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C

aro Leitor! O Relatório de Regulação das Comunicações
de 2018 que se encontra diante de si, pretende retratar
todas as realizações, mas isso não é fácil exercício. Durante
a leitura, notará que estão nele reflectidos os principais logros
alcançados pelo Sector das Comunicações. Destaque-se, desde já,
a imprescindível colaboração dos operadores dos serviços postais
e de telecomunicações, de instituições e empresas do sector na sua
elaboração.

O Relatório, para além da Introdução, é composta de 10 partes a
conhecer: Adopção do Novo Logótipo, Regulação do Sector Postal
e de Telecomunicações, Radiocomunicações e Tecnologia, As
Comunicações em Moçambique, As Telecomunicações, Fiscalização,
Migração Digital, Cooperação, Acesso Universal e, finalmente,
Estudos e Pesquisa.
Em 2018, o INCM registou mais instrumentos regulatórios do
mercado das comunicações, que contribuem, sobranceira, para
a sua competividade. Trata-se do Regulamento de Partilha de
Infra-estruturas de Telecomunicações e de outros Recursos
de Rede, Regulamento de Homologação de Equipamento de
Telecomunicações e Regulamento de Radiocomunicações.
Estiveram em processo de elaboração o Regulamento de Segurança
de Redes de Telecomunicações, o Regulamento de Protecção do
Consumidor de Serviços de Telecomunicações, o Regulamento de
Princípios de Fixação de Tarifas, o Regulamento de Operador com
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O Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM)
é a Autoridade Reguladora das Comunicações no país. As acções
interventivas regulatórias desta instituição realçam esta realidade
que vem devidamente descrita e realçada nesta quarta edição do
Relatório de Regulação das Comunicações.

Posição Significativa e a Norma Técnica de TV White Space.
No que concerne a Radiocomunicações e Tecnologia, A Autoridade
Reguladora das Comunicações prosseguiu com a replanificação
e monitorização do espectro radioelétrico, para além de ter feito
medições de parâmetros técnicos das estações de radiodifusão
sonora e radiodifusão televisiva, assim como resolvidos casos de
interferência prejudiciais aos sistemas devido ao desajustamento
de alguns sistemas.
Grande destaque mereceu a realização, pela primeira vez no país,
do leilão do espectro radioeléctrico, para atribuição de Direitos
de Utilização de Frequências de 800 MHz, 1800 MHz e 2.6 GHz.
Participaram todos os operadores de telecomunicações elegíveis,
quer isto dizer, os operadores do serviço de telefonia móvel já
constituídos e a operar no mercado nacional de telecomunicações,
nomeadamente, a VM, SA (Vodacom Moçambique), Movitel e Tmcel.
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As tendências de evolução do mercado de telecomunicações
moçambicano foram, no ano em apreço, ainda mais salientes: o
avanço para Tecnologias Long Term Evolution (LTE) e Internet of
Things (IoT), diversificação de carteira de serviços com a entrada de
serviços de mobile money (Mkesh, Mpesa e e-Mola).
O serviço de voz cresceu 5% em 2018 comparado com o ano de
2017, em que teve 13.343.667 (treze milhões, trezentos e quarenta
e três mil e seiscentos e sessenta e sete) subscritores. No ano de
2018 foram enviadas um total de 16.246.771.334 (dezasseis
biliões, duzentos e quarenta e seis milhões, setecentos e setenta e
um mil e trezentos e trinta e quatro) SMS.
O número de assinantes do serviço de voz cresceu também 5%
em 2018 comparado com o ano de 2017, em que o serviço de voz
tinha 13.343.667 (treze milhões, trezentos e quarenta e três mil,
seiscentos e sessenta e sete) subscritores. No ano de 2018, os
serviços de voz tiveram um total de 14.074.248 (catorze milhões,
setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito) subscritores.
Com as acções de fiscalização aferiu-se, em 2018, o grau de
cumprimento dos termos e condições de licença por parte dos
operadores. Foram abrangidos todos os serviços postais e de
telecomunicações. Foram fiscalizadas 271 entidades das 365
planificadas. Destas acções de fiscalização resultaram notificações
e multas. Estas últimas, em número de 32 multas aplicadas

traduziram-se em cerca de 12 milhões de meticais. A multa mais
elevada aplicada foi de quatro milhões de meticais, passada ao
operador de telefonia móvel celular Movitel, por activação de
cartões SIM sem observar o preceituado no Regulamento de
Activação e Registo de Cartões SIM.
O INCM continuou a liderar o processo de migração digital que
pressupõe a introdução de novas tecnologias para prover acesso a
televisão digital através de meios tecnológicos modernos. Espera-se
que no início do ano 2020 todos os estúdios estejam operacionais
e a rede de distribuição esteja operacional, em pelo menos 90%
do país.

Acredito que a leitura do Relatório de Regulação de 2018 permitirá
ter acesso à informação mais detalhada. Reiteramos o nosso
agradecimento antecipado pelas observações.
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A inauguração, a 17 de Setembro de 2018, da Praça Digital do Jardim
Josina Machel na Ilha de Moçambique por Sua Excelência Filipe
Jacinto Nyusi, Presidente da República, foi um marco importante
na história do INCM. O Projecto Praças Digitais, cujo objectivo
é a massificação do uso da Internet, é financiado pelo Fundo do
Serviço de Acesso Universal (FSAU). Até ao final de 2018, 32 praças
digitais haviam sido instaladas no país. No âmbito de um outro
fase – Fase IV, 32 estacões de telecomunicações móveis também já
funcionavam nesse período.

INTRODUÇÃO

O

Várias transformações caracterizaram o ano de 2018 na área das
comunicações operadas pelos vários intervenientes do mercado
moçambicano, das quais destacamos as seguintes: a atribuição de
licenças unificadas à VM e Movitel; a conclusão da fusão das empresas
Telecomunicações de Moçambique (TDM, SA) e Moçambique
Celular, SA (mCel) e o nascimento da Moçambique Telecom, SA
(Tmcel); a massificação do acesso e uso da Internet por todo o país,
com o financiamento e instalação de 15 praças digitais pelo Fundo
de Serviço de Acesso Universal (FSAU), com destaque para a Praça
Digital da Ilha de Moçambique, inaugurada por Sua Excia. Presidente
da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi; a realização da
primeira Conferência sobre Cibersegurança; a participação de 14
startups na Conferência Mundial de Telecomunicações em Durban e
a premiação da startup MXitique; o leilão do espectro nas faixas 800
MHz, 1800 MHz 2.6 GHz e a mudança da designação do Regulador
de Instituto Nacional das Comunicações (INCM) para Autoridade
Reguladora das Comunicações de Moçambique (ARECOM) e outras
matérias que não podemos esgotar aqui e que, para uma melhor
elucidação ao leitor, convidamo-lo a uma viagem neste Relatório de
Regulação das Comunicações – 2018.
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Relatório de Regulação das Comunicações – 2018 é a imagem
dos acontecimentos que se verificaram através de várias
actividades desenvolvidas no Sector das Comunicações em
2018, quer por parte dos operadores das comunicações, como do
Regulador. É apresentado ao público para que este saiba mais sobre
a importância das comunicações nesta era da transformação do
mundo pelo efeito das TIC’s. Este relatório é produzido para fazer
jus à Lei n° 1/2016, de 7 de Janeiro que comanda o Regulador a,
periodicamente, disponibilizar informação de interesse público do
Sector das Comunicações.

Estas acções são possíveis graças à produção contínua de
instrumentos regulatórios pela ARECOM que se tem preocupado
em regular e tornar o mercado das comunicações em Moçambique
mais competitivo e apetecível para o investimento com a produção
de instrumentos regulatórios que se adequam ao momento ou
estágio do desenvolvimento tecnológico e protejam os interesses
dos operadores e consumidores.
Gostaríamos de deixar uma mensagem de apreço aos operadores
pela colaboração que tem prestado no fornecimento de informação.
Sem eles não seria possível a produção deste relatório. A eles
vai o nosso muito obrigado. A todos os anónimos que, directa ou
indirectamente, contribuíram para a realização e produção deste
relatório estamos eternamente gratos.
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1
AUTORIDADE REGULADORA DAS
COMUNICAÇÕES – ARECOM

O

A alteração do logótipo está também associada às práticas do sector
das comunicações, onde se pretende que a Autoridade Reguladora
das Comunicações (ARECOM) mantenha uma marca associada às
actuais tendências do sector postal e de telecomunicações.
Cada um dos detalhes deste logótipo está associado à identidade
visual do Regulador das Comunicações. Por exemplo, o sinal de rede
representa a evolução das comunicações; a modernidade através
do lettering arredondado; e, como é sabido, o vermelho desperta o
desejo, consumo e o amarelo, uma cor bastante chamativa ao olho
humano, neste último traço do logótipo a Autoridade Reguladora
das Comunicações demonstra o orgulho nacional, pois a iconografia
enaltece as cores da bandeira nacional.

Figura 1:Logótipo da Autoridade Reguladora das Comunicações
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Conselho de Administração da Autoridade Reguladora
das Comunicações - INCM aprovou, a 19 de Dezembro de
2018, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 1 do Artigo
21 do Estatuto Orgânico, o novo logótipo desta instituição, face à
necessidade da sua adequação ao estágio actual da evolução das
comunicações no país. As razões porque a Autoridade Reguladora
das Comunicações alterou o seu logótipo foram diversas, dentre as
quais, está a inegável convergência tecnológica e o crescente uso
do sinal de redes de telecomunicações pela sociedade no acesso a
serviços e produtos diversificados. A utilização de uma única infraestrutura de tecnologia para prover serviços que outrora requeriam
canais de comunicação, protocolos e equipamentos diferentes
(unificação) é denominada convergência tecnológica.

É neste contexto que foi revogado o logótipo em vigor, com efeito
a partir de 19 de Dezembro de 2018 e aprovada a sigla ARECOM.
Este processo de rebranding é um volte face às perspectivas dos
novos negócios que o sector das comunicações traz para o nosso
mercado. Com a crescente evolução das redes 5G, da Internet
da Coisas (IoT), Inteligência Artificial (AI) e o Acesso Dinâmico ao
Espectro Radioeléctrico muitas serão as mudanças no mercado que
propalam uma reflexão direccionada ao consumidor e operadores
do sector.

RELATÓRIO DE REGULAÇÃO DAS
COMUNICAÇÕES 2018
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2
REGULAÇÃO DO SECTOR POSTAL E DE
TELECOMUNICAÇÕES

A produção contínua de instrumentos regulatórios pela Autoridade
Reguladora das Comunicações - ARECOM, visa regular o mercado
das comunicações em Moçambique por forma a torná-lo
competitivo e apetecível para o investimento, dada a transparência
e imparcialidade exercida pelo regulador. Entretanto, esta protecção
aos operadores não deve servir de escudo para a exploração dos
consumidores dos serviços das comunicações através da aplicação
de taxas e tarifas elevadas dos seus serviços ou produtos. Para o
estabelecimento deste equilíbrio é necessário que a Autoridade
Reguladora das Comunicações produza instrumentos regulatórios
que se adequam ao momento ou estágio do desenvolvimento
tecnológico e ou desregular segmentos do mercado para garantir
que haja inovação, em especial numa era onde as licenças unificadas
permitem aos operadores proverem qualquer tipo de serviço (4G,
5G, TV).
É com esta base que foram produzidos e aprovados pelo Conselho
de Ministros em 2018 os seguintes regulamentos:

A. Legislação Aprovada pelo Conselho de Ministros
•

•

Regulamento de Partilha de Infra-estruturas de
Telecomunicações e de outros Recursos de Rede - Decreto n.º
65/2018, de 9 de Novembro. Este regulamento estabelece
as regras e o regime jurídico aplicáveis à partilha de infraestruturas de redes e outros recursos de rede a todos os
operadores de telecomunicações. Estes operadores de
telecomunicações são obrigados a partilhar a sua infraestrutura em condições de igualdade, transparência e não
discriminação. Com este decreto, revogou-se o Decreto n.º
62/2012, de 27 de Dezembro, que aprovava o Regulamento
de Partilha de Infra-estruturas de Rede Passivas de
Telecomunicações e outros Recursos de Rede.
Regulamento de Homologação de Equipamento de
Telecomunicações – Decreto n.º 66/2018, de 9 de Novembro.
Este Regulamento estabelece o regime jurídico aplicável
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1. Regulamento de Partilha de Infra-estruturas de Telecomunicações
e de outros Recursos de Rede;
2. Revistos e aprovados os Regulamento de Homologação de
Equipamento de Telecomunicações; e
3. Regulamento de Radiocomunicações.

•

RELATÓRIO DE REGULAÇÃO DAS
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à homologação de equipamentos de telecomunicações
e radiocomunicações em Moçambique visando garantir
a protecção das redes públicas de telecomunicações e
radiocomunicações de quaisquer danos ou interferência
prejudiciais causadas pela conexão de equipamentos não
compatíveis e garantir que os fabricantes e fornecedores
de equipamentos satisfaçam os requisitos técnicos
estabelecidos pelas entidades de certificação reconhecidos.
Por outro lado, revoga o Decreto n.º 37/2009, de 13 de
Agosto, que aprovava o Regulamento de Homologação de
Equipamentos de Telecomunicações e Radiocomunicações.
Regulamento de Radiocomunicações – Decreto n.º 75/2018,
de 26 de Novembro estabelece o regime jurídico aplicável à
gestão do espectro radioeléctrico, planificação, coordenação
de frequências, operação, utilização e monitorização
das estações de radiocomunicações. Este regulamento é
aplicável a todos os utilizadores do espectro radioeléctrico
em todo o território nacional, designadamente nas águas
territoriais, faixas do mar além, zona adjacente ao mar
territorial, que se estendem até à distância de 200 milhas
marítimas medidas a partir da linha de base da qual se
mede o mar territorial, plataforma continental e no espaço
aéreo nacional. Por último, revoga o Decreto n.º 36/2009
de 13 de Agosto.

B. Regulamentos em Processo de Elaboração Interna
•

Regulamento de Segurança de Redes de Telecomunicações
– Esta proposta de regulamento tem por objecto estabelecer
procedimentos de execução de medidas técnicas a serem
observadas em matéria de segurança e integridade da
rede e infra-estrutura de telecomunicações, daí que será
aplicável a todos os operadores de redes e serviços públicos
de telecomunicações na componente do funcionamento de
segurança e integridade das redes e serviços. Mais ainda,
definirá as normas e requisitos mínimos exigidos para
a segurança das redes e serviços, de modo a garantir o
seguinte: disponibilidade, integridade, confidencialidade e
autenticidade, ou seja, a protecção de dados, transparência,
qualidade das comunicações e resiliência da infra-

•

•
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estrutura de rede. Este controlo e monitoria da fraude nas
comunicações é necessário devido à adopção crescente da
mobilidade no acesso às infra-estruturas de rede. Referir
que nesta proposta de regulamento serão acauteladas e
aprimoradas as questões relativas à segurança das redes
e serviços públicos de telecomunicações, incluindo nas
situações de força maior, sempre conciliando e balanceando
os diversos interesses para que a regulação não constitua
um fardo, quer para os operadores de redes e serviços
públicos de telecomunicações como para os consumidores
finais.
Regulamento de Protecção do Consumidor de Serviços de
Telecomunicações – A Proposta de Regulamento de Protecção
do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, partilhada
com os operadores de telefonia, serviços de televisão e com
as organizações de defesa do consumidor, designadamente,
PROCONSUMERS e a ADECOM na sua elaboração, visa
estabelecer um conjunto de normas que respondam às
inquietações dos consumidores de telecomunicações,
provocadas pelo desenvolvimento das Tecnologias
de Informação e Comunicação (TICs) que determinam
continuamente mudanças tecnológicas e a necessidade de
conjugação de políticas baseadas na regulação desta TICs.
Esta proposta estabelecerá o regime jurídico aplicável à
protecção dos legítimos interesses dos consumidores dos
serviços de telecomunicações e será aplicável a todos os
operadores de telecomunicações que prestam serviços de
telecomunicações ou que comercializam equipamentos de
telecomunicações no território nacional.
Regulamento de Princípios de Fixação de Tarifas – Este
regulamento submetido ao Conselho Técnico do MTC
para apreciação 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. O objectivo é garantir que o mercado
moçambicano seja competitivo com tarifas justas, razoáveis,
não discriminatórias e acessíveis ao consumidor.
Regulamento de Operador com Posição Significativa - Este
regulamento, também submetido ao Conselho Técnico

•
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do MTC para apreciação, estabelecerá o regime jurídico
aplicável à análise de mercado com vista à determinação 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. Para a sua concertação e
harmonização contou com a participação dos operadores
de telecomunicações, nomeadamente: VM, Tmcel e Movitel.
Norma Técnica de TV White Space – Esta norma, cuja
elaboração foi terminada e aguardando a aprovação do CA,
visa essencialmente estabelecer regras e regime 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.

3
RADIOCOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA

E

ste capítulo aborda aspectos da área de radiocomunicações e
tecnologias, com destaque para a replanificação e monitorização
do espectro radioeléctrico, a medição de parâmetros técnicos
das estações de radiocomunicação e radiodifusão bem como a
preparação da Conferência Mundial de Radiocomunicações de
2019. A monitorização do espectro radioeléctrico é realizada
remotamente, através de estações móveis da ARECOM assim como
pela fiscalização e vistorias presenciais.

Na missão de replanificação do espectro de frequência
radioeléctricas, o visto do Tribunal Administrativo ao contrato com
a empresa portuguesa Lynx e Image permitiu que esta empresa
iniciasse o processo de elaboração e implementação de um plano
de acção para replanificação do espectro radioeléctrico.

