule of law and to the area of freedom, security and justice. There 

NETWORK  - 1 NETWORK - 2

Client -1 
Pays: 6 Mt

Operator -1
Pays: 0,5 Mt

Operator - 1
retêm: 5,5Mt
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is, therefore, the need to protect the areas that materialize national sovereignty, 

ensuring political and strategic autonomy of the country. 

The increasing number of malicious incidents and attacks makes cybersecurity 

security a national priority. The effort to reduce weaknesses in network and 

information security is critical as it will contribute to increasing the resilience of 

critical infrastructures.

The Communications Regulation Authority (INCM), in partnership with CENFOSS 

(Open Source Software Training Center), held a lecture on May 19, 2017 under the 

theme: Ransomware.

Ransomware is a type of malware that restricts access to the infected system and 

collects a ransom for access to be restored. According to a report from Cisco, 

it dominates the digital threat market and is the most profitable type of malware 

in history. The first documentary report of this type of attack was in 2005 in the 

United States.

An example of this type of malware is Arhiveus-A, which compresses files on the 

victim’s computer in an encrypted packet. It then informs that files can only be 

recovered by using a hard-to-break key, usually 30 digits that the victim will receive 

after making their purchase on an attacker’s website.

The event was attended by academics, Internet and network security specialists, 

government officials, representatives of civil society and the general public.

The Communications Regulation Authority (INCM) held another workshop with 

the theme “Safety for me and My Organization on the Internet” with the aim 

of creating a debate in this area of interest to all of society. Representatives of 

public and private communications companies, the Mozambican Association of 

Information Technology Professionals and Companies, ICT professionals, among 

others were also present. 

However, the day after the workshop, a round table was held for the operation of 

an online child protection portal facilitated by the UK’s Internet Watch Foundation.

The launch of the platform to protect Internet address searches against cybercrime 

in Mozambique and the various workshops held to share information, discuss and 

search for better solutions to this great evil that threatens all of us has shown the 

commitment that the regulator has on cybersecurity.







95     

X. Universal Access

The Universal Service Access Fund, abbreviated as USAF, is an autonomous asset 

under the management of the Communications Regulation Authority (INCM). 

The nature and denomination of the USAF comes from the revision of the USAF 

Regulation, by Decree No. 62/2017 dated 9 November, which revokes Decree No. 

69/2006 dated 26 December, which approved the USAF Regulation since 2006. 

One of the competencies and innovations set forth in Decree nº 62/2017 is the 

creation of a technical commission integrating all telecommunication operators 

to evaluate the universal access locations and projects to be implemented. This 

technical committee is chaired by the USAF Executive Secretary.

Under this new regulation, licensed telecommunications operators, holders of 

unified licenses, class A licenses and class B licenses, to conduct the business of 

providing public telecommunications services, shall contribute to the USAF with 

1% of gross revenue of the previous year.

In 2017, the USAF’s activities focused on providing telecommunications access 

to 82,359 (eighty-two thousand, three hundred and fifty-nine) people residing in 

the Southern, Central and Northern regions of the country. This expansion of the 

network was carried out in 30 localities, namely: 

1.  Southern Region: Vundiça in Maputo; Mapanhe, Chizumbane, 

Muzamane and Mafastela in Gaza; Macuacua and Mapinhane in 

Inhambane; 

2.  Central Region: Hamamba, Nhamboca and Subue in Sofala; Matica, 

Bamba and Chirera in Manica; Ancuaze, Chithando and Namadende in 
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Tete; Maginge and Murire on the Zambezi; 

3.  Northern Region: Macuasse, Muanone and Naculue in Nampula; 

Kotokwane, Mahepe, Merenge, Ncuanana and Nquewene in Cabo 

Delgado; Gire, Mupuera, Muhemela and Marimbassa in Niassa. 