A. O Leilão do Espectro
A Autoridade Reguladora das Comunicações, através de um anúncio
e carta, convidou os operadores de telecomunicações elegíveis a
participar no leilão de espectro para atribuição de Direitos de
Utilização de Frequências de 800 MHz, 1800 MHz e 2.6 GHz. O
referido leilão teve lugar no dia 25 de Outubro de 2018, às 9.00
horas.
Neste leilão só podiam concorrer os operadores do serviço de
telefonia móvel já constituídos e a operar no mercado nacional
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A Autoridade Reguladora das Comunicações prosseguiu, em 2018,
com a replanificação e monitorização do espectro radioelétrico para
além de ter feito medições de parâmetros técnicos das estações
de radiodifusão sonora e radiodifusão televisiva, assim como
resolvidos casos de interferência prejudiciais aos sistemas devido
ao desajustamento de alguns sistemas.

de telecomunicações, nomeadamente, a VM, SA (Vodacom
Moçambique), Movitel e Tmcel, de acordo com a Resolução nº
4/CA/INCM/2018, de 24 de Julho, aprovada pelo Conselho de
Administração da Autoridade Reguladora das Comunicações –
ARECOM.
Este leilão de espectro decorreu em três rondas de 45 minutos cada
com intervalos de 30 minutos entre elas. A metodologia adoptada
foi de um leilão simultâneo, ascendente e aberto, na medida em
que todos os lotes foram disponibilizados para licitação ao mesmo
tempo e o preço do lote em cada ronda era crescente.

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

Movitel

Tmcel

Lote 5

Movitel

Lote 4

2 x 5MHz

Lote 3

VM

Lote 2

2 x 5MHz

Lote 1

VM

Largura
de Banda

Lote

Alocação
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Foram leiloados os seguintes lotes:
1. Cinco (5) lotes de 2x5 MHz da faixa de 800 MHz;
2. Seis (6) lotes de 2x5 MHz da faixa de 1800 MHz
3. Nove (9) lotes de 2x5 MHz da faixa de 2.6 GHz.
De acordo com as regras previstas no Regulamento do Leilão do
Espectro, considerando o valor do espectro em concurso e a
semelhança das caraterísticas de propagação em cada faixa de
frequências, o júri decidiu estabelecer o pagamento do valor médio
do preço licitado na última ronda, que é: a soma dos três valores
licitados pelos três operadores na última ronda dividido por três.
Dos cinco (5) lotes em disputa na faixa de 800 MHz, dois (2) lotes
ficaram para a Vodacom, 2 (dois) para a Movitel e 1 (um) para a
Tmcel.

Preço base de Licitação por cada Lote é de 15.000.000
USD
Tabela 1: Alocação de espectro da faixa de 800 MHz

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

Lote 2
2 x 5MHz

Largura
de Banda

Lote 1
2 x 5MHz

Lote

Alocação
Preço base de Licitação por cada Lote é de
30.000.000 USD

Lote

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

Lote 7

Lote 8

Lote 9

Largura
de Banda

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

Tabela 2: Alocação de espectro da faixa 1800 MHz

Preço base de Licitação por cada
Lote é de 15.000.000 USD
Tabela 3: Alocação de espectro na faixa de 2.6 GHz

Este processo permitiu a arrecadação a favor do Estado Moçambicano
de cerca de 83 400 000 USD (oitenta e três milhões e quatrocentos
mil dólares americanos).

B. Monitorização do Espectro Radioeléctrico
As acções de monitorização do espectro radioeléctrico visam
apurar o grau de ocupação do espectro radioeléctrico – um
recurso cada vez mais escasso - a nível nacional pelos operadores
licenciados, assim como detectar o uso ilegal deste por entidades
não autorizadas. Estas acções têm como principal objectivo evitar
interferências prejudiciais aos sistemas de comunicação causadas
pelo uso indevido de certas faixas do mesmo ou por operação dos
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sistemas fora dos parâmetros desejados. Entretanto, a fiscalização
pelo Regulador das Comunicações visa aferir o grau de cumprimento
dos termos e condições das licenças atribuídas aos operadores para
desencorajar a prática de actos ilícitos e proliferação de operadores
piratas que podem distorcer o mercado com uma concorrência
desleal. Por outro lado, pretende forçar o cumprimento destes
termos e condições em situações onde estes não são observados.
É neste contexto que a monitorização do espectro radioeléctrico e
a fiscalização ocorrem ao longo de todo o país durante todo o ano.
A monitorização do espectro radioeléctrico decorreu nas três
regiões do país (sul, centro e norte). Este processo consistiu na
verificação dos níveis de cobertura de sinal da Televisão Digital
Terrestre (TDT), parâmetros de transmissão de estações a operarem
entre os 20 MHz a 8 GHz com destaque para verificação dos níveis
de ocupação das faixas de GSM 900, GSM 1800 e UMTS 2100.

C. Cobertura de Televisão Digital Terrestre
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Na Região Norte foram monitorados os níveis de sinal de Televisão
Digital Terrestre (TDT) nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e
Niassa. Na Província de Nampula foi monitorado o sinal de TDT nos
distritos de Namialo e Angoche, onde se constatou que na direcção
Namialo - Nacala regista-se um raio de cobertura de sinal TDT de 50
km com uma potência de sinal 33 dbmv. No Distrito de Angoche, na
direcção Angoche - Nametil o raio de cobertura é, também, de 50
km com uma potência de sinal de 31dbmv.
Na Província de Cabo Delgado, efectuando o mesmo exercício,
constatou-se que na direcção Pemba-Metoro o raio de cobertura
é de 68 km, com uma potência de 41dbmv. Na província de Niassa,
distritos de Cuamba, Lichinga e Matchedje, constatou-se que
devido à existência de relevo acidentado, os níveis de sinal não se
equiparam às outras regiões, pois, neste povoado o raio máximo
de cobertura é de aproximadamente 15 km, com uma potência de
31dbmv.

D. Utilização do Espectro Radioeléctrico 20 MHz – 8 GHz
Na Região Sul, no que concerne à resolução de interferências
prejudiciais, a ARECOM desmantelou 35 telefones sem fio, 2
(dois) monitores de bebés e 2 (duas) unidades de equipamentos
de Drive Thru que operavam ilegalmente na faixa de 1920 -1930

MHz. O INCM deu seguimento às investigações das interferências
oriundas do Condomínio Acácia States e Sommershield II, onde os
equipamentos foram desligados sem serem confiscados. Também
foi resolvida a interferência causada pelo operador Movitel na zona
próxima do INAM em Maputo. Estão em curso investigações para
se saber as causas da interferência que se verifica nos contadores
CREDELEC da EDM no Bairro da Mafalala.
Na Região Centro, concretamente na Província da Zambézia, as
missões de monitoria foram realizadas na Cidade de Quelimane,
nos distritos de Nicoadala, Namacurra, Mocuba, Ile, Gúruè, Mopeia,
Morrumbala, Mulevala e Lugela. Nestes locais os operadores
de telefonia móvel celular funcionam dentro dos parâmetros
consignados. No entanto, foi detectado o problema de um link
do operador TMcel em alguns distritos e dificuldade de conexão
da rede 3G dos operadores TMcel e Vodacom, também em alguns
distritos.

Na Região Norte, a monitorização foi feita na Província de Nampula
nos seguintes locais: Cidade de Nampula, nos distritos de Nacala
Porto, Memba, Eráti e Angoche. Nestes locais a maioria das entidades
licenciadas operam dentro das frequências atribuídas, à excepção
de Nacala Porto, onde foram detectadas frequências ilegais, e
passadas as respectivas multas (vide o parágrafo de multas abaixo).

E. Níveis de Ocupação das Faixas de Frequência GSM 900,
GSM1800 e UMTS 2100
É importante verificar os níveis de ocupação do espectro nas faixas
de frequência GSM 900, GSM 1800 e UMTS 2100 para garantir
comunicações livres de interferências nocivas. As estações base
que estejam, por alguma razão, a funcionar no mesmo canal e
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Na Província de Tete a monitoria às entidades ocorreu na Cidade de
Tete e nos distritos de Moatize, Changara, Marara, Mágoe, CahoraBassa e Chiuta, nas faixas de frequência de 20 MHz a 8 GHz. Nestes
locais não foram identificadas nenhuma entidade a operar fora
do espectro atribuído. Na Província de Sofala, na Cidade da Beira
e distritos de Buzi, Chibabava, Machanga, Machaze, Nhamatanda
e Dondo fez-se a prospecção e monitorização do Serviço Móvel
Terrestre, nas faixas: VHF (137-174 MHz), UHF (400-470 MHz) e dos
3 GHz até 8 GHz. Deste processo foram identificadas três entidades
ilegais a Genuine Segurança, Mozambique Security, Lda e AFECC/
ANE).

também dentro do alcance uma da outra, formam um único domínio
de transmissão. Assim, todos os dispositivos (telemóveis) podem
receber as transmissões com níveis de interferência bastante
elevados, especialmente se as duas estações base estiverem a
transmitir ao mesmo tempo, os seus sinais de rádio colidirão e
ficarão distorcidos, resultando em corrupção de dados ou perda
total de pacotes.
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Se houver uma quantidade excessiva de colisões, os dados nunca
serão transmitidos com êxito e a rede sem fio ficará inutilizável.
Para evitar colisões, a título de exemplo, os dispositivos sem fio
802.11 usam uma abordagem de escuta antes de falar ou aceder
ao espectro. Quando um dispositivo detecta outra transmissão
ele realiza um back-off aleatório por um curto período de tempo,
após o qual realizará outra verificação antes de tentar transmitir
novamente. Se o canal estiver limpo após uma verificação, o
dispositivo poderá transmitir no canal e enviar alguns dados. Como
este processo nas faixas de frequência GSM 900, GSM 1800 e
UMTS 2100 não é passível de operar, é obrigação da Autoridade
Reguladora das Comunicações fazer a verificação dos níveis de
ocupação do espectro radioeléctrico utilizado maioritariamente
pelos operadores Tmcel, Vodacom e Movitel.
Desejando avaliar o grau de ocupação do espectro nas faixas
atribuídas e reservadas aos operadores de telefonia móvel celular,
foram inspeccionadas estações base localizadas nas províncias de
Gaza, Sofala e Tete.
Na Província de Gaza foram notificadas duas empresas, uma em
Manjacaze e outra em Chibuto, denominada Projecto de Exploração
de Areias Pesadas de Chibuto (AFECC), por uso de rádios sem o
devido licenciamento.
Também foi observada uma transmissão na faixa de 1743-1785 MHz
com características similares aos dos telefones cordless, estando
em curso a investigação para se apurar a origem da transmissão.
Na Província de Inhambane foi notificado o Banco de Moçambique
por uso de frequências não atribuídas e a Empresa MSC – Pomene
Lodge por uso ilegal de 12 rádios.
Na Província de Sofala, em toda a sua extensão os operadores de
telefonia móvel celular (Tmcel, Vodacom e Movitel) nas faixas de
GSM 900,1800 e UMTS 2100 operam dentro das faixas consignadas.
Na Província de Tete, nos distritos de Changara e Chiuta, o operador
Movitel estava a ocupar uma banda não atribuída pela Autoridade
Reguladora, pelo que foi notificado a ajustar o seu sinal.

4
AS COMUNICAÇÕES EM MOÇAMBIQUE

O

Este capítulo apresenta os resultados do estudo do funcionamento
do serviço postal nacional e internacional dos diferentes
operadores do serviço de correio no mercado moçambicano
(Correios de Moçambique, DHL, FEDEX, Portador Diário) e apresenta
os resultados dos tempos de entrega de cada um dos operadores.
Os serviços de voz, de SMS e de dados são analisados e apresentados
na secção de telecomunicações. Esta análise comparativa, centrada
nas receitas, subscritores, investimentos e volume de tráfego,
espelha a realidade do mercado o que pode ser de grande valia
para os operadores do mercado no desenho de suas estratégias.
No parágrafo sobre as tarifas o consumidor pode verificar as
diferenças entre as diversas ofertas dos diferentes operadores do
mercado e decidir sobre a melhor escolha para as suas necessidades.
A publicação, pela ARECOM, da lista de infractores aos diversos
sistemas de comunicação, termos e condições de licenciamento
e as multas aplicadas mostram a necessidade do licenciamento
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sector das comunicações é constituído pelo sector postal
e de telecomunicações. O sector postal compreende os
operadores que prestam os serviços do correio, como a
entrega de cartas, encomendas, vale postal e outros. O sector de
telecomunicações compreende o sector de telecomunicações
propriamente dito e o de radiocomunicações. No sector de
telecomunicações regula-se os operadores de telefonia fixa
e móvel, os provedores de Internet e outros serviços. No
sector de radiocomunicações regula-se matérias de redes de
radiocomunicações, como emissores de radiodifusão sonora e
televisiva, redes de estações fixas (BTS), móveis (rádios portáteis
Motorola).

dos operadores e homologação de equipamentos para operação
e uso do espectro radioeléctrico de forma leal e igualdade de
circunstâncias.

A. O Sector Postal
O Sector Postal moçambicano, após a aprovação da Lei Postal,
tem registado crescimento na recepção de encomendas postais
provenientes do exterior, com maior ênfase para entregas oriundas
da China, Portugal, Inglaterra e Estados Unidos da América.
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As encomendas postais são, na sua maioria, provenientes de
transacções ecommerce de websites como alibaba, dhgate, ebay e
amazon. O envio de encomendas postais tem vindo a crescer em
parte devido à fácil aquisição de bens nas plataformas online como
na confiança que o serviço postal goza por parte dos utilizadores.
Contudo, os resultados da análise do sector postal moçambicano,
efectuada em 2018 pela União Postal Universal (UPU), coloca
Moçambique em 168º lugar com menos 2.48 pontos comparado
com o estudo efectuado em 2016. O estudo da UPU, denominado
2IPD, investiga quatro (4) indicadores, que são: confiança, resiliência,
alcance e relevância.
O estudo da UPU incluiu, em 2018, um total de 173 países que
foram avaliados para a produção do mercado global de 2018,
enquanto o estudo de 2016 tinha apenas 170 países. O ranking
dos melhores países com serviços postais em 2018 é liderado pela
Suíça, Holanda e Japão no topo da lista, seguidos pela Alemanha
e França. Moçambique, no estudo efectuado em 2018, encontrase no 168º lugar, mantendo a mesma classificação de 2016 com a
diferença de ter perdido 2.48 pontos comparado com este ano. Os
países no topo da classificação tiveram altas pontuações devido ao
desempenho consistente e equilibrado nos quatro indicadores do
2IPD: todos eles conseguiram construir serviços postais confiáveis,
bem conectados, relevantes e resilientes.
A principal conclusão do relatório do estudo da UPU é a
necessidade de o sector postal continuar sendo um veículochave do desenvolvimento sócio-económico. Para que se efective
o desenvolvimento sócio-económico almejado é necessário
encorajar os governos, os reguladores e quaisquer outros actores
interessados no sector a aumentar os investimentos e redigir
políticas e regulamentações em condições de igualdade para
impulsionar o sector postal.

É neste contexto que a Autoridade Reguladora das Comunicações
em 2018 efectuou um estudo que visa testar a confiabilidade,
conectividade e relevância dos serviços postais prestados em
Moçambique.
O estudo consistia em, numa primeira fase, enviar cartas e
encomendas postais da capital para todas as províncias do país.
Numa segunda fase, consistiu em enviar cartas e encomendas para
algumas capitais provinciais e esperar pelo seu retorno.

B. Simulação do Funcionamento do Serviço Postal Nacional
A simulação do funcionamento do serviço postal nacional consistiu
em enviar cartas e encomendas postais da cidade de Maputo para
Inhambane, Sofala, Tete e Nampula e aguardar pela confirmação
de recepção a ser enviada pela empresa postal via o seu portal.
Numa segunda instância, os objectos postais deviam ser enviados
das capitais provinciais para a cidade de Maputo, com excepção dos
objectos enviados a Nampula, que deviam passar por Tete, Sofala e
Gaza.

1. Correios de Moçambique (CdM);
2. Dalsey Hillblom Lynn (DHL);
3. Federal Express (Fedex); e
4. Portador Diário.
Todos os operadores postais supracitados oferecem alta ou muito
alta qualidade de serviço em toda a sua carteira de produtos
postais, bem como grande conectividade global para seus clientes.
Eles também beneficiam da forte demanda pelo seu diversificado
portfólio de serviços e são relativamente resilientes a mudanças e
transformações no ambiente postal.

C. Tempo de Entrega
A DHL, a nível nacional, apresenta o melhor tempo de entrega:
chega a registar um avanço de 30 minutos a uma hora de tempo
contra empresas como a FEDEX e Portador Diário, isto para pacotes
a serem enviados para as regiões Sul e Centro de Moçambique,
onde o tempo de entrega não ultrapassa as 12 horas.
O Portador Diário e a FEDEX têm o segundo melhor tempo de entrega:
os pacotes chegam geralmente 2 a 4 horas mais tarde comparado
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O estudo foi efectuado usando os serviços postais prestados pelas
seguintes operadoras postais:

com os pacotes enviados pela DHL. Um dos problemas deste atraso
pode dever-se aos mecanismos de notificação de entrega.
Os Correios de Moçambique, para as regiões Sul e Centro,
apresentam um atraso significativo: um pacote chega a levar 24
horas para ser entregue e a notificação é dada pelo receptor do
objecto postal.
Para a Região Norte, regista melhor tempo de entrega o Portador
Diário, cujo tempo de entrega para qualquer objecto postal não
leva mais de 24 horas. Nos casos da DHL, FEDEX e CdM em cada
quatro (4) objectos postais enviados três (3) chegaram em 36 horas
e pelo menos um chegou após 38 horas.

D. Simulação do
Internacional
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Funcionamento

do

Serviço

Postal

Para o teste de envio e recepção internacional foram enviadas cartas
e encomendas da Cidade de Maputo para: Botswana (Gaborone),
China (Guangzhou, Wuxi), Itália (Milão e Trieste), Marrocos (Rabat),
Ruanda (Kigali), Suíça (Lugano) e Suécia (Estocolmo). No sentido
inverso foram enviados pacotes para Maputo vindos de Botswana
(Gaborone), China (Guangzhou, Wuxi), Ruanda (Kigali), Marrocos
(Rabat) e Itália (Trieste). Para o envio e recepção de encomendas
postais foram usados os serviços postais dos seguintes operadores:
1. Correios de Moçambique (CdM);
2. Dalsey Hillblom Lynn (DHL); e
3. FEDEX.
É importante notar que durante os testes de envio de pacotes
nacionais e internacionais, nenhum objecto ficou perdido, contudo,
os tempos de entrega para pacotes vindos da China o tempo
de chegada a Moçambique quando se usa os serviços postais
convencionais, tem um tempo de espera de aproximadamente 15 a
21 dias na República da África do Sul. Este tempo de espera tem um
impacto negativo para o serviço postal e e-commerce. No processo
de envio, estes objectos postais chegam a aguardar na República da
África do Sul aproximadamente 5 a 10 dias.
A DHL e FEDEX destacam-se na qualidade de serviços e do software
para notificação do estado e localização do objecto postal, factor
que cria confiança nos utentes que, por sua vez, gera uma grande
demanda na ampla gama de serviços postais prestados. Esta é a
razão pela qual os custos prestados por estes operadores não são

compatíveis para a maior parte dos consumidores de e-commerce
em sites como dhgate, alibaba e ou aliexpress. Estes operadores
são também o serviço de preferência para envio de documentos
sensíveis para o exterior.
Os Correios de Moçambique (CdM) têm uma estratégia diferente da
maior parte dos operadores. No ano de 2018, os CdM começaram
a prestar serviços de distribuição de expediente para empresas
nacionais a nível das capitais provinciais. Esta decisão demonstra
resiliência e capacidade para identificar serviços complementares à
normal distribuição de objectos postais. Nesta era da digitalização,
pecam os CdM por, até hoje, não terem um sistema electrónico
postal integrado com maior parte dos provedores de objectos
oriundos do e-commerce. Os objectos postais que a CdM recebe da
China são diversos, contudo, a informação de chegada aos correios
ainda não é facultada aos consumidores nacionais.

As simulações efectuadas visavam testar a confiabilidade,
conectividade e relevância dos serviços postais prestados no
território nacional e internacional. Existem, porém, aspectos que
precisam de ser analisados profundamente em todos os actores
envoltos aos serviços postais, desde o Regulador do sector, as
Alfandegas até à Administração Estatal, porque dois dos grandes
constrangimentos deste sector para o utilizador final são o processo
de desalfandegamento e o endereçamento postal.

E. Endereçamento Postal
O endereçamento postal é uma das informações que ajudam a
compor os pontos de entrega de encomendas postais e mercadorias.
Nele conta a província, distrito, posto administrativo, bairro, cidade
e número da casa. Este número facilita as agências postais no
processo de triagem de milhares de encomendas, garantindo
assim que o carteiro entregue cada encomenda para quem esta é
destinada.
Para suprir este problema tem sido comum as empresas, pessoas
ou grupo de pessoas arrendarem nos Correios de Moçambique
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O Portador Diário é dos operadores mais eficientes no que
concerne à gestão de relacionamentos, registo e flexibilidade no
tratamento do objecto postal. Esta é uma das empresas que nutre
maior atenção pelo cliente e apresenta um serviço de gestão do
consumidor atractivo.

uma caixa postal. A Caixa Postal é o serviço que possibilita ao
cliente, pessoa física ou jurídica, arrendar um espaço em armários
localizados em algumas agências de empresa postal onde passa a
receber seus objectos de correspondência.
É também prática comum declarar no pacote a receber o número de
contacto da pessoa a receber a encomenda, como forma de garantir
que os correios tenham a quem contactar na hora de fazer a entrega
ou indicar onde o proprietário da encomenda pode efectuar o
levantamento da mesma.
No âmbito da implementação do Projecto de Códigos de
Endereçamento Postal, a ARECOM recebeu instruções do Ministro
dos Transportes e Comunicações, através de um documento
referencial de base que visa fazer levantamento da rede postal
do operador público para sua reestruturação e modernização, de
forma a facilitar a integração do Operador Público de Correios
neste Projecto. Este documento encontra-se na fase de elaboração,
prevendo-se que seja submetido à ARECOM até final de Outubro.
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A Autoridade Reguladora das Comunicações, face a esta primeira
dificuldade, efectuará, no início do ano 2019, uma simulação do
código de endereçamento postal na Vila Municipal da Manhiça.
Este exercício visa verificar a exequibilidade dos códigos de
endereçamento postal a serem usados a nível nacional.
Para os casos em que é necessário pagar direitos aduaneiros das
encomendas postais, existem duas modalidades utilizadas: a
primeira, é a título presencial da pessoa no terminal de cargas ou
sede da entidade postal, onde normalmente existe uma entidade
aduaneira. A segunda é via intermediação da agência postal. Esta
segunda modalidade por vezes é acrescida de uma pequena taxa.
Apesar dos produtos já virem com a declaração de custos do
ponto de origem, estes são avaliados uma segunda vez. Consta da
verificação efectuada através do estudo da Autoridade Reguladora
das Comunicações, que este processo é aleatório. Em alguns casos
em que o produto postal tem um valor inferior a 12 USD, mas com
um volume ou peso superior a 2 Kg, verificado o conteúdo este
sofre uma reavaliação aduaneira. Contudo, quando o objecto por
vezes excede os 12 USD e no processo de verificação o objecto
não aparente ter valor comercial a nível nacional, este não sofre
nenhuma reavaliação e pode, por vezes, não pagar nenhum imposto

aduaneiro. Os pacotes e encomendas postais tramitados no estudo
realizado pela Autoridade Reguladora das Comunicações, de
Janeiro a Dezembro de 2018, mereceram tratamento com critérios
diferenciados.
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5
AS TELECOMUNICAÇÕES

A. A Telefonia Fixa
B. A Telefonia Móvel

A

o analisar-se as evoluções tecnológicas nos últimos anos,
percebe-se que o sector das telecomunicações é um
dos mercados com saltos evolutivos constantes, desde a
popularização do celular, a introdução da Internet móvel até à
introdução de vestuário capaz de produzir e armazenar informação.

O mercado moçambicano pode almejar introduzir as tecnologias
acima citadas em 2019, reconhecendo que o seu processo evolutivo
teve dois marcos significativos: o primeiro foi a liberalização do
sector das telecomunicações, que ocorreu em 1992, com a TDM
a ser uma empresa de direito privado ao transformar-se numa
Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada (SARL) numa
altura em que Moçambique se preparava para a abertura do
mercado das telecomunicações móveis. E, por último, a entrada do
operador de telefonia móvel celular - a Movitel - em 2010 cujo seu
foco principal foi a cobertura das zonas rurais que se materializou
através da cobertura nos postos administrativos desprovidos de
qualquer serviço de telecomunicações.
A entrada do operador Movitel forçou os outros operadores
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São tendências evolutivas para o mercado de telecomunicações
moçambicano a introdução das tecnologias Long Term Evolution
(LTE) e Internet of Things (IoT). O movimento da introdução do LTE
esteve em alta em 2017 com a regulamentação do fornecimento
de banda larga fixa, prevista para o ano de 2019. A introdução da
Internet of Things (IoT) também está prevista para acontecer em
2019, usando as tecnologias Narrow Band – IoT, LoraWAN e SigFox.

concorrentes ao mesmo mercado a diversificarem a sua carteira
de serviços com a entrada de serviços de mobile money (Mkesh,
Mpesa e e-Mola).
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Os serviços de voz, SMS e dados móveis têm vindo a dominar o
sector das telecomunicações móveis. O serviço de voz moçambicano
continua a ser dominado pelas chamadas On-Net, que constituem
desde 2014 um dos serviços prestados com agressividade pelos
operadores. O serviço de voz cresceu 5% em 2018 comparado com
o ano de 2017, onde teve 13.343.667 (treze milhões, trezentos e
quarenta e três mil e seiscentos e sessenta e sete) subscritores. No
ano de 2018 foram enviadas um total de 16.246.771.334 (dezasseis
biliões, duzentos e quarenta e seis milhões, setecentos e setenta e
um mil e trezentos e trinta e quatro) SMSs. Os serviços de dados
continuam a ter um crescimento acentuado onde há a destacar no
ano de 2018 duas regiões em Moçambique: a Cidade de Nacala
e o Distrito de Mocuba. Neste ano a Cidade de Nacala gerou em
termos de receitas no serviço de dados valores superiores à Cidade
da Matola, cerca de 77.018.726,47 (setenta e sete milhões, dezoito
mil e setecentos e vinte e seis meticais e quarenta e sete centavos)
158.447.600,20 (cento e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e
quarenta e sete mil, setecentos meticais e vinte e sete centavos).

C. Serviços de Voz
A fusão entre a empresa de telefonia móvel celular Moçambique
Celular (Mcel) e a empresa de telefonia fixa Telecomunicações de
Moçambique (TDM) deu origem a Moçambique Telecom, SA cuja
sigla é Tmcel. Com esta fusão a estrutura do mercado moçambicano
muda de quatro operadores, TDM, Mcel, VM e Movitel, para três,
Tmcel, VM e Movitel, onde todos já podem explorar todos os tipos
de telefonia (fixa e móvel). Com a entrada da Tmcel no mercado de
telecomunicações tem-se observado uma redução dos tarifários de
Internet e voz, tendo estes serviços ficado acessíveis aos clientes.
A empresa de Telecomunicações móveis tem apostado em diversas
estratégias visando garantir a maximização do investimento
efectuado nos seguimentos de voz e dados, tendo como objectivo
principal garantir o crescimento e fortalecimento da sua posição no
mercado de telecomunicações, quer a nível nacional como regional.
Em consequência destes acontecimentos o volume de minutos no
serviço de voz cresceu em 57% quando comparado os anos 2017

e 2018. É importante referir que no ano de 2017, o serviço de voz
teve 16.499.183.249 (dezasseis biliões, quatrocentos e noventa
e nove milhões, cento e oitenta e três mil, duzentos e quarenta
e nove) minutos enquanto o ano de 2018 registou um total de
28.942.883.492 (vinte oito biliões, novecentos e quarenta e dois
milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e
dois) minutos.
Este crescimento exponencial regista-se numa altura em que maior
parte dos subscritores do serviço de telefonia móvel pré-pago ao
adquirir qualquer recarga são oferecidos bónus para comunicações
On-Net. Estes bónus ou promoções têm durações não superiores a
uma semana.
As chamadas On-Net constituem a maior parte das chamadas do
serviço de voz nos operadores de telefonia, destacando-se a
Vodacom no ano de 2018 como o operador que tem maior volume
de tráfego de chamadas On-Net.

Gráfico 1: Serviço de voz

No ano de 2018, os serviços de voz continuaram sendo o serviço
que maior receita gera no mercado de telecomunicações nacionais.
O segmento de voz gerou 3.791.481.391,39 MT (três biliões,
setecentos e noventa e um milhões, quatrocentos e oitenta e um
e trezentos e noventa e um mil meticais e trinta e nove centavos)
contra os 2.687.738.902.14 MT (dois biliões, seiscentos e oitenta
e sete milhões, setecentos e trinta e oito mil, novecentos e dois
meticais e catorze cêntimos) gerados pelos serviços de SMS, dados
(móveis, FTTH, Internet dedicada), circuitos alugados e USSD.
Analisando a distribuição de receitas geograficamente, verifica-se
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que as redes que geram maior volume de receitas nos serviços de
voz localizam-se na Região Sul (Maputo, Matola, Gaza e Inhambane)
com uma receita a rondar os 2.052.815.967,93 MT (dois biliões,
cinquenta e dois milhões, oitocentos e quinze mil, novecentos e
sessenta e sete meticais e noventa e três centavos) seguida da Região
Centro com 1.163.352.824,30 MT (um bilião, cento e sessenta e três
milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro
meticais e trinta centavos) e a Região Norte com 575.312.599,17
MT (quinhentos e setenta e cinco milhões, trezentos e doze mil,
quinhentos e noventa e nove meticais e dezassete centavos). A
Região Sul gera 54% do valor total de receitas de voz do sector das
telecomunicações móveis, a Região Centro contribui com 30% das
receitas e a Região Norte com os restantes 16%.
As cinco províncias que geram maior receita no serviço de voz (taxa
de assinatura mensal, chamadas On e Off-Net, tráfego internacional e
roaming) são as províncias de: Maputo, Sofala, Inhambane, Nampula
e Manica.
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A Província de Maputo gerou receitas nos serviços de voz de
aproximadamente 1.398.845.177,00 MT (um bilião, trezentos e
noventa e oito milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, cento e
setenta e sete meticais) seguido de Sofala com receitas a rondarem
os 381.171.384,19 MT (trezentos e oitenta e um milhões, cento e
setenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro meticais e dezanove
cêntimos), Inhambane com 348.247.591,30 MT (trezentos e quarenta
e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa
e um meticais e trinta centavos), Manica com 256.284.981,26 MT
(duzentos e cinquenta e seis milhões, duzentos e oitenta e quatro
mil, novecentos e oitenta e um meticais e vinte e seis centavos), e
por fim Zambézia com 30.213.815,90 MT (trinta milhões, duzentos
e treze mil, oitocentos e quinze meticais e noventa centavos).
No que concerne às chamadas On e Off-Net, as províncias que
geram maior receita são as de Maputo, Nampula e Sofala, enquanto
no tráfego internacional e roaming os consumidores ávidos do
segmento são as cidades de Maputo, Gaza e Inhambane. A Tabela
4: Receitas adquiridas dos serviços de voz - 2018, mostra os níveis
de taxa de assinatura mensal, chamadas domésticas, internacionais
e o roaming.

138’234’885.81

193’857’514.75

14’342’011.19

1’813’179.55

348’247’591.30

158’781’488.74

212’565’803.14

8’670’645.91

1’153’446.40

381’171’384.19

259’869’142.32

2’575’882.54

18’629’141.73

183’126’992.48

55’537’125.56

Gaza
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I’mbane

Sofala

Maputo

198’757’631.77

1’099’707’341.62

82’287’335.58

18’092’868.02

1’398’845’177.00

Matola

45’854’057.31

-

-

-

45’854’057.31
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Total

Roaming

Internacional

Chamadas
Off Net)

(On-

Taxa de Assinatura
(Mensal)

Províncias

Nampula

95’369’548.56

239’379’072.01

7’917’078.14

667’769.48

343’333’468.19

Nacala

51’585’120.82

-

-

-

51’585’120.82

81’990’468.59

-

-

-

81’990’468.59

Mocuba
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230’213’815.90

775’811.98

4’971’058.04

127’215’641.72

97’251’304.15

Zambézia

213’692’174.36

558’863.78

11’881’530.59

144’156’259.53

57’095’520.46

Tete

256’284’981.26

1’037’997.89

7’118’260.64

112’432’566.49

135’696’156.24

Manica

59’450’167.61

68’126’429.32

4’394’695.56

393’515.66

132’364’808.14

13’922’606.95

31’352’437.18

2’315’925.05

438’232.83

48’029’202.02

C. Delgado
Niassa

Tabela 4: Receitas adquiridas dos serviços de voz – 2018

D. Subscritores do Serviço de Voz

Do Gráfico 2: Distribuição de subscritores, nota-se que o operador
com maior quota de subscritores a nível nacional é a Vodacom com
aproximadamente 6.722.367 (seis milhões, setecentos e vinte dois
mil, trezentos e sessenta e sete) subscritores, o que corresponde a
48%, seguido da Movitel com 4.185.769 (quatro milhões, cento e
oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove) subscritores, o
que corresponde a 30% do total de subscritores, e a Tmcel com
3.101.646 (três milhões, cento e um mil, seiscentos e quarenta e
seis) subscritores, correspondendo a 22% da quota de mercado.

57
RELATÓRIO DE REGULAÇÃO DAS
COMUNICAÇÕES 2018

O número de assinantes do serviço de voz cresceu 5% em 2018
comparado com o ano de 2017 onde o serviço de voz tinha
13.343.667 (treze milhões, trezentos e quarenta e três mil, seiscentos
e sessenta e sete) subscritores. No ano de 2018, os serviços de voz
tiveram um total de 14.074.248 (catorze milhões, setenta e quatro
mil, duzentos e quarenta e oito) subscritores, dos quais 28% está
localizado na Província de Maputo, 13% na Província de Nampula e
11 % na Província de Zambeze.

Gráfico 2: Distribuição de subscritores

A evolução do número de subscritores no mercado de
telecomunicações tem vindo a crescer de forma tímida. A Tmcel que
no ano de 2017 havia atingido a marca de 4 milhões de subscritores,
no ano de 2018 perdeu cerca de 940 602 (novecentos e quarenta
mil, seiscentos e dois) subscritores.
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Gráfico 3: Distribuição de subscritores

E. Serviço de SMS
O serviço de SMS é disponibilizado aos clientes dos operadores
de telefonia móvel celular de forma automática. O serviço de
SMS custa no mínimo 1.5 MT a 2.5 MT. Este preço é para um texto
com 160 caracteres. No ano de 2018 foram enviadas um total
de 16.246.771.334 (dezasseis biliões, duzentos e quarenta e
seis milhões, setecentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e
quatro) SMS contra os 12.957.807.050 (doze biliões, novecentos e
cinquenta e sete milhões, oitocentos e sete mil e cinquenta) SMSs
do ano anterior. Dos 16.246.771.334 SMS´s (dezasseis biliões,
duzentos e quarenta e seis milhões, setecentos e setenta e um
mil, trezentos e trinta e quatro) SMSs apenas 192.860.006 (cento e
noventa e dois milhões, oitocentos e sessenta mil e seis) SMS´s são
de tráfego internacional. A figura 1: Serviço de SMS mostra o total
de SMSs enviadas nos anos de 2014 até 2018.
A diferença de volume de uso dos serviços de SMS é notável quando
comparados os trimestres do ano. O quarto trimestre gera o mesmo
volume de tráfego quando comparado ao último trimestre de cada
ano.
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Gráfico 4: Serviço de SMS

F. Assinantes dos Serviços de Dados
Seja qual for o sector em que operamos, ou qualquer que seja seu
interesse, certamente se deparará com uma história sobre como os
“dados” estão alterando o nosso mundo.
Em geral, os dados são simplesmente outra palavra para a
informação, segundo a Purple, uma empresa de tecnologia sediada

no Reino Unido que oferece o acesso Wi-Fi gratuito através do qual
as empresas podem verificar os hábitos e padrões de compras
dos seus clientes. Há duas maneiras pelas quais a Internet e a
conectividade podem ter um impacto positivo na sociedade.
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•

Primeiro: a Internet pode ajudar a criar uma sociedade melhor.
Por exemplo, o sector de saúde, a capacidade de acessar a
anotação dos pacientes pode se tornar uma progressão no
atendimento.