With this expansion, another 24 districts and 30 locations benefit from access 

to the mobile telecommunications network. This action represented funding of 

431,844,755.38 MT (four hundred and thirty-one million, eight hundred forty-four 

thousand, seven hundred and fifty-five meticais, thirty-eight cents), according to 

public tender 01 / USAF / INCM / 16 awarded to mobile phone company Movitel, 

for being the winner. This contest consisted of three lots, for the Southern, Central 

and Northern regions. Competitors could apply for one or all batches and the 

evaluation criterion was the submission of a lower subsidy proposal for each batch 

and compliance with the requirements of the tender specifications and regulation.  

 

Figure 10-1 Station installed in Vundiça under the USAF

The infrastructure installed in these 24 districts under this funding is likely to be 

shared by mobile telecommunications operators operating in the Mozambican 

market. 

However, in the urban areas, digital plazas were set up in the Thunduru and Boane 

Gardens in Maputo, and in the rural areas, six (6) telecentres were installed in the 
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districts of Inharrime in Inhambane; Chibabava, Muanza in Sofala; Machaze in 

Manica; Muecate in Nampula and Mavago in Niassa.

Thus, in 2017, the USAF fulfilled its obligation to bring communications to rural 

areas and to populations that lack access to Information and Communication 

Technologies (ICTs) in rural and urban areas. 

 

Figure 10-2 Universal Access Projects





Attachments
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Anexo - I, Equipamentos Homologados em 2017

Período de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Outubro de 2017

Tipo de Equipamento

AMB

ASF

CDS

CAS

CMS

CRT

CIT

CRS

CDA

CUR

ELS

ERS

ISF

IMS

MCL

MLS

MSF

PAD

RDS

RMB

RML

S EP

SRA

TSF

TPG

TPD

TIV

TTF

TTM

TTP

ECD

ERD

Finalidade

Total de Radiocomunicações 

Antena Móvel de Bluetooth 

Auricular Sem-Fios 

Comutador de Dados Sem-Fio 

Concentrador de Áudio Sem-Fios 

Concentrador Móvel Sem-Fios 

Controlo Remoto de Televisão 

Conversor de Internet para TV 

Conversor de Rede Sem-Fios 

Conversor de Sinal Digital para Analógico (Set Top Box) 

Conversor USB / Rede sem-fios 

Electrodoméstico com Ligação Sem-fios 

Estação de Radiodifusão Sonora 

Impressora Sem-Fios 

Instrumento de Medição Sem-Fios 

Módulo de Controlo de Ligação 

Módulo de Ligação Sem-Fios 

Monitor Sem-Fios 

Ponto de Acesso de Dados 

Receptor de Dados Sem-Fios 

Receptor Móvel com Bluetooth 

Receptor Móvel com Ligação Sem-Fios 

Sistema de Entrada Passivo 

Sistema de Radar Automóvel 

Teclado Sem-Fios 

Telefone Portátil GSM 

Terminal Portátil de Dados 

Transreceptor Imobilizador de Veículo 

Transreceptor Terrestre Fixo 

Transreceptor Terrestre Móvel  

Transreceptor Terrestre Portátil  

Total de Telecomunicações

Equipamento de Comutação de Dados  

Equipamento de Roteamento de Dados  

Total de Equipamentos

Qtd.

108

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

6

1

6

2

6

2

3

7

2

3

1

15

14

11

5

3

2

10

4

6

118

Telecomunicações
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Nome da Rádio
Desvio máximo de
frequência +/-2 kHz