•

Em segundo lugar: o Wi-Fi pode ajudar a “conectar” cidades
inteiras. A Purple indicou que isso pode ajudar a melhorar os
estilos de vida através de “maior produtividade e serviços,
melhor planeamento e desenvolvimento, colaboração na
era digital e crescimento económico”. Além disso, as cidades
conectadas poderiam melhorar a qualidade de vida “criando
acesso ao mundo online.”

Embora o futuro das telecomunicações esteja nos dados móveis,
o uso de dados no contexto moçambicano são maioritariamente
limitados as redes sociais. No ano de 2018 foram consumidos
em Moçambique aproximadamente 332,000,000 de Terabytes
no sector das telecomunicações móveis gerando um total de
1.440.952.069.76 MT (um bilião, quatrocentos e quarenta milhões,
novecentos e cinquenta e dois mil, sessenta e nove meticais e
setenta e seis centavos) a nível nacional.
Os serviços que maior volume de receita geram nos operadores de
telefonia móvel são os Modems com 57%, seguidos dos serviços
de Fiber To The Home com 30%. O volume de receitas gerada
pela Internet Dedicada é de 7% e os restantes 6% e 1% são
provenientes dos dispositivos móveis e roaming, respectivamente.

Gráfico 5: Distribuição de subscritores

Gráfico 6: Distribuição de subscritores
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A maior parte da receita do serviço de dados foi gerada na Província
de Maputo com um total de 598.752.524,79 (quinhentos e noventa
e oito milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte
e quatro meticais e setenta e nove centavos), seguido da Província
de Zambézia com 163.173.594,80 (cento e sessenta e três milhões,
cento e setenta e três mil, quinhentos e noventa e quatro meticais
e oitenta centavos) e em terceiro a Província de Nampula com
158.447.700,27 (cento e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e
quarenta e sete mil, setecentos meticais e vinte e sete centavos).

Existem duas regiões de Moçambique a destacar-se no ano de
2018, nomeadamente a Cidade de Nacala e o Distrito de Mocuba.
A Cidade de Nacala, no ano de 2018, gerou receitas para o serviço
de dados valores superiores à Cidade da Matola com cerca de
77.018.726,47 (setenta e sete milhões, dezoito mil, setecentos
e vinte e seis meticais e quarenta e sete centavos). Por sua vez a
Cidade de Nacala gerou 125.994.341,79 (cento e vinte e cinco
milhões, novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e
um meticais e setenta e nove centavos).
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Gráfico 7: Consumo de dados móveis por provincia

G. Sistema de Custeio
O sistema de custeio do mercado das telecomunicações compreende
as tarifas a grosso e tarifas a retalho.
As tarifas a grosso ocorrem na troca de grandes volumes de tráfego
entre os diferentes operadores devido a chamadas, quer nacionais
ou internacionais, originadas na rede de um operador e terminadas
na rede de outro operador – as chamadas off-net. Um exemplo
típico destas tarifas é a tarifa de interligação entre as redes dos
operadores. A determinação das tarifas de interligação é feita
usando-se a metodologia de Custos Prospectivos Incrementais
de Longo Prazo (CPILP) Long Run Incremental Cost (LRIC) e são
da responsabilidade do operador com posição significativa de
mercado (OPS) que deve apresentar a proposta de referência de
interligação (PRI) aos outros operadores. No entanto, desde 2007
estas tarifas têm sido determinadas pela Autoridade Reguladora
das Comunicações - ARECOM.
A tendência de redução das tarifas de interligação é demonstrada

a seguir na Tabela 5: Tarifas de Interligação para o período 20172020.
Ano

2017

2018

2019

2020

Tarifa (Mt/
min)

0,48

0,43

0,39

0,37

Tabela 5: Tarifas de interligação para o período 2017-2020

Por outro lado, as tarifas a retalho são determinadas pelos
operadores, de forma individual, em função dos custos de produção
e fornecimento de serviços e estas devem estar orientadas aos
custos.
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6
FISCALIZAÇÃO

E

No ano de 2018 planificou-se a fiscalização de 365 entidades,
entretanto, somente 271 foram fiscalizadas o que correspondente
a uma realização de 74% da meta estabelecida. Destas acções de
fiscalização resultaram 87 notificações e 32 multas.
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As 32 multas aplicadas pela ARECOM traduziram-se em
11.938.985,00 MT (onze milhões, novecentos e trinta e oito mil,
novecentos e oitenta e cinco meticais). De referir que no ano de
2018 a multa mais elevada aplicada foi de 4.000.000,00 MT
(quatro milhões de meticais), passada ao operador de telefonia
móvel celular Movitel por activação de cartões SIM sem observar
o preceituado no Regulamento de Activação e Registo de Cartões
SIM.
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sta secção versa sobre as acções de fiscalização levadas a cabo
pela Autoridade Reguladora das Comunicações - ARECOM. As
acções de fiscalização visam essencialmente verificar o grau
de cumprimento dos termos e condições de licença por parte dos
operadores e decorrem ao longo de todo ano em todo o país. Esta
actividade abrange todos os serviços postais e de telecomunicações.

Por outro lado, a ARECOM notificou 87 entidades, distribuídas por
todas as províncias do país, a procederem a regularização dos seus
sistemas. Estas notificações com poder persuasivo visam educar e
sensibilizar os operadores a regularizarem-se de modo a operarem
dentro da legalidade e, desse modo, evitarem a aplicação de multas
como medida extrema. Na próxima secção deste capítulo descrevese com detalhe as multas emitidas, bem como o seu estado. De notar
que estas multas estão agrupadas por regiões onde, a Região Sul
comporta as províncias de Maputo Cidade, Maputo Província, Gaza
e Inhambane, enquanto a Região Centro compreende as províncias
de Sofala, Manica, Tete e Zambézia e, por último, a Região Norte

que é composta pelas seguintes províncias: Cabo Delgado, Niassa
e Nampula.
No processo de emissão de multas, constatou-se que na Região
Sul emitiram-se um total de 15 multas que somaram um valor de
8.106.000,00 MT (oito milhões, cento e seis mil meticais) enquanto
na Região Centro emitiu-se 11 multas que resultaram no valor
monetário de 2.187.501,00 MT (dois milhões, cento e oitenta e sete
mil, quinhentos e um metical) e, por fim, na Região Norte emitiramse 7 multas que se traduziram em 1.211.060,00 MT (um milhão,
duzentos e onze mil e sessenta meticais).
LICENCIAMENTOS
O licenciamento dos Serviços de Comunicações na ARECOM é
efectuado pela Direcção de Radiocomunicações e Tecnologia (DRT)
e Direcção Postal e de Telecomunicações (DPT).
No ano de 2018, foram licenciadas 4 entidades postais, 42 entidades
no sector das telecomunicações e licenciadas 240 estações de
radiocomunicações.
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A. Licenciamento Postal
A ARECOM, no âmbito do regulamento de Licenciamento dos
Serviço-Postal, aprovado pelo Decreto n.º 67/2016, de 30 de
Dezembro tem vindo a actualizar as licenças do sector postal.
No ano de 2018, o Sector Postal emitiu quatro licenças a operadores
localizados nas províncias de Maputo, Sofala e Nampula.
As entidades localizadas na província de Maputo que receberam
licenças no âmbito do decreto supracitado no ano de 2018 foram os
Correio Expresso de Moçambique e a Gold Express Lda. Na província
de Sofala, Cidade da Beira, foi emitida uma licença a favor da Global
Visa Protocolos Lda. Na província de Nampula, especificamente na
Cidade de Nampula, foi emitida uma licença.

Nº

Empresa

Nº de Licença

Localização

1

Correio Expresso de
Moçambique

23/SP/
INCM/2018

Maputo

Global Visa Protocolos, Lda

29/SP/
INCM/2018

Beira

Katsana Fast Mail

39/SP/
INCM/2018

Nampula

Gold Express Lda

16//SP/
INCM/2018

Maputo

2
3
4

Tabela 6: Distribuição de subscritores

B. Licenciamento de Telecomunicações

1. Licença unificada – que permite estabelecer e prestar qualquer
tipo de serviços (telefonia móvel celular, telefonia fixa,
distribuição de televisão e transmissão de dados e Internet)
bem como estabelecer todo o tipo de redes (sistemas de cabos
submarinos, gateway e outras redes);
2. Licença de Classe A- que permite ao operador apenas prestar
serviços de rede de telecomunicações como rede de transporte
(submarina, satélite, micro-ondas, fibra óptica, acesso fixo via
rádio, Tv, MVDS);
3. Licença de Classe B – que permite ao operador portador desta
licença prover serviços de telecomunicações (Gateway, VoIP, ISP,
Valor Acrescentado, Telefonia virtual e outros); e
4. Licença de Classe C- que permite a um operador prestar serviços
de fornecimento, instalação e manutenção de equipamento de
telecomunicações.
No ano de 2018, foram emitidas 42 licenças, sendo quatro da Classe
A, 22 da Classe B, uma da Classe C e também se emitiu 15 licenças
de numeração. As licenças de numeração são emitidas para códigos
de acesso aos serviços de identificação de rede.
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O modelo de estabelecimento, gestão e exploração de redes e
a prestação de serviços de telecomunicações está sujeito a um
processo de licenciamento por classes nos termos da Presente Lei de
Telecomunicações. Assim, existem quatro classes de licenciamento
a saber:

Gráfico 8: Licenciamento no Sector de Telecomunicações

LICENCIAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÕES
Na área de Radiocomunicações e de Radiodifusão, durante o ano
de 2018 foram licenciadas 240 estações de radiocomunicações,
distribuídas por 31 entidades. No mesmo ano cancelou-se 115
estações de radiocomunicações.
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No ano de 2018 licenciou-se estações de radiodifusão comunitárias
nas províncias de Inhambane e Nampula ambas pertencentes
ao Instituto de Comunicação Social. Foi devolvido ao GABINFO o
processo da Opo Rádio por indisponibilidade de espectro na Cidade
e Província de Maputo. O espectro de radiodifusão na cidade e
província de Maputo está saturado, pelo que não existem condições
técnicas para operacionalização de mais estações de radiodifusão
analógica na cidade e província de Maputo.
Com o advento da migração digital, que pressupõe a alteração
das estações de televisão do modelo analógico para o digital, foi
devolvido o processo de licenciamento de uma estação de televisão
analógica do Grupo JSA, por não ser possível face ao exposto a
atribuição de canais analógicos para televisão.

A. Homologação
A homologação de equipamentos de telecomunicações e radiocomunicações é regida pelo Decreto n.º 66/ 2018, de 9 de Novembro que aprova o Regulamento de Homologação de Equipamentos de Telecomunicações e Radiocomunicações e é da inteira
responsabilidade da Autoridade Reguladora das Comunicações
(ARECOM). A homologação de equipamentos visa entre outros:

•

A protecção do consumidor ao uso de equipamentos
incompatíveis com as redes de telecomunicações nacionais;
• Garantir a interoperabilidade entre os sistemas, fiabilidade e
compatibilidade electromagnética das redes de suporte de
serviços de telecomunicações e de radiocomunicações e a
segurança de rede.
• Mas mais importante ainda é a protecção das redes públicas
de telecomunicações e radiocomunicações de quaisquer
danos ou interferências prejudiciais causadas pela conexão de
equipamentos não compatíveis.
Esta secção apresenta a relação de equipamentos homologados
ao longo do ano de 2018 em todo o território nacional. Esta
apresentação é dividida em dois sectores: Telecomunicações e
Radiocomunicações.
Ao longo do ano de 2018 em todo o território nacional foram
homologadas 237 unidades de equipamento sendo 215 de
Radiocomunicações e as restantes 22 de Telecomunicações conforme
se pode observar no Anexo 1: Equipamentos homologados em 2018.

B. Multas
A aplicação de multas aos operadores infractores, pela Autoridade
Reguladora das Comunicações – ARECOM, visa desencorajar práticas
ilícitas e infrações no uso do espectro radioeléctrico. É neste
contexto que dos vários regulamentos do sector das comunicações
exista um capítulo dedicado ao regime sancionatório onde as
infracções estão devidamente tipificadas. A reincidência, que é o
cometimento da mesma infração várias vezes, é sancionada com o
pagamento do dobro do valor da multa.
No ano de 2018, depois de fiscalizar 365 entidades, a Autoridade
Reguladora das Comunicações- ARECOM, aplicou 32 multas a
devido ao cometimento das seguintes infracções:
1. Uso ilegal do espectro radioeléctrico;
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Na área de telecomunicações foram homologados treze
equipamentos de comutação de dados e nove de roteamento de
dados. Enquanto nas radiocomunicações foram homologados
os seguintes equipamentos: Duas (2) antenas de recepção e
transmissão, cinco (5) conversores, 11 módulos de ligação wireless,
29 terminais portáteis, 82 transreceptores

2.
3.
4.
5.
6.

Interferências a sistemas primários;
Operação fora dos parâmetros recomendados;
Operação com licenças caducadas;
Importação e venda de equipamentos não homologáveis;
Não observância dos termos e condições de Licença.
O valor multado a estas trinta e duas entidades é de
aproximadamente 11.938.985,00 MT (onze milhões, novecentos e
trinta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco meticais).
É importante referir que avultadas multas foram passadas às
seguintes entidades:
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1. Movitel no valor de 4.000.000,00 MT (quatro milhões de
meticais) pelo registo ilegal de cartões SIM;
2. China Road and Bridge Corporation (CRBC) – no valor de
2.200.000,00 MT (dois milhões, duzentos mil meticais), por
interferência a sistemas primários;
3. Maya Brothers Lda, - no valor de 1.500.000,00 MT (um
milhão, quinhentos mil meticais) por importação e venda de
equipamentos não homologáveis; e
4. Sasol- no valor de 1.000.078,00 MT (um milhão, setenta e oito
meticais) pelo uso ilegal do espectro radioeléctrico.
Na Região Norte foram realizadas acções de fiscalização nas
províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula.
Em Cabo Delgado a empresa SS Security Services foi notificada a
apresentar os documentos de licenciamento para operação de
equipamentos de radiocomunicações. Não tendo apresentado
os documentos solicitados pela Autoridade Reguladora das
Comunicações dentro do prazo e tempo estipulado, esta empresa
foi multada por reincidência no valor de 15.000,00 MT (quinze
mil meticais). De igual modo, ainda que não tenha sido uma
reincidência, a empresa Achinene Segurança foi multada no valor
de 10.000,00 MT (dez mil meticais) pelo uso ilegal de sistemas de
radiocomunicações.
Na Província de Niassa, no Distrito de Lago, constatou-se que a
entidade Gold One Mozambique não tinha as taxas de utilização
do espectro radioeléctrico pagas pelo que foi multada no valor
de 180.576,00 Mt (cento e oitenta mil, quinhentos e setenta e
seis meticais). Em Lichinga a empresa SS Security Services, por não
apresentar nenhum documento referente à autorização para operar

serviços de radiocomunicações, foi multada por reincidência, no
valor de 200.000,00 MT (duzentos mil meticais).
Ao nível da Província de Nampula foi notificado o operador de
telefonia móvel celular Movitel a esclarecer a questão da activação
e registo de cartões SIM por indivíduos desconhecidos. Desta
notificação resultou uma multa de 4.000.000,00 MT (quatro milhões
de meticais) pelo registo ilegal de cartões SIM.
Em Nacala foi multada a entidade Terminal Especial de Exportação
de Nacala (NCL) no valor de 300.000,00 MT (trezentos mil meticais)
e o Grupo Comercial Nacala, LDA - Hotel do Sol também multado
no valor de 5.484,00 MT (cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro
meticais). Pela mesma razão, no Distrito de Ribaué foi multada a
empresa Mota Engil no valor de 300.000,00 MT (trezentos mil
meticais). Por seu turno, a Igreja Jesus Cristo dos Santos, foi multada
no valor de 200.000,00 MT (duzentos mil meticais) pela utilização
ilegal do sistema de transmissão VSAT.
Na Região Centro a fiscalização incidiu sobre as províncias da
Zambézia, Tete, Manica e Sofala.

Foram actuadas as seguintes entidades:
1. Africa Great Wall Mining Company 200.000,00 MT (duzentos mil
meticais)
2. Security Services 200.000,00 MT (duzentos mil meticais);
3. Madeiras e Agricultura, Lda no valor de 300.000,00 MT
(trezentos mil meticais); e
4. Tony Abrantes Segurança no de valor 25.000,MT (vinte e cinco
mil meticais).
Em Tete foram alvo de fiscalização 15 entidades em 12 distritos,
nomeadamente: Cidade de Tete, Vila de Moatize, Angónia, Doa,
Marara, Cahora-Bassa, Changara, Chiuta, Chifunde, Macanga,
Marávia e Mágoè. Deste universo de entidades dez são legais, mas
a operarem equipamentos não homologados e cinco (5) entidades
operam ilegalmente.
Estas quinze (15) entidades foram multadas com um valor global
de 30.501,00 MT (trinta mil, quinhentos e um meticais), confiscado
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Na Província da Zambézia foram fiscalizadas 64 entidades e,
como resultado destas acções, quatro entidades foram multadas
por não apresentarem licenças de exploração de serviços de
radiocomunicações.

o equipamento e notificadas a procederem com o licenciamento e
homologação dos equipamentos. É importante realçar que dos cinco
operadores ilegais, três (TYT, Lda, Yufa Grupo EI e MMC Resource)) já
licenciaram e homologaram os seus equipamentos antes do fim do
primeiro semestre de 2018.
Na Província de Manica foram fiscalizadas onze entidades, o que
culminou com a notificação de seis por não observância dos termos
e condições de licença. No entanto, estas três entidades foram
multadas com o valor total de 522.000,00 MT (quinhentos e vinte e
dois mil meticais).
Na Província de Sofala foram fiscalizadas 45 entidades, na Cidade
da Beira, onde foram detectadas quatro entidades a operarem com
licenças caducadas e uso ilegal de equipamento de telecomunicações
pelo que foram multadas no valor de 1.110.000,00 MT (um milhão,
cento e dez mil meticais).
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Na região Sul foram multadas 15 entidades, notificadas 30 de um
total de 141 entidades fiscalizadas ao longo do ano 2018. O valor
total arrecadado das 15 entidades multadas é de 8.106.000,00 MT
(oito milhões, cento mil metical).
A fiscalização na zona Sul incidiu sobre as províncias de Inhambane,
Gaza, Maputo Província e Maputo Cidade. Em Inhambane foram
fiscalizadas 40 entidades, Gaza 25, Maputo Província 55 e Maputo
Cidade 60.

Gráfico 9: Licenciamento

7
MIGRAÇÃO DIGITAL

O

processo de migração digital pressupõe a introdução de
novas tecnologias para prover acesso à televisão digital
através de meios tecnológicos modernos. A televisão
transmitida por equipamento digital permite transmitir sinais com
ganhos de qualidade de áudio e vídeo, aumentando a quantidade
de programas de TV e novas oportunidades de serviços. A televisão
digital permite ainda a substituição da formação de imagens bem
como interactividade entre o telespectador e a televisão em tempo
real.

Em Moçambique há três subdivisões da Televisão Digital
actualmente:
1. A Televisão Digital Terrestre (DVB-T) que é utilizada para
transmissões terrestres;
2. A Televisão Digital por Cabo (DVB-C) que é utilizada para
transmissões terrestres via cabo; e
3. A Televisão Digital por Satélite (DVB-S) que é utilizada para
transmissões digitais por satélite.
Em Moçambique os operadores de televisão privados têm optado
pela DVB-T, onde a empresa de Transporte, Multiplexação e
Transmissão (TMT), StarTimes e GoTV têm sido os operadores de
maior preferência dos consumidores. A TMT, DSTV e ZAP têm vindo a
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No que concerne ao uso do espectro radioeléctrico, a televisão
digital permite que o mesmo seja utilizado de forma racional, uma
vez que o sinal de televisão pode ser comprimido com outros sinais
antes de ser transmitido. No receptor, todo o conjunto de sinais
é descomprimido e convertido ao sinal original. Desta forma, na
banda de frequências ocupada por um canal – 8 MHz no caso de
Moçambique, onde cabe apenas um canal de televisão analógico,
podem ser transmitidos diversos canais digitais em simultâneo.

usar o padrão DVB-S para prover acesso à televisão por satélite nas
zonas rurais e urbanas, onde maior parte dos pacotes distribuídos
são buquês internacionais. DVB-C é a tecnologia usada pela TVCabo para prover acesso à Internet e televisão.
Em média os pacotes de televisão com maior adesão têm sido os
serviços de DVB-S nas capitais provínciais bem como em alguns
distritos. O DVB-T, em Moçambique, no âmbito da migração digital,
será prestado pela Empresa Pública TMT que assume que o pacote
de acesso à televisão terá um custo não superior a 1,200.00 MT (mil
e duzentos mil meticais) segundo o MTC.
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Das set top box a serem disponibilizadas pela empresa StarTimes até
finais de 2018, 200 000 (duzentas mil) já se encontram no país e em
fase de comercialização pela empresa EC Power. No âmbito deste
projecto existem mais 200 000 (duzentos mil) a serem entregues.
Destas set top box 100 000 (cem mil) já foram produzidas e estão
a caminho de Moçambique, sendo que as restantes 100 000 (cem
mil) estão em processo de produção com previsão de entrega para
o quarto trimestre de 2019.
O prazo de conclusão do processo de migração digital na região
da SADC é Dezembro de 2019. Em Moçambique espera-se que no
início do ano 2020 todos os estúdios estejam operacionais e a rede
de distribuição esteja operacional em pelo menos 90% do país.
Até finais de 2018 o grau de execução era de 65% da rede, o que
corresponde a 42 centros emissores dos 60 previstos a estarem
operacionais, cujo processo de fiscalização e aceitação foi concluído
com pequenas alterações solicitadas pela Autoridade Reguladora
das Comunicações.
Em relação aos estúdios provinciais dez já foram entregues e
decorrerá em 2019 o processo de montagem de equipamento
e os estúdios de Xai-Xai, Inhambane e Lichinga que ainda se
encontravam na fase de construção.

A. Emissores de Migração Digital
Os 60 emissores digitais a serem instalados em Moçambique no
âmbito do processo de migração digital irão cobrir aproximadamente
80% do território nacional e os restantes 20% serão cobertos com
serviços de Televisão por Satélite (Projecto TV por Satélite para
500 vilas em Moçambique). Actualmente o sistema de televisão
analógico tem 59 estações ao longo de todo o país, cobrindo

menos de 75% do território nacional. É neste contexto que dos
60 emissores previstos em 2018, no âmbito da migração digital,
já foram instaladas 59 e vistoriadas 42 estações. No entanto, no
processo de vistoria constatou-se que alguns sites da região Norte
do país ainda apresentam desafios no que concerne à cobertura e
segurança dos equipamentos.
Na região Norte existem dois (2) shelters que em dias de alto índice
de pluviosidade permitem a entrada de água. Estes dois shelters
estão em processo de correcção bem como as estações localizadas
nas zonas montanhosas a sul do país, onde serão instaladas
repetidoras ao seu redor para aumentar o seu raio de cobertura.
O processo de activação dos sites de televisão digital será gradual,
pelo que teremos em uma determinada fase do ano 2019 estações
digitais a funcionar em simultâneo com as analógicas.

B. Estúdios

O equipamento instalado nos estúdios permitirá às equipas técnicas
a nível nacional proverem conteúdos e materiais nacionais com um
elevado grau de qualidade de transmissão.
O headend central localizado em Maputo está ainda em fase de
construção bem como a reabilitação dos estúdios de Xai - Xai,
Inhambane e Lichinga.
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O ritmo de construção dos estúdios de televisão tem vindo a
acelerar devido ao número reduzido de sites de transmissão em
construção. Até finais de 2018 foram entregues pelo empreiteiro
sete (7) estúdios que estão em processo de apetrechamento
tecnológico e formação dos técnicos para operarem após a entrega
dos edifícios. Os técnicos afectos a estes estúdios participaram
da primeira fase de formação em técnicas de uso e manutenção
preventiva dos equipamentos.

8
COOPERAÇÃO

A

cooperação é um acordo voluntário no qual duas ou mais
entidades comprometem-se numa troca mútua que seja
benéfica às duas partes no lugar de elas competirem. Ela
pode ocorrer onde existem recursos adequados a ambas as partes
ou sejam criadas pela sua interacção. A cooperação pode ser
bilateral ou multilateral. Na cooperação bilateral as actividades
são desenvolvidas e suportadas directamente pelas duas partes
envolvidas enquanto na multilateral há envolvimento de um
intermediário.

No âmbito da cooperação e eventos a ARECOM articulou com outras
instituições nacionais e internacionais no domínio da cooperação
internacional e bilateral para além de ter participado em eventos
regionais e internacionais de que Moçambique é membro quer do
sector postal assim como de telecomunicações. Em geral participou
em 32 fóruns de âmbito regional e internacional, nomeadamente
da: UIT, UPU, CTO, AICEP, ARCTEL, PAPU, ATU, CRASA e GSMA.
Em relação ao acolhimento de eventos, Moçambique acolheu a
Reunião do Grupo de Trabalho do Roaming da CRASA, na qual, para
além se ter discutido o Modelo de Custeio de Roaming na região,
foram apreciados os relatórios dos Estados-membros relativos às
orientações emanadas da Reunião dos Ministros das Comunicações
sobre a harmonização das políticas de roaming na África Austral.
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Este capítulo aborda a cooperação desenvolvida pela ARECOM
no ano de 2018. Ela compreende cooperação a nível nacional
e internacional. Na cooperação a nível nacional há que realçar a
realização de dois encontros do Comité de Auditoria e Finanças
da CRASA em Fevereiro e Novembro. No domínio da cooperação
internacional realça-se a presença de Moçambique na ITU Telecom
World em Durban.

A. Cooperação Nacional
A principal característica da cooperação nacional é que todos
os intervenientes são nacionais. A importância da cooperação
nacional é que os stakeholder são parte do ecossistema que usa
as TICs, entretanto devem ser parte integrante na definição de
políticas e tomada de decisões que afectam os seus interesses,
embora se reconheça que as TICs são de grande importância para a
realização de actividades nos seus negócios. Quando a cooperação
a nível nacional é eficiente, qualquer integrante do ecossistema
ao interagir com o exterior em matérias do seu ramo obterá inputs
de experts de outras áreas e, consequentemente, alinhamento
interno - por isso estará apto a difundir os valores da nação. A
realização do Mozcyber foi um exemplo vivo da necessidade desta
cooperação, onde participaram stakeholders das áreas de Energia,
Água, Telecomunicações, Transportes, Finanças, Defesa e Segurança
do Estado, Administração da justiça e outros.

B. Primeira Conferência
Cibernética
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Nacional

sobre

Segurança

Pela primeira vez no país realizou-se, em Maputo, no Centro
Internacional de Conferências Joaquim Chissano, nos dias 22 e 23
de Novembro, a Conferência Nacional sobre a Segurança Cibernética
(Mozcyber). Participaram deste evento representantes dos sectores
de energia, água, telecomunicações, transportes, finanças, defesa e
segurança do Estado, administração da justiça, e outros.
Este evento teve como objectivo a avaliação conjunta dos desafios
da segurança cibernética em Moçambique, definir as acções
necessárias para a garantia da mesma e divulgar as boas práticas.
Foram organizadores da Mozcyber os ministérios dos Transportes e
Comunicações, da Ciências e Tecnologias, Ensino Superior e Técnico
Profissional, a Autoridade Reguladora das Comunicações, o Instituto
Nacional das Tecnologias de Informação e Comunicação, o Instituto
Nacional do Governo Electrónico e a Associação Moçambicana de
Profissionais e Empresas de Tecnologias de Informação.

C. Cooperação Internacional
No tocante à cooperação internacional e bilateral deslocaram-se
dois técnicos da ARECOM à ANACOM e um outro à BOCRA para a
troca de experiência em matéria de fiscalização e recursos humanos,
respectivamente.

Relativamente à participação em eventos, a ARECOM representou
Moçambique em vários fóruns de âmbito regional e internacional,
dos quais destacam-se os seguintes:
GSMA – Mobile World Congress, Barcelona - Neste fórum foram
discutidos assuntos tecnológicos da actualidade como a Tecnologia
5G e o futuro do espectro e dos serviços móveis, transformação
das comunidades com base na Internet das Coisas – IoT (Internet of
Thing), estratégias de investimento no contexto da transformação
digital, regulação de fluxos de dados transfronteiriços, novas
abordagens e políticas de regulação. Por outro lado, para além
da exposição de inovações e tecnologias de ponta, nesta
edição houve um programa ministerial que se debruçou sobre a
operacionalização da conectividade móvel no impulsionamento da
inovação, crescimento em vários sectores, bem como o uso das TICs
para a materialização da agenda 2030 das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável;

Reunião Geral Anual da CRASA (AGM), Suazilândia – Neste encontro
houve apresentação e discussão dos relatórios de actividades dos
comités especializados da CRASA. Dos vários assuntos debatidos
destaca-se a harmonização das políticas regionais no domínio
da banda larga, roaming, serviço de acesso universal, segurança
cibernética, protecção do consumidor, migração digital. A AGM foi
precedida por dois workshops sobre serviços postais e comunicações
electrónicas;
Assembleia Geral da AICEP, Macau – Neste encontro para além da
apreciação do Relatório de Actividades e Execução Financeira de
2017 e criação do Plano Operacional e Financeiro para 2018/19,
discutiu-se o estado e tendências das TICs no espaço lusófono;
X Assembleia Geral da ARCTEL-CPLP, Timor-Leste – A reunião teve
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Africa CEO Forum, Costa de Marfim - Encontro de Chefes de Estados,
altos dirigentes dos sectores financeiro e de comunicações para
discussão de estratégias de dinamização do mercado e mobilização
do investimento privado para o desenvolvimento económico e
social do Continente Africano. Neste fórum foram discutidas formas
de criação de emprego no contexto da revolução tecnológica,
inteligência artificial e robótica e estratégias para garantir que os
recursos naturais em África contribuam para o desenvolvimento
sustentável e inclusivo do continente;

como principais pontos de discussão o Relatório de Actividades de
2017/18, Plano Estratégico 2018/23 e Plano Operacional 2018/19,
a gestão e funcionamento da ARCTEL. Este encontro tinha também
como objectivo apreciar a versão final da Agenda Digital da CPLP,
discutir a Estratégia de Segurança Cibernética no espaço da CPLP e
preparar a reunião dos Ministros da CPLP, que decorreu em Junho
de 2018 em Malabo;
A X Reunião dos Ministros das Comunicações da CPLP, Malabo
- Cujo objectivos principais foram: aprovação da Agenda Digital
para a CPLP, a angariação de apoios financeiros e de outra natureza
para o desenvolvimento do sector das Tecnologias de Informação
e Comunicação dos países da CPLP, a promoção do fórum das
comunicações lusófonas e a transição da presidência do fórum de
Moçambique para Guiné-Equatorial.
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Conferência Plenipotenciária da PAPU, Madagáscar – Esta
conferência tinha como foco a tomada de decisões sobre as
propostas de emendas e reformas regulamentares e estruturais
da União bem como a harmonização das posições africanas para
o Congresso Extraordinário da União Postal Universal ocorrido em
Setembro na Etiópia;
ITU Telecom World, Durban - Subordinada ao tema “Inovação para
um desenvolvimento digital mais inteligente”. Esta conferência foi
uma oportunidade bem-sucedida para a projecção da imagem de
Moçambique através da particiapção de 14 Pequenas e Médias
Empresas (PME) inovadoras no sector das TICs, nomeadamente:
Dream Solution, Ekutiva, Itis, Kamaleon, M-Xitique, Moovi, NextPay,
Oiren, Ologa, PayTek, Robobo, Tablutech, Wenadata e Zip Taxi). Duas
destas PME, a Ologa e M-Xitique, tiveram premiação internacional. A
Ologa teve o prémio “Solução Escalável” e M-Xitique a Certificação
de Excelência de Inovação. Uma das Startups, a PayTek, teve a
oportunidade de expor a sua inovação diante do Secretário-geral
da UIT, durante a sua visita ao stand de Moçambique.
Conferência Plenipotenciária da UIT, Dubai – Este é o maior e mais
importante evento da União Internacional das Telecomunicações
(UIT) onde são definidas as políticas e estratégias quatrienais de
desenvolvimento do sector das telecomunicações e TICs, assim como
a eleição dos membros dos principais órgãos de direcção da UIT.
Acolhimento de eventos. Moçambique acolheu a reunião do

grupo de trabalho do Roaming da CRASA, na qual para além
de se ter discutido o Modelo de Custeio de Roaming na região
foram apreciados os relatórios dos Estados-membros relativos às
orientações emanadas da Reunião dos Ministros das Comunicações
sobre a harmonização das políticas de roaming na África Austral.
De igual modo, a ARECOM acolheu duas sessões do Comité de
Auditoria e Finanças da CRASA, realizadas em Fevereiro e Novembro,
visando discutir os aspectos financeiros e orçamentais para o
funcionamento da CRASA e implementação do plano estratégico
2019/23.
No âmbito da cooperação e eventos, previa-se o desenvolvimento
das seguintes actividades: articulação com outras instituições,
cooperação internacional e bilateral, participação em eventos
regionais e internacionais, controlo do pagamento de taxas,
acolhimento de eventos nacionais e internacionais e assistência
protocolar.

No que diz respeito à cooperação internacional e bilateral, prevêse em 2018 a troca de experiência com a ANACOM, ANATEL,
intercâmbio técnico com a CRAN, ICASA, MACRA, e assinatura de
MoU com a BOCRA, POTRAZ, TCRA e ZICTA.
Reunião Nacional de Preparação da WRC19 - A Conferência Mundial
de Radiocomunicações WRC19 de (World Radiocommunications
Conference 2019) é um espaço onde todos os operadores mundiais
e reguladores de todo mundo se encontram e debatem matérias
de interesse mundial com vista à harmonização de faixas de
frequência de trabalho. No âmbito da preparação desta conferência,
a Autoridade Reguladora das Comunicações fez o levantamento
dos pontos da agenda e discutiu-os com os operadores do mercado
visando proteger e acomodar os seus interesses. Esta prática

87
RELATÓRIO DE REGULAÇÃO DAS
COMUNICAÇÕES 2018

No que concerne à articulação com outras instituições, a
ARECOM continuou a dar suporte ao Ministério dos Transportes
e Comunicações sobre o ponto de situação da cooperação
internacional. Respondeu aos vários assuntos de âmbito nacional,
regional e internacional relacionados às instituições e organizações
de que Moçambique é membro, tanto do sector postal como de
telecomunicações e trabalhou nos preparativos da participação
e registo das delegações de Moçambique em vários eventos (UIT,
UPU, CTO, AICEP, ARCTEL, PAPU, ATU, CRASA, GSMA).

mostra a imparcialidade e inclusão que caracterizam a Autoridade
Reguladora no tratamento de matérias sensíveis, quer do interesse
dos operadores como dos interesses dos consumidores.
O território moçambicano na vizinhança do Malawi tem sofrido de
spillover num raio de 5 Km, o que origina roaming para subscritores
que estejam naquelas regiões. Na busca de soluções para este
problema do spillover causado por operadores malawianos, realizouse um encontro, na Província de Tete, no Distrito de Angónia, no qual
participaram reguladores e operadores dos dois países e a Direcção
Provincial dos Transportes e Comunicações de Tete ao abrigo do
Memorandos de Entendimento entre Moçambique e o Malawi.
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inauguração, a 17 de Setembro de 2018, da Praça Digital
do Jardim Josina Machel, na Ilha de Moçambique por Sua
Excelência o Presidente da República Filipe Jacinto Nyusi,
é um marco importante, pois acontece pela primeira vez na
história da ARECOM. As praças digitais são um projecto importante
desenvolvido pela ARECOM no âmbito do Fundo do Serviço de
Acesso Universal (FSAU).
O Projecto do Fundo de Serviço de Acesso Universal - Fase IV para
a construção de estações de telefonia móvel celular e de praças
digitais teve o seu lançamento em Vundiça (Distrito de Moamba)
no dia 1 de Setembro de 2017 e até ao final de 2018, 32 estações
de telecomunicações móveis e 32 praças digitais haviam sido
instaladas.
As praças digitais são espaços públicos que permitem a qualquer
cidadão ter acesso à Internet a qualquer hora do dia a custo zero.
Em cada praça digital podem estar conectados, simultaneamente,
200 pessoas num raio de 100 a 200 metros. Para garantir o uso
eficiente e racional dos recursos disponibilizados, cada utente tem
um tempo de utilização de uma hora, findo o qual é desconectado
automaticamente, libertando o IP para a conexão de um outro
utente. As praças digitais de todo país estão ligadas através de um
acesso em fibra óptica, assegurando, desta forma, uma velocidade
mínima de 10 Mbps dedicados por praça.