Desvio máximo de
Modulação 77 kHz

Largura de Banda
máxima 200 kHz

Rádio 9FM

Rádio Alf W ómega

Rádio Índico

Rádio Cidadania

Rádio KFM

Rádio Maria

Rádio Montana

Rádio Pamodzi

Rádio RM - E.Provincial

Rádio RM - E.Provincial

Rádio RTV Nacional Educativa 
Rural

Rádio SFM

Rádio Super FM

Rádio Voz da Cooperativa A

143 Hz

- 22 Hz

- 243 Hz

- 653 Hz

- 26 Hz

- 52Hz

- 28 Hz

- 218 Hz

- 21 Hz

- 73 Hz

- 99 Hz

0 Hz

- 110 Hz

- 187 Hz

127.447 kHz

92.141 kHz

118.378 kHz

95.642 kHz

78.699 kHz

79.238 kHz

125.448 kHz

113.250 kHz 

115.659 kHz

98.337 kHz

116.663 kHz

80.283 kHz

96.467 kHz

146.028 kHz

196.108 kHz

159.443 kHz

177.001 kHz

148.899 kHz

119.948 kHz

116.789 kHz

203.770 kHz

122.047 kHz 

163.232 kHz

174.604 kHz

195.323 kHz

128.456 kHz

168.555 kHz

183.954 kHz

Anexo - II, Medição de Parâmetros Técnicos de Estações
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No. Entity License Number Location

1  49/SP/INCM/2016 Maputo

2 36/SP/INCM/2017 Maputo

3 32/SP/INCM/2017 Maputo

4 56/SP/INCM/2017 Beira

5 DHL Moçambique Lda 03/SP/INCM/2017 Maputo

6 Johel Transexpress, LDA 05/SP/INCM/2017 Maputo

7 04/SP/INCM/2017

8 Rangel Moçambique –

Logística e Transitos Lda 

10/SP/INCM/2017 Maputo

9 JVI Carga & Serviços, Lda 44/SP/INCM/2017 Maputo

10 Televite Investimento, AS 51/SP/INCM/2017 Maputo

11 Link Delivery. Lda 11/SP/INCM/2017 Maputo

Águia Express – Correio,Carga 
e Serviços Lda

Fedex Express Mozambique 
Lda

MOTRABO – Mozambique 
Transport Broker´s Limitada

Business Mediators Service – 
Sociedade Unipessoal Lda

Empresa Nacional dos 
Correios de Mocambique, E.P

Anexo - III, Licenciamentos do Sector Postal  em 2017
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Nome da Rádio Estação Província Potência (Watts)

Rádio 9FM

Rádio Alf W ómega

Sr. Virgilio Francisco Ferrão

Associação Comunitária para 
Comunicação e Desenvolbimento 
da Zambézia

Instituto de Comunicação Social

Instituto de Comunicação Social

José Rafael Siniquinha

Sociedade Mais, SA

Rádio Moçambique

Rádio Moçambique

Rádio Moçambique

Rádio Moçambique

Rádio Moçambique

Rádio Comunitária de Minenguene

Rádio Messenger Broadcasting Mission

Rádio Nzu N´Ebaribari FM

Rádio Sirt

Rádio Comunitária Macossa

Radio Comunitária Muanza

Rádio Yarhu

Rádio Mais

Repetidora na Vila da Macia

Repetidora na Vila Sede de Chigubo

Repetidora na Vila Sede de Inhaminga

Repetidora na Vila do Zumbo

Repetidora na Vila de Maúa

Cabo Delgado

Cabo Delgado

Zambézia

Manica

Manica

Sofala

Inhambane

Maputo

Gaza

Gaza

Sofala

Tete

Niassa

250

250

1000

1000

250
250

1000

250

1000

250

1000

250

250

Anexo - IV, Licenciamentos de Radiodifusão Sonora
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CANCELAMENTOS

Nome da Entidade Tipo de Serviço Banda Província Repetidora Base Móvel Portatil VSAT

Total Moçambique

Banco de Moçambique
Máquinas e Tratores
Action Aid Moçambique
Blue Dolphin  Resourt Lda

Ncondezi Coal Company Mozambique
Redes de Comunicação Miramar
Águas de Ribaué lda
Matanuska Moçambique Lda
Outotec Lda
ENI East Africa Spa
Parque Navional De Zinave
World Vision

Anexo - V, Cancelamentos em Radiocomunicações
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No. Entity Services / Networks License Number
1 STARTIMES MEDIA 