Figura 2: Figura: Inauguração da Praça Digital da Ilha de Moçambique
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O objectivo das praças digitais é a massificação do uso da Internet,
estando neste momento a proporcionar o acesso a cerca de 57.600
utentes por dia por praça digital e um total de 21.024.000 acessos
por ano. Com estes acessos, os utentes ganham vantagens do mundo
digital através do fácil e eficiente acesso ao mundo das tecnologias
de informação e comunicação, aumentando o conhecimento através
do alargamento das fontes bibliográficas que são um poderoso
instrumento de apoio à pesquisa científica.
Outro impacto resultante do aumento do número de utilizadores
conectados à economia digital através da Internet é a utilização
das plataformas financeiras móveis que reduziram grandemente
as distâncias para se ter acesso a serviços financeiros, para
além do desenvolvimento de aplicativos e conteúdos locais
que melhoram as condições de vida das populações no
relacionamento com a administração pública e no incremento
da economia digital (agricultura, pesca, cultura, turismo, etc).
Na Ilha de Moçambique, para além da Praça Digital do Jardim Josina
Machel, existem ainda a do Jardim do Museu, do Jardim da Escola
Secundária da Ilha e do Jardim do Comando.
Entretanto, infra-estruturas semelhantes foram construídas
em diversos pontos do país no âmbito do mesmo projecto,
nomeadamente nas regiões Sul, Centro e Norte.

Figura 3: Inauguração da Praça Digital de Manginge

Na região Centro, as localidades dos distritos de Caia e Gorongosa,
em Sofala; o Distrito de Tambara, em Manica; os distritos de AltoMolócuè, Luabo e Inhassunge, na Zambézia; e os distritos de
Tsangano, Changara e Chifunde, em Tete.
Na região Norte, as localidades dos distritos de Erati-Namapa;
Ribáuè, Monapo e Nacala-a-Velha, em Nampula; os distritos de
Cuamba e Ngauma, no Niassa; bem como o Distrito de Balama, em
Cabo Delgado.
A ARECOM é que faz a gestão remota da rede das praças digitais
para assegurar a qualidade do serviço, obter informação sobre o
controlo dos acessos, número de utilizadores por sexo, idade e
todos os aspectos de monitoria do funcionamento de cada praça
digital.
O financiamento do serviço de acesso à Internet das praças digitais
é assegurado pelo FSAU num período de doze meses, ficando à
responsabilidade dos municípios para os anos subsequentes.
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Na região Sul foram abrangidas por este projecto localidades dos
distritos de Magude, Manhiça e Moamba, na Província de Maputo;
distritos de Chicualacuala, Chibuto e Bilene, em Gaza, e os distritos
de Morrumbene, Zavala, Panda e Govuro, na Província de Inhambane.

Figura 4: Inauguração da Praça Digital de Manginge
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Para o ano de 2019, O FSAU prevê contemplar os municípios de XaiXai, Chibuto, Inhambane, Vilankulo, Dondo, Chimoio, Tete, Angónia,
Lichinga, Cuamba, Malema e Lumbo.

10
ESTUDOS E PESQUISA

E

m relação a estudos e pesquisa é apresentado neste capítulo
os resultados da análise do sector de telecomunicação
moçambicano. A análise do sector postal centrou-se nos
tempos de entrega do correio e encomendas postais praticados
pelos Correio de Moçambique, DHL, FEDEX e Portador Diário
apresentado acima.
Na análise do sector das telecomunicações fez-se a análise de
desempenho dos últimos 10 anos dos principais operadores do
serviço de telecomunicações, nomeadamente a Tmcel, VM e Movitel.

A. Análise de Desempenho dos Principais Operadores
dos Serviços de Telecomunicações em Moçambique no
Período de 2007 a 2017
Este subcapítulo tem como objectivo descrever o desempenho
do sector de telecomunicações. A análise tem como referência
o período de 2007 a 2017 e incide sobre cinco indicadores
económicos indicados no período coberto nesta análise.
O sector de telecomunicações encontra-se dividido em dois tipos
de telefonia: o Sistema de Telefonia Móvel (STM) e o Sistema de
Telefonia Fixa (STF). Para o caso de Moçambique, o mercado de
telecomunicações contava, até 2011, com apenas um operador
de STF (TDM) e dois operadores de STM (Mcel e Vodacom), cenário
alterado em 2012 com a entrada do terceiro operador de telefonia
móvel: a Movitel.
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A realização destes estudos e pesquisas pela ARECOM tem como
objectivo principal a produção de subsídios para a elaboração
de políticas e estratégias pelos diferentes intervenientes para o
desenvolvimento dos sectores postal e de telecomunicações de
Moçambique.

Ao longo do período em análise, os indicadores económicofinanceiros utilizados neste estudo são o Número de Subscritores,
Receita, ARPU, Investimentos e Tráfego.
De um modo geral, ainda se colocam vários desafios a serem
tomados em consideração no sector de telecomunicações a nível
internacional e nacional, sendo um deles o custo das chamadas em
roaming, a expansão da rede e serviços de telefonia.

B. Contextualização do Sector de Telecomunicações
Nos últimos dez anos Moçambique foi palco de acções e actos
relevantes que influenciaram de forma significativa o desempenho
da economia nacional e do mercado das telecomunicações. Aos
actos e acções supracitadas destacam-se a entrada de novos
operadores, serviços e tecnologias, bem como a crise económica
que se fez sentir no primeiro semestre de 2015 até fim do ano de
2018.
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É neste quadro que a Autoridade Reguladora das Comunicações
de Moçambique elaborou este estudo que visa essencialmente
obter uma visão geral da evolução do desempenho económico dos
principais operadores de telefonia fixa e móvel em Moçambique
(TDM, Mcel, Vodacom e Movitel) no período de 2007 a 2017,
permitindo perceber os novos desafios para o futuro da regulação
do Sector das Telecomunicações em Moçambique.
Esta pesquisa encontra-se dividida em oito secções, para além
da Introdução; Na segunda secção é feita a apresentação da
metodologia usada na pesquisa; Na terceira secção apresenta-se
um panorama geral das telecomunicações a nível internacional
e é analisada a conjuntura sócio-económica dos últimos dez
anos; Na quarta secção é feita uma breve descrição do panorama
internacional das Telecomunicações; Na quinta secção, analisa-se o
panorama do mercado das Telecomunicações em Moçambique; Na
sexta secção é abordado o desempenho económico-financeiro dos
quatro operadores de telecomunicações no mercado moçambicano;
Na sétima secção é feita a análise comparativa da evolução dos
principais indicadores desses operadores; Finalmente, na oitava
secção são apontadas as conclusões gerais da pesquisa.

C. Metodologia
Pretendendo obter uma visão geral da evolução económicofinanceira do mercado de telecomunicações em Moçambique nos
últimos dez anos, a Autoridade Reguladora das Comunicações fez
a colheita e análise de dados constantes nos relatórios de contas
da TDM, Mcel, Vodacom e Movitel de 2007 a 2017, para além
de consultar os Relatórios de Regulação da ARECOM, os dados
estatísticos do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), relatórios
anuais do Banco de Moçambique (BM) e documentos da ITU (União
Internacional das Telecomunicações), entre outros.
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Nestes termos, para ir de encontro com os resultados esperados,
foram seleccionados e analisados alguns indicadores:
a) Subscritores - os subscritores são os assinantes ou clientes
do serviço de telecomunicações pré-pago ou pós-pago. Com
a análise deste indicador, pretende-se aferir a evolução do
número de clientes do serviço de telefonia dos operadores ao
longo dos anos.
b) Receitas - São entradas monetárias (dinheiro) geradas
decorrentes das vendas de bens ou serviços. Estas mostram o
quanto o operador facturou no exercício económico ao longo
do período em análise.
c) ARPU (Average Revenue Per User) – é a receita média por
subscritor, que é calculada pela receita líquida dividida pelo
número de assinantes, excluída a receita com vendas de
aparelhos. Este indicador permite-nos perceber em média
quanto é que cada subscritor traz para o operador em termos
de receita.
d) Investimentos – referem-se à aplicação de capital ou recursos
com a expectativa de um benefício no futuro através de um valor
superior ao aplicado ou lucro. Este indicador é de fundamental
importância para o que se pretende com esta pesquisa uma
vez que dá sinais sobre a saúde financeira e sobre o futuro da
empresa, mostra a capacidade que esta tem de contribuir para
o crescimento da economia nacional (PIB) e até que ponto a
empresa esta interessada em aumentar a sua capacidade.
e) Volume de Tráfego – é o número ou volume de chamadas
nacionais ou internacionais efectuadas pelos subscritores
de um determinado operador de telecomunicações dentro
da própria rede (on-net) ou fora dela (off-net). Este indicador

mostra, para além da evolução do volume de chamadas num
determinado período, em qual dos operadores os subscritores
efectuam mais chamadas, ou seja, qual é a rede mais usada.
Com a análise destes indicadores seleccionados espera-se obter
uma radiografia geral da evolução do desempenho dos operadores
de telecomunicações em Moçambique ao longo do período
pretendido.

D. Desempenho Económico-Financeiro dos Operadores
De 2007 a 2017 a economia nacional foi palco de diversos
acontecimentos endógenos e exógenos que acabaram afectando o
desempenho das empresas de telecomunicações. Neste contexto,
segue-se a análise do desempenho económico-financeiro de cada
um dos principais operadores do país ao longo do período em análise.

I.
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Serviço de Telefonia Fixa

A TDM é o único operador que oferece o Serviço de Telefonia Fixa
(STF), para além dos Serviços de Dados, Internet de Banda Larga e
Transmissão de Imagem. Contudo, seguindo a tendência mundial,
nos últimos anos e com a entrada dos operadores de telefonia
móvel, a procura pelo STF tem vindo a perder espaço no mercado
moçambicano.
1. Subscritores
A TDM contava no ano de 2009 com um total de 68.867 (sessenta e
oito mil, oitocentos e sessenta e sete) linhas activas, um acréscimo
de 4% quando comparado ao ano de 2007, onde o número de
linhas era de 66.112 (sessenta e seis mil, cento e doze) linhas
activas. Este aumento deve-se essencialmente ao aumento das
linhas em regime pré-pago, pois das 18.668 (dezoito mil, seiscentos
e sessenta e oito) linhas existentes em 2007 passaram para 21.023
(vinte e um mil, vinte e três) linhas em 2008.
Ao longo do período em análise, o número de subscritores decresceu
exponencialmente, sendo que no ano de 2017 existiam um total de
49.081 (quarenta e nove mil, oitenta e um) linhas activas.
O Gráfico 10: Subscritores do STF abaixo, demonstra os índices de
redução do número de subscritores nos últimos dez anos, onde, à
semelhança de outros mercados internacionais, nota-se uma queda

no número de linhas activas. Em 2007, o número de subscritores
situava-se em 68.867 (sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e
sete) linhas contra os 49.081 (quarenta e nove mil, oitenta e um) no
ano de 2017, o que corresponde a um decréscimo de 28.7% num
espaço de dez anos.

Gráfico 10: Subscritores do STF

2. Receitas
As receitas da TDM são provenientes da prestação dos seguintes
serviços: de telefonia, de Internet, RDIS, aluguer de circuitos, serviço
de tráfego, venda de materiais e outros. Dentre estes, o aluguer de
circuitos é o que mais contribui para as receitas da empresa.
No ano de 2017 as TDM obtiveram uma receita no valor de
2.929.071.774 MT (dois bilhões, novecentos e vinte e nove milhões,
setenta e um mil, setecentos e setenta e quatro meticais), valor
inferior ao ano de 2016 que se situou em 3.313.092.000 MT (três
biliões, trezentos e treze milhões, noventa e dois mil meticais).
O Gráfico 11: Evolução das receitas do STF abaixo, mostra os valores
arrecadados nos anos de 2007 à 2017, onde nos primeiros cinco
anos a flutuação média de acréscimo das receitas foi na ordem de
27,5%, tendo no ano de 2017 se verificado um ligeiro acréscimo de
6,7% quando comparado com o ano de 2007.
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Gráfico 11: Evolução das receitas do STF
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3. Investimentos
O volume de investimentos da TDM atingiu 1.174.648.000.00 MT
(um bilião, cento e setenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta
e oito mil meticais) em 2013 acometido para a instalação da fibra
óptica em alguns troços dos principais eixos rodoviários (ChimuaraLualua, Namialo-Nacala), na aquisição de links de rádio de 5.8
GHz, grupos de bombas, rectificadores, no projecto de expansão
e modernização da rede ADSL, na expansão da rede ADSL/SHDSL
e na cobertura de 36 sedes distritais bem como no upgrade de
capacidade de backbone.
Aferindo os dados dos anos de 2016 e 2017, verifica-se que houve
uma redução de 96,7%, ou seja, reduziu em cerca de 149.625,000.00
MT (cento e quarenta e nove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil
meticais), destinados a investimentos de pequeno porte como por
exemplo, a instalação da rede de Internet e a construção do Data
Centre.
O Gráfico 12: Investimentos do STF a seguir mostra os investimentos
realizados pela TDM no período de 2007 à 2017.

Gráfico 12: Investimento do STF
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4. ARPU
No ano de 2013, a TDM teve um ARPU iminente, situando-se nos
60.288 MT (sessenta mil, duzentos e oitenta e oito meticais), o que
significa que foi o ano em que a TDM teve o seu melhor desempenho
sobre cada subscritor, uma vez que este indicador é responsável pela
receita média que cada subscritor gera para a empresa. Entretanto,
no geral a tendência da Receita Média por Subscritor da TDM foi
instável devido ao agravamento da concorrência que se verificou
no mercado, levando a TDM a reduzir os preços dos seus serviços
de Internet. Os serviços de Circuitos Alugados é que se mantiveram
competitivos, apesar da pressão que se fazia sentir.

Gráfico 13: ARPU do STF
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5. Tráfego
A TDM registou no ano de 2012 um volume de tráfego na ordem
dos 100.379.650 (cem milhões, trezentos e setenta e nove mil,
seiscentos e cinquenta) minutos, sendo que 89.858.650 (oitenta
e nove milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e
cinquenta) minutos foram para chamadas nacionais e 10.521.000
(dez milhões, quinhentos e vinte e um mil) minutos foram para
chamadas internacionais. No período compreendido entre 2007 e
2017 houve uma tendência decrescente do volume de tráfego no
STF, seja a nível nacional, assim como internacional.
O Gráfico 14: Volume do Tráfego do STF seguinte mostra a análise
comparativa entre os anos de 2007 e 2017, tendo decrescido
na ordem de 65,8%, ou seja, o volume de tráfego passou de
186.138.233 (cento e oitenta e seis milhões, cento e trinta e oito
mil, duzentos e trinta e três) minutos registados no ano de 2007
para 63.526.950 (sessenta e três milhões, quinhentos e vinte e seis
mil, novecentos e cinquenta) minutos em 2017 sendo que esta
redução é explicada pela entrada do STM.

Gráfico 14: Volume de Tráfego do STF

II. Serviço de Telefonia Móvel
O segmento de Telefonia Móvel tem registado um crescimento
divergente da situação do mercado de Telefonia Fixa.

1. Subscritores
Em 2017 o mercado de telecomunicações móveis em Moçambique
contava com um total de 13.615.677 (treze milhões, seiscentos
e quinze mil, seiscentos e setenta e sete) subscritores, contra
13.086.554 (treze milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e
cinquenta e quatro) subscritores no ano anterior. Em termos
percentuais, de 2016 para 2017 observou-se um acréscimo de
subscritores na ordem de 4%. Este crescimento pode ser atribuído
aos bónus atribuídos pelos operadores, o que levou os subscritores
a aderirem aos serviços de mais de um operador para beneficiarem
dos serviços de voz.
O Gráfico 15: Subscritores do STM a seguir, mostra o número total
de subscritores, bem como a distribuição destes por cada um dos
operadores. Com a entrada do terceiro operador móvel no mercado
(Movitel) em 2012, o número de subscritores cresceu passando a
maioria destes a localizar-se nas zonas rurais.
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Este segmento caracteriza-se pelas inovações constantes, como é o
caso da entrada da tecnologia 4G e Narrow Band – IoT, e também do
desenvolvimento de ofertas inovadoras, o que constitui um desafio
para a regulação.

Gráfico 15: Subscritores do STM

RELATÓRIO DE REGULAÇÃO DAS
COMUNICAÇÕES 2018

106

2. Receita
Devido à fragilidade macroeconómica que se fez sentir no país desde 2015, o sector das telecomunicações registou um crescimento
desacelerado. A recente crise financeira teve impactos negativos em
diversas economias da África Subsaariana. A título de exemplo, para
o caso de Moçambique a bolha financeira gerou uma queda do mercado imobiliário e as pequenas e medias empresas foram forçadas
a fechar, aumentando desta forma o nível de desemprego no país.
O mercado foi forçado a reestruturar-se. O sector das telecomunicações também se ressentiu destas mudanças e como consequência
houve uma redução do uso dos serviços de texto e voz, em detrimento do uso dos OTTs (Whatsapp, Viber, Facebook, Twiter) que se
mostraram mais práticos aos subscritores, fazendo crescer a necessidade de serviço de dados em detrimento dos serviços de voz e SMS.
No contexto de Moçambique, as receitas no ano de 2017 sofreram
um ligeiro decréscimo na ordem de 10,7% em relação ao ano de
2016, causado pela redução das receitas da Mcel e Movitel no ano
de 2016 para 6.233.370.000.00 MT (seis biliões, duzentos e trinta e
três milhões, trezentos e setenta mil meticais) e 4.987.407.000.00
MT (quatro biliões, novecentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos
e sete mil meticais) respectivamente. A Vodacom, por sua vez,
manteve pelo terceiro ano consecutivo a primeira posição, com um
crescimento de aproximadamente 14.000.000.000.00 MT (catorze
biliões de meticais) em 2016 e 16.000.000.000.00 MT (dezasseis
biliões de meticais) em 2017.

Com o surgimento dos OTTs, os operadores criaram bónus e
promoções como resposta, para garantir a manutenção da sua quota
de subscritores. Em contrapartida, os subscritores que não faziam
parte desta quota por não possuírem os aparelhos que permitem a
utilização das redes sociais, utilizando apenas os serviços de voz e
SMS, pagavam valores avultados pelo uso destes serviços.
O Gráfico 16: Receitas do STM abaixo, ilustra o total das receitas
registadas desde 2007 a 2017, com a sua respectiva distribuição
por operador.

Gráfico 16: Receitas do STM.

O tarifário praticado no serviço de voz pela Mcel, Vodacom e
Movitel situa-se nos 6 MT (seis meticais), 5 MT (cinco meticais) e
5,50 MT (cinco meticais e cinquenta centavos) respectivamente
para chamadas On-Net e Off-Net. Estes valores significam que a
Mcel é o operador que cobra mais pelo serviço de chamada de voz,
sendo a Vodacom o operador mais acessível.
Em relação às chamadas internacionais, cada operador cobra
valores diferentes dependendo da zona em apreço, sendo que para
a Mcel varia dos 14 MT (catorze meticais) a 802 MT (oitocentos
e dois meticais), a Vodacom de 13 MT (treze meticais) q 800 MT
(oitocentos meticais) e a Movitel de 12 MT (doze meticais) a 25 MT
(vinte e cinco meticais), sendo que a Movitel é o operador com as
tarifas internacionais mais baixas no STM e a Mcel novamente é o
operador com as tarifas internacionais mais elevadas.
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3. Investimentos
Até ao ano de 2009, a Mcel foi o operador que mais investimentos
realizou com o seu pico de 1.891.000.00 MT (um milhão, oitocentos
e noventa e um mil meticais) contra os 751.605.00 MT (setecentos e
cinquenta e um mil, seiscentos e cinco meticais) da Vodacom.
Entre os anos de 2010 e 2011 a Vodacom liderou a rubrica
de investimentos, contudo no ano a seguir, com a entrada do
terceiro operador (Movitel), que investiu bastante no início das
suas actividades, sobretudo com a aquisição do e-Mola, perdeu a
liderança. Este serviço móvel é responsável pela gestão financeira,
onde permite que os subscritores realizem operações financeiras a
partir do telemóvel.
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Gráfico 17: Investimentos do STM.

4. ARPU
A Vodacom, no ano de 2018, teve um ARPU maior em relação aos
outros operadores de telecomunicações móveis. É notável que
no ano de 2016 o ARPU dos operadores sofreu um considerável
decréscimo devido à crise económica que se fez sentir no ano de
2015.
Das análises efectuadas, versus entrada da tecnologia 4G e Narrow

Band – IoT e num futuro próximo onde a tecnologia 5G poderá ser o
modelo preferencial para acesso às comunicações móveis, o ARPU
das empresas de telecomunicações poderá sofrer uma redução
média.
Esta redução média terá um impacto na quota de mercado que
actualmente está em 60% para a VM, 30% para Movitel e os
restantes 10% para Mcel a ficar balanceada entre os 40 e os
restantes 60% repartidos entre a Movitel e Mcel.
Esta perspectiva de mudança da quota de mercado acontece devido
à alteração do mercado preferencial para comunicações. Uma vez
que grande parte das receitas da VM, provém dos segmentos de
voz e SMS bem como por este operador possuir maior quota de
subscritores com capacidade financeira para adquirirem os serviços
por si providos.
Com a entrada destas novas tecnologias os serviços e comunicação
passarão a ser um comodity, assim existirá uma pequena
diferenciação de ARPU entre os três operadores.

Gráfico 18: ARPU do STM.

A venda de licenças de utilização das frequências do espectro
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Na figura abaixo pode-se verificar que o ARPU dos três operadores
coloca a VM com 52.48 USD e a Movitel segue em segundo com
22.31 USD e a Mcel com 16.19 USD.

radioeléctrico que permitam a oferta de serviços de Banda Larga,
4G e 5G, pelos operadores móveis nacionais é essencial para o
desenvolvimento do país nas várias vertentes sociais e económicas.
Considera-se que a licitação das frequências será́ a forma mais
transparente de efectuar a venda do espectro electromagnético,
no entanto, para preservar a pluralidade dos operadores de
telecomunicações que actuam no mercado e garantir uma
concorrência saudável, entre eles, que promova a expansão das
redes e a oferta de novos serviços, e beneficie o cliente final, seria
desejável que essa venda de licenças estivesse sujeita a algumas
condicionantes. Para obviar esse inconveniente tem sido sugestão
da Autoridade Reguladora das Comunicações que seja permitido
o pagamento fraccionado das licenças, em contrapartida do
cumprimento de obrigações de cobertura geográfica que seriam
estabelecidas.
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5. Tráfego
O volume de tráfego no STM é medido pelo número de minutos
entre o On-Net e Off-Net. Para o ano de 2017, o volume de tráfego
On-Net, que representa o volume de chamadas feitas dentro da
rede, foi de 13.356.864.983 (treze biliões, trezentos e cinquenta
e seis milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos
e oitenta e três) minutos, o que representa um crescimento na
ordem de 14,7%, 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, quinhentos e trinta e um) minutos.
Como é mostrado no Gráfico 19: Volume de tráfego do STM, o
volume de tráfego retrata um incremento dos operadores do STM
no mercado, conjugado com os valores que atestam a evolução
do número de subscritores. Em relação às chamadas em Off-Net,
que representam o volume de chamadas fora da rede, registou um
comportamento oscilante ao longo do período em análise (2007 à
2017). Do ano de 2015 para 2016, o volume de tráfego decresceu na
ordem de 45,4%, onde em 2016 atingiu o volume de 1.867.103.460
(um bilião, oitocentos e sessenta e sete milhões, cento e três
mil, quatrocentos e sessenta) minutos, contra os 3.418.208.806
(três biliões, quatrocentos e dezoito milhões, duzentos e oito mil,
oitocentos e seis) minutos no ano de 2015.

Gráfico 19: Volume de tráfego do STM

Os operadores têm gerado mais incentivos para que os subscritores
adiram aos seus serviços para a realização de chamadas dentro da
rede, o que justifica o facto de no ano de 2017 cerca de 92,7% do
tráfego móvel corresponder ao tráfego On-Net e 7,3% ao tráfego
Off-Net.

O mercado das telecomunicações sofreu grandes alterações ao longo
dos dez anos conforme a análise, com diversos factores endógenos
e exógenos a influenciarem significativamente o desempenho
das principais economias. Dado aos acontecimentos verificados,
destaca-se a crise económica e as mudanças comportamentais
dos usuários dos serviços de telecomunicações como alguns dos
principais factores.
Com a finalidade de perceber a evolução do desempenho das
telecomunicações em Moçambique no período compreendido
entre os anos 2007 e 2017, para além de uma breve análise da
conjuntura socioeconómica a nível dos países da África Subsaariana
e SADC, foi feita uma selecção e análise de alguns (5) indicadores
económicos do STF (TDM) e STM (Mcel, Vodacom e Movitel).
Os últimos dez anos foram marcados por uma forte contracção
económica que afectou grande parte dos países da África
Subsaariana e SADC fruto da deterioração dos principais indicadores
macroeconómicos e Moçambique não é excepção.
A economia nacional também sofreu os impactos da crise económica
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mundial, com destaque para a queda acentuada do PIB, que passou
de 7,3 em 2007 para 3,7 em 2017. Destaca-se igualmente a forte
desvalorização do Metical face ao Dólar americano, que em 2016
teve uma variação de 50,8% com a taxa de câmbio que chegou aos
71,31 Mt/USD.
No STF (TDM) o desempenho económico-financeiro ao longo dos
dez anos foi deteriorando-se como resultado da adesão de novos
subscritores ao STM, o que afectou negativamente o desempenho
da TDM. Os indicadores analisados no estudo mostram que a
TDM apresentou, de um modo geral, um decréscimo exponencial,
causando posteriormente a fusão da TDM com a Mcel e nascimento
da Moçambique Telecom, SA (Tmcel, SA), com o intuito de melhorar
o desempenho dos dois operadores.
Em relação aos operadores do STM, a empresa que melhor
desempenho teve ao longo dos dez anos foi a Vodacom, com
melhores resultados nos indicadores económico-financeiros
analisados neste estudo. De salvaguardar que desde a entrada da
Movitel no segmento das telecomunicações em Moçambique o
seu desempenho tem vindo a melhorar gradualmente, com uma
estratégia de atender fundamentalmente as populações das zonas
rurais, o que lhe garantiu uma forte adesão dos subscritores.

F. DESAFIOS PARA O FUTURO
Com o surgimento de novas tecnologias, os operadores estão
sujeitos a adaptações nos locais em que estão inseridos, surgindo
assim a necessidade da consciência de oportunidades e de desafios
que essa mesma tecnologia pode implicar, para que se possa investir
com segurança em inovações.
Um dos grandes desafios que os serviços de telecomunicação
enfrentam agora com os avanços tecnológicos é a acessibilidade
aos serviços de dados, em qualquer dispositivo, em movimento e
em qualquer lugar.
No caso dos sistemas de telefonia (móvel e fixa), de um modo geral
os desafios que se colocam para o futuro são essencialmente a
entrada destes serviços às zonas mais recônditas do país, permitindo
que todos possam beneficiar das facilidades que os sistemas de
telefonia oferecem, o que permitirá também que eles aumentem o
número de subscritores, o volume de tráfego, e, de uma forma geral,
melhorem os indicadores económicos.

Outro ponto importante a ser tomado em consideração é
relacionado com a qualidade do serviço em detrimento da
quantidade. Os sistemas de telefonia deveriam preocupar-se em
melhorar a qualidade dos seus serviços, ao mesmo tempo que
estão preocupados em aumentar em quantidade o número dos
seus serviços.
Ainda no âmbito dos desafios para a melhoria do desempenho dos
operadores dos serviços de telecomunicações em Moçambique,
deve-se tomar em conta a contínua necessidade de inovar como
motor de sobrevivência, para além de se capacitar os recursos
humanos como factor de diferenciação para criação de ofertas de
produtos e serviços de valor adicional.
Torna-se ainda importante acompanhar e adequar as ofertas que
os serviços de telecomunicações oferecem às necessidades dos
clientes, de modo a minimizar os custos direccionados a certos
serviços sem que seja feito o devido acompanhamento a posterior
para que tenha o retorno esperado.
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ANEXOS
Anexo 1: Equipamentos Homologados
Finalidade

QTD

Equipamento de Comutação de
Dados

13

Equipamento de Roteamento de
Dados

9

Sub-total

22

Antena de Recepção e/ou
Transmissão
Comutador de Dados Sem-Fio
Conversor de Banda de Frequências
Conversor de Sinal de Televisão
Electrodoméstico com Ligação Semfios
Equipamento de Rede Móvel
Equipamento Terminal de Acesso
Estação de Radiodifusão Sonora
Instrumento de Medição Sem-Fios
Módulo de Ligação Sem-Fios
Módulo de Ligação Sem-Fios
Ponto de Acesso de Dados
Receptor Móvel com Ligação SemFios
Sistema de Radar Automóvel
Telefone Portátil GSM
Terminal Portátil de Dados
Transreceptor Imobilizador de
Veículo
Transreceptor Terrestre Fixo
Transreceptor Terrestre Móvel
Transreceptor Terrestre Portátil
Sub-total

2
1
2
2
14
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3
1
2
12
10
1
2
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Radiocomunicações

Telecomunicações

Tipo de
Equipamento

46
6
16
13
50
6
10
16
215

Total de Equipamento Homologado 237

Anexo 2: Licenciamentos do Sector de Telecomunicações por Tipo
de Serviço
Nº

Empresa

Serviço

Nº Licença

1

BT – Mozambique
Limitada

Transmissão de
dados

01/LC-A/
INCM/2018

2

Abari
Communications
Mozambique

Transmissão de
dados

02/LC-A/
INCM/2018

3

Cilix Software, Lda

Transmissão de
dados

03/LC-A/
INCM/2018

4

Vaninga &
Investimentos,
Limitada

Transmissão de
dados

04/LC-A/
INCM/2018

5

CEDSIF Centro De
Desenvolvimento
De Sistemas De
Informação De
Finanças

Telecomunicações
de Valor
Acrescentado

01/LC-B/
INCM/2018

6

UTTM - Universal
Talk Time
Mozambique, Lda

Telecomunicações
de Valor
Acrescentado

02/LC-B/
INCM/2018

7

Cellulant
Mozambique,
Limitada

Telecomunicações
de Valor
Acrescentado

03/LC-B/
INCM/2017

8

Brandient Multi
Service, Lda

Telecomunicações
de Valor
Acrescentado

05/LC-B/
INCM/2018

9

Biztel, Lda

ISP – Provedor
de Serviços de
Internet

08/LC-B/
INCM/2018

10

CIUEM

ISP – Provedor
de Serviços de
Internet

09/LC-B/
INCM/2018
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Osea- Consultoria
E Investimentos,
Imitada

Telecomunicações
de Valor
Acrescentado

10/LC-B/
INCM/2018

12

LGN Consulting,
Limitada

Telecomunicações
de Valor
Acrescentado

11/LC-B/
INCM/2018

13

Eyazs - Imperium,
Limitada

ISP – Provedor
de Serviços de
Internet

Eyazs Imperium,
Limitada

14

World Vision
Moçambique

Serviços
Privativos de
Telecomunicações

13/LC-B/
INCM/2018

15

BRSI
Investimentos,
Limitada

ISP – Provedor
de Serviços de
Internet

14/LC-B/
INCM/2018

16

Companhia De
Seguros Índico, S.A

Telecomunicações
de Valor
Acrescentado

15/LC-B/
INCM/2018

17

Wari Mozambique,
S.A.

Telecomunicações
de Valor
Acrescentado

16/LC-B/
INCM/2018

18

Save Moz,
Limitada

Telecomunicações
de Valor
Acrescentado

17/LC-B/
INCM/2018

19

BT (Mozambique),
Limitada

20

Twigg Exploration
And Mining, Lda

Instalação,
Manutenção,
Importação,
Distribuição
e Venda de
Equipamento e
Infraestruturas de
Telecomunicações
Atendimento ao
Público

01/LC-C/
INCM/2018

01/LN/
INCM/2018
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21

UTTM - Universal
Talk Time
Mozambique, Lda

Atendimento ao
Público

02/LN/
INCM/2018

22

TMT, SA

Atendimento ao
Público

04/LN/
INCM/2018

23

G4S, LIMITADA

Atendimento ao
Público

05/LN/
INCM/2018

24

Belutécnica S.A.

Atendimento ao
Público

09/LN/
INCM/2018

25

Banco Comercial E
De Investimentos
S.A.

Financeiros Digitais

10/LN/
INCM/2018

26

Sociedade
Moçambicana
De Gestão De
Planos De Saúde,
Limitada

Atendimento ao
Público

11/LN/
INCM/2018

27

Barclays Bank
Moçambique, S.A.

Atendimento ao
Público

12/LN/
INCM/2018

28

G4S, Limitada

Atendimento ao
Público

05/LN/
INCM/2018

29

Belutécnica S.A.

Atendimento ao
Público

09/LN/
INCM/2018

30

Banco Comercial E
De Investimentos
S.A.

Financeiros Digitais

10/LN/
INCM/2018

31

Sociedade
Moçambicana
De Gestão De
Planos De Saúde,
Limitada

Atendimento ao
Público

11/LN/
INCM/2018

32

Barclays Bank
Moçambique, S.A.