COMPANY MOZAM-
BIQUE, LIMITADA

Distribution Service 
of Digital Terrestrial 
Television Signals

01 / SDSTV / INCM / 
2017

2 BETTABETS MO-
ZAMBIQUE, LIMI-
TADA

Value Added Telecom-
munications Services

01 / STVA / INCM / 
2017

3 RADIO MOCAM-
BIQUE, E.P

Value Added Telecom-
munications Services

02 / STVA / INCM / 
2017

4 DJOMBO, LDA Value Added Telecom-
munications Services

03 / STVA / INCM / 
2017

5 SOCIEDADE DO 
NOTÍCIAS, S.A

Value Added Telecom-
munications Services

04 / STVA / INCM / 
2017

6 ARTSOFT TECNO-
LOGIA E INOVAÇÃO, 
LIMITADA, S.A

Value Added Telecom-
munications Services

05 / STVA / INCM / 
2017

7 VS SERVIÇOS SOCIE-
DADE UNIPESSOAL 
LIMITADA

Value Added Telecom-
munications Services

06 / STVA / INCM / 
2017

8 SMART TECHNOLO-
GIES, LIMITADA

Value Added Telecom-
munications Services

07 / STVA / INCM / 
2017

9 ZUNGASTECH, LDA Internet Access Service 
- ISP

01 / ISP / INCM / 2017

10 ZUNGAS COMUNI-
CAÇÕES, E.I

Internet Access Service 01 / IC / INCM / 2017

Anexo - VI, Licenciamentos em Telecomunicações

11 BERTA INTERNET 
CAFÉ E LANCHO-
NETE, LIMITADA,

Internet Access Service 02 / IC / INCM / 2017

12 PARATUS TELECOM 
MOZAMBIQUE, S.A

Network for Data 
Transmission Service

01 / LC-A / INCM / 
2017

13 MOZTEL LIMITADA Network for Data 
Transmission Service

02 / LC-A / INCM / 
2017

14 AFRITEL LIMITADA Network for Data 
Transmission Service

03 / LC-A / INCM / 
2017

15 INTERNET SOLU-
TIONS MOZAM-
BIQUE LDA

Network for Data 
Transmission Service

04 / LC-A / INCM / 
2017

16 WAVE HIGHT IT, 
LIMITADA

Value Added Telecom-
munications Service

01 / LC-B / INCM / 
2017

17 KECI PAPELARIA E 
SERVIÇOS, E.I

Internet cafe 02 / LC-B / INCM / 
2017

18 SOCIÉTÉ INTERNA-
TIONALE DE TELE-
COMMUNICATIONS 
AÉRONAUTIQUES

Data Transmission 
Service

03 / LC-B / INCM / 
2017

19 D.TELECOM, S.A Value Added Telecom-
munications Service

04 / LC-B / INCM / 
2017

20 CELLULANT MO-
ZAMBIQUE, LIMI-
TADA

Value Added Telecom-
munications Service

05 / LC B / INCM / 
2017
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11 BERTA INTERNET 
CAFÉ E LANCHO-
NETE, LIMITADA,

Internet Access Service 02 / IC / INCM / 2017

12 PARATUS TELECOM 
MOZAMBIQUE, S.A

Network for Data 
Transmission Service

01 / LC-A / INCM / 
2017

13 MOZTEL LIMITADA Network for Data 
Transmission Service

02 / LC-A / INCM / 
2017

14 AFRITEL LIMITADA Network for Data 
Transmission Service

03 / LC-A / INCM / 
2017

15 INTERNET SOLU-
TIONS MOZAM-
BIQUE LDA

Network for Data 
Transmission Service

04 / LC-A / INCM / 
2017

16 WAVE HIGHT IT, 
LIMITADA

Value Added Telecom-
munications Service

01 / LC-B / INCM / 
2017

17 KECI PAPELARIA E 
SERVIÇOS, E.I

Internet cafe 02 / LC-B / INCM / 
2017

18 SOCIÉTÉ INTERNA-
TIONALE DE TELE-
COMMUNICATIONS 
AÉRONAUTIQUES

Data Transmission 
Service

03 / LC-B / INCM / 
2017

19 D.TELECOM, S.A Value Added Telecom-
munications Service

04 / LC-B / INCM / 
2017

20 CELLULANT MO-
ZAMBIQUE, LIMI-
TADA

Value Added Telecom-
munications Service

05 / LC B / INCM / 
2017
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