Atendimento ao
Público

12/LN/
INCM/2018

United Bank For
Africa

Atendimento ao
Público

13/LN/
INCM/2018

34

I - TECH

Atendimento ao
Público

14/LN/
INCM/2018

35

Trevo da Sorte

Atendimento ao
Público

15/LN/
INCM/2018

36

FOURCIER

Atendimento ao
Público

16/LN/
INCM/2018

37

BCI- Banco
Comercial e de
Investimentos S.A

Atendimento ao
Público

17/LN/
INCM/2018

38

Agência Funerária
Pfunami

Atendimento ao
Público

18/LN/
INCM/2018

40

Agência Funerária
Pfunami

Atendimento ao
Público

18/LN/
INCM/2018

41

Solarworks, Lda

Pagamentos Móveis

19/LN/
INCM/2018

42

Associação
de Mulher
Moçambicana de
Careira Jurídica

Atendimento ao
Público

20/LN/
INCM/2018
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Serviço

1

Engen Petroleira
Moçambique, Lda

Atendimento
ao Público

2

Conselho
Municipal da
Cidade de
Inhambane

Atendimento
ao Público

3

Direcção
Provincial da
Cultura e Turismo Inhambane

Atendimento
ao Público

4

Governo do
Distrito de
Morrumbene –
Serviço Distrital
de Educação,
Juventude e
Tecnologia

Atendimento
ao Público

800 133 133

Empresa

800 123 123

Nº

Recurso de
Numeração

Anexo 3: Atribuição de recursos de numeração

Resolução

61/CA/
INCM/2018

201/CA/
INCM/2018
de 6 de
Novembro

800 126 126
800 930 910
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205/CA/
INCM/2018
de 6 de
Novembro

160/CA/
INCM/2018

Atendimento
ao Público

8

Direcção
Provincial dos
Recursos Minerais
e Energia – Sofala

Atendimento
ao Público

9

Direcção
Provincial dos
Transportes e
Comunicações –
Sofala

Atendimento
ao Público

142/CA/
INCM/2018

203/CA/
INCM/2018

213/CA/
INCM/2018
123

202/CA/
INCM/2018

198/CA/
INCM/2018
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Direcção
Provincial da
Agricultura
e Segurança
Alimentar - Sofala

90343, 90444

Serviços de
IOT

68 0000000 a
68 0999999

Movitel, S.A

800 320 320

6

800 322 322

Atendimento
ao Público

800 326 326

5

SISLOG – Sistemas
e Tecnologias
de Informação e
Comunicação, Lda

Atendimento
ao Público

12

Fundo para o
Fomento de
Habitação

Atendimento
ao Público

13

Tribunal Fiscal
da Província de
Maputo

Atendimento
ao Público

800 610 610
800 930 970

11

Direcção de
Administração
do Património e
Desenvolvimento
Institucional Da
UEM

800 000 016
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Atendimento
ao Público

800 930 960

10

Secretaria Distrital
de Cheringoma Sofala

212/CA/
INCM/2018

129/CA/
INCM/2018

84/CA/
INCM/2018

95/CA/
INCM/2018

Atendimento
ao Público

15

Instituto da
Propriedade
Industrial

Atendimento
ao Público

106/CA/
INCM/2018

Atendimento
ao Público

171/CA/
INCM/2018

125

162/CA/
INCM/2018

182/CA/
INCM/2018
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Conselho
Municipal da Vila
de Quissico,

800 940 900

Atendimento
ao Público

800 170 170

16

Governo do
Distrito de
Vilanculos –
Serviço Distrital
de Actividades
Económicas

800 910 911

800 800 780

14

Fundo de
Investimento e
Património do
Abastecimento
de Água, Área
Operacional de
Inhambane
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MESSAGE FROM THE CHAIRPERSON
OF THE BOARD OF DIRECTORS
EMA MARIA DOS SANTOS CHICOCO

D

ear Reader! The 2018 Communications Regulation Report,
placed before you, is intended to state every accomplishment,
although that is not an easy exercise.

Throughout the reading process, you will notice that the report
reflects the main accomplishments by the Communications Sector.
Henceforth, it is important to highlight the essential cooperation
from the operators of the postal and telecommunications services,
from institutions and companies of the sector in its drafting.

The Report, apart from the Introduction, is composed of 10
parts, namely: Adoption of a New Logo, Regulation for the Postal
and Telecommunications Sector, Radio Communications and
Technology, Communications in Mozambique, Telecommunications,
Supervision, Digital Migration, Cooperation, Universal Access and,
lastly, Studies and Research.
In 2018, INCM introduced more regulatory instruments in
the communications market which contribute, importantly,
to its competitiveness. This refers to the Regulation on
Telecommunications Infrastructure Sharing and other Network
Resources, Regulation on Type-Approval of Telecommunications
Equipment and Regulation on Radio Communications. The
Regulation on Telecommunications Network Security, Regulation
on the Protection of the Telecommunications Services Customer,
Regulation on the Rate Fixing Principles, Regulation on the Operator
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The Mozambique National Institute of Communication (INCM) is
the Regulatory Authority for communications in the country. The
regulatory intervention actions from this institution highlight the
reality that is well described and highlighted in this fourth edition
of the Communications Regulation Report.

with Significant Position and the Technical Norm of White Space TV
were drafted.
Pertaining to Radio Communications and Technology, the
Communications Regulatory Authority proceeded with the reengineering and monitoring of radio spectrum, apart from carrying
out measurements of technical parameters of radio and television
broadcasting stations, and solved cases of interference that ia
harmful to the systems due to the maladjustments of some systems.
A big highlight goes to the auction of radio spectrum taking place
for the first time in the country with the aim of assigning the Rights
for the Use of Frequencies of 800 MHz, 1800 MHz and 2.6 GHz.
All of the eligible telecommunications operators participated, that
is, operators of mobile telephony service already existing and
operating in the telecommunications national market, such as: VM,
SA (Vodacom Moçambique), Movitel and Tmcel.
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The trends of evolution of the Mozambican telecommunications
market were even more noteworthy in the year under consideration,
such as: the advance towards technology of Long Term Evolution
(LTE) and Internet of Things (IoT), diversification of Services Portfolio
with the entrance of mobile money services (Mkesh, Mpesa and
e-Mola).
Voice service increased 5% in 2018 in comparison to the year of
2017, where there were 13,343,667 (thirteen million, three-hundred
and forty three thousand six-hundred and sixty seven) subscribers.
In the year 2018 a total of 16,246,771,334 (sixteen billion, twohundred and forty six million, seven-hundred and seventy one
thousand three-hundred and thirty four) SMS were sent.
The number of signatories of voice services also increased 5%
in 2018 in comparison to the year of 2017, where there were
13,343.667 (thirteen million, three-hundred and forty three
thousand six-hundred and sixty seven). In the 2018, the voice
services had a total of 14,074,248 (fourteen million, seventy four
thousand two-hundred and forty eight) subscribers.
With the supervision actions that took place in 2018, the degree
of compliance with the terms and licence conditions were granted
to the operators. All of the postal and telecommunications services
were covered. Out of the 365 that were planned 271 entities were
inspected. The inspection, resulted in notices and fines being

imposed. From the latter, 32 fines that were imposed translated to
about 12 million meticais. The highest fine imposed amounts to
four million meticais, assigned to the mobile telephony operator
Movitel for the activation of SIM cards without complying with the
provisions of the Regulation for the Activation and Registration of
SIM Cards.
INCM remained in the lead of the digital migration process
spearheading the introduction of new technologies to provide
access to digital television through modern technological means.
In early 2020, it is expected that the studios and the distribution
network will be operating in, at least, 90% of the country.

I believe that reading the 2018 Regulation Report will allow access
to more detailed information. We reiterate our appreciation in
advance for any observations.
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The inauguration of the Digital Square at Josina Machel Garden
in Ilha de Moçambique on the 17th of September of 2018 by His
Excellency Filipe Jacinto Nyusi, President of the Republic, was an
important milestone in the history of INCM. The Digital Squares
Project, whose objective is to massification of internet use, is funded
by the Universal Access Service Fund (FSAU). Up to the end of 2018,
32 digital squares had been installed in the country. Within the
context of another stage – Stage IV, 32 mobile telecommunications
stations were also operating in that period.

INTRODUCTION

T

he Communications Regulation Report - 2018 is a picture of
the events that happened in many activities carried out in the
Communication Sector in 2018 by Communication Operators
as well as by the Regulator. It is presented to the public so that it
may know more about the importance of communications in this era
of world transformation, as a result of ICTs. This report is drafted in
order to comply with Law No 1/2016, of January 7th, which decrees
the Regulator to periodically provide public interest information
from the Communications Sector.
19
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The year 2018 was characterized by many transformations in the
communications market, made by various actors in the Mozambican
market, which include the following: the issuing of unified
licences to VM and Movitel; Fusion between Telecomunicações de
Moçambique (TDM, SA) and Moçambique celular, SA (mCel) and
the birth of Moçambique Telecom, SA (Tmcel); the massification of
internet access and use throughout the country with the funding
and installation of 15 digital squares by the Universal Service
Access Fund (FSAU), in particular at the Digital Square of Ilha de
Moçambique inaugurated by His Excellency, the President of the
Republic of Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi; the realization of the
first Conference on Cybersecurity; the participation of 14 startups
in the Telecommunications World Conference in Durban and the
awarding of the startup MXitique; the auction of the spectrum in 800
MHz, 1800 MHz and 2.6 GHz bands and the change in designation of
the Regulator from the National Communications Institute (INCM) to
Mozambique Communications Regulatory Authority (ARECOM) and
among other transformations we cannot fully cover here; for better
clarification, we invite you to journey through the Communications
Regulation Report - 2018.

These actions are possible thanks to the continuous production
of regulatory instruments by ARECOM, which has been concerned
with standardising and making the communications market in
Mozambique more competitive and desirable for investment with
the production of regulatory instruments that fit the moment or
stage of technological development and protect the interests of the
operators and consumers.
We would like to leave a message of appreciation to the operators
for their collaboration in providing information. Without them it
would not have been possible to draft this report. We address our
great gratitude to them. To all the anonymous persons who directly
or indirectly contributed to the execution and drafting of this report,
we are eternally grateful.
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1
COMMUNICATIONS REGULATORY
AUTHORITY – ARECOM

The Board of Directors of the Communications Regulatory
Authority- INCM approved on December 19th, 2018, under Article
21(1)(b) of the Organic Statute, the new logo for the institution,
in light of the need for its suitability to the current stage of
evolution of communications in the country. The reasons why the
Communications Regulatory Authority changed its logo were many,
among them: the undeniable technological convergence and the
growing use of the telecommunication networks signal by society
in accessing different services and products. The use of a single
technology infrastructure to provide services that once required
different communication channels, protocols and equipment
(unification) is called technological convergence.
The change in the logo is also associated with communications
sector practices where there is a need for the Communications
Regulatory Authority (ARECOM) to maintain a brand associated with
current trends of the postal and telecommunications sectors.

Image 1: Communications Regulatory Authority Logo

It is in this context that the logo in force was revoked; with effect from
December 19th, 2018 and the acronym ARECOM was approved. This
rebranding process is a turning point in view of the prospects of new
businesses that the communications sector brings to our market.
With the growing evolution of 5G networks, Internet of Things
(IoT), Artificial Intelligence (AI) and Dynamic Access to Radioelectric
Spectrum the changes in the market that impel consumer-oriented
reflection and operators in the sector will be many.
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Each detail of this logo is associated with the visual identity of
the Communications Regulator. For example, the network signal
represents the evolution of communications; modernity through
the rounded lettering; and as we all know, red awakens desire,
consumption and yellow is very eye-catching colour to the human
eyes. In this last trait of the logo, the Communications Regulatory
Authority shows national pride, given that the iconography praises
the colours of the national flag.

2
REGULATION OF THE POSTAL AND
TELECOMMUNICATIONS SECTORS

T

It is on this basis that the following regulations were produced and
approved by the Council of Ministers in 2018:
1. Regulation on Sharing Telecommunications Infrastructure and
other Network Resources;
2.
Review and approval of the Regulation on Approval of
Telecommunications Equipment; and
3. Radiocommunications Regulation.

A. Legislation APPROVED by the Council of Ministers
•

Regulation on Sharing Telecommunications Infrastructure
and other Network Resources - Decree No. 65/2018, of
November 9th. This Regulation lays down the rules and legal
framework applicable to the sharing of network infrastructure
and other network resources to all telecommunications
operators. The telecommunications operators are
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he continuous production of regulatory instruments by the
Communications Regulatory Authority – ARECOM, aims to
standardize the communications market in Mozambique in
order to make it competitive and desirable for investment
given the transparency and impartiality of the regulator.
Nonetheless, this protection to operators should not serve as a
shield for the exploitation of consumers of communications services
by applying high fees and tariffs on their services or products. For
the maintenance of this balance, the Communications Regulatory
Authority should produce regulatory instruments that fit the
moment or stage of technological development and/or deregulate
market segments to ensure innovation, in particular, in an era where
unified licences allow the operators to provide any type of service
(4G, 5G,TV).

•

•
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obligated to share their infrastructure on a level playing
field, transparent and non-discrimination basis. With this
decree, Decree No. 62/2012, of December 27th, approving
the Regulation on Sharing Telecommunications and other
Network Resources in Passive Network Infrastructure has
been revoked.
Regulation on Approval of Telecommunications Equipment
- Decree No. 66/2018, of November 9th. This Regulation lays
down the legal framework applicable to the approval of
telecommunications and radiocommunications equipment
in Mozambique in order to ensure the protection of public
telecommunications and radiocommunications networks
from any damage or harmful interference caused by the
connection of non-compatible equipment and ensures that
equipment manufacturers and suppliers meet the technical
requirements set by the recognised certification entities. On
the other hand, it revokes the Decree No. 37/2009, of August
13th, which approved the Approval of Telecommunications
and Radiocommunications Equipment.
Radiocommunications Regulation - Decree No 75/2018, of
November 26th, establishes the legal framework applicable
to radioelectric spectrum management, planning,
frequency coordination, operation, use and monitoring of
Radiocommunications stations. This Regulation applies
to all users of the radio spectrum throughout the country,
in particular in territorial waters, overseas strips, areas
adjacent to the territorial sea, which extend to a distance
of 200 nautical miles, measured from the baseline on
which the territorial sea is measured; continental shelf and
national airspace. Lastly, it revokes Decree No. 36/2009, of
August 13th.

B. regulating the process of internal drafting
•

Telecommunications Network Safety Regulation – This
proposal for a Regulation aims at establishing procedures
to implement technical measures to be complied with
regarding the safety and integrity of the telecommunications
network and infrastructure, therefore it will be applicable to
all operators of telecommunications networks and public

•
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•

services in the component of operational safety and integrity
of networks and services. Furthermore, it will define the
minimum standards and requirements set for the security
of networks and services in order to ensure the following:
availability, integrity, confidentiality and authenticity, i.e.
data protection, transparency, quality of communications
and resiliency of network infrastructure. This control
and monitoring of fraud in communications is necessary
due to the increasing adoption of mobility in access to
network infrastructure. It is important to note that in this
proposal for a regulation, the issues relating to the security
of telecommunications networks and public services
will be taken into consideration and improved, including
in situations of force majeure, always reconciling and
balancing the various interests so that the regulation does
not constitute a burden both for the telecommunications
network and the public service operators and consumers.
Regulation on Telecommunications Services Consumer
Protection- The Proposal of the Regulation on
Telecommunications Services Consumer Protection
shared with telephone companies, television services
and with consumer protection organisations, in particular,
PROCONSUMERS and ADECOM in its preparation, aims at
establishing a set of standards that address the concerns of
telecommunications consumers caused by the development
of Information and Communication Technologies (ICT),
which continuously determine technological changes and
the need to combine policies based on the regulation of
these ICT. This proposal shall establish the legal framework
applicable to the protection of the legitimate interests
of consumers of telecommunications services and shall
apply to all telecommunications operators providing
telecommunications services or selling telecommunications
equipment in the national territory.
Tariff Pricing Principles Regulation – This Regulation
submitted to the Technical Board of the MTC (Ministry of
Transport and Communication) for consideration aims at
establishing the legal framework on principles and criteria
for the setting of retail and wholesale tariffs for the provision

•

•

of telecommunications public services to ensure that the
Mozambican market is competitive with fair, reasonable,
non-discriminatory and consumer-accessible tariffs;
Regulation on Operator with Significant Position - This
Regulation, also submitted to the Technical Board of the
MTC for consideration, shall establish the legal framework
applicable to market analysis with a view to determining
the Operator with Significant Position (OSP) or dominant
in the market for the application of remedies in order to
mitigate or eliminate abuse of a dominant position in the
telecommunications sector. Telecommunications operators,
namely: VM, Tmcel and Movitel – participated in this
regulation’s coordination and harmonization.
White Space TV Technical Standard – This standard whose
drafting has been completed and is awaiting the approval
of the CA, essentially, aims at establishing the rules and
framework applicable in the use of white spaces between
television channels – the guard frequencies between
television channels - for internet provision and low-cost
data.

3
RADIOCOMMUNICATIONS AND
TECHNOLOGY

T

his chapter addresses aspects of radiocommunications and
technologies with emphasis on the re-planification and
monitoring of radio spectrum, the measurement of technical
parameters of radiocommunication and broadcasting stations,
as well as the preparation of the World Radiocommunications
Conference -2019. The Radio spectrum monitoring is remotely
performed through ARECOM mobile stations as well as by
supervision and on-site inspections.

In the mission of re-planning the radio frequency spectrum, after
the Administrative Court’s endorsement of the contract with
Lynx e Image, a Portuguese Company, it allowed this company to
commence the process of drafting and implementing an action plan
for radio spectrum re-planning.

A. Spectrum Auction
The Communications Regulatory Authority-ARECOM, through an
announcement and letter invited Telecommunications operators
eligible to participate in the Spectrum Auction for the allocation
of Frequency Usage Rights of 800 MHz, 1800 MHz and 2.6 GHz
frequencies. The aforementioned auction took place on October
25th 2018, at 9.00 am.
Only mobile service operators incorporated and operating in the
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The Communications Regulatory Authority - ARECOM continued, in
2018, with the re-planification and monitoring of the radio spectrum
and measurements of technical parameters of sound broadcasting
and television broadcasting stations as well as addressing cases of
harmful interference to the systems due to the lack of adjustment
of some systems.

national telecommunications market, inter alia, VM, SA (Vodacom
Mozambique), Movitel and Tmcel could bid, under Resolution No. 4/
CA/INCM/2018, of July 24th, approved by the Board of Directors of
the Communications Regulatory Authority – ARECOM.
This spectrum auction was held in three rounds of 45 minutes
each, with breaks of 30 minutes between them. The methodology
adopted was from a simultaneous, ascending and open auction, as
all lots were made available for bidding at the same time and the
price of the lot in each round was ascending.
The following lots were auctioned:

Of the five (5) lots in dispute in the band of 800 MHz, two (2) lots
were assigned to Vodacom, 2 (two) to Movitel and 1 (one) to Tmcel.

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

Movitel

Tmcel

Lot 5

Movitel

Lot 4

2 x 5MHz

Lot 3

VM

Lot 2

2 x 5MHz

Lot 1

VM

Bandwidth

Lot

Allocation
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1. Five (5) lots of 2x5 MHz of 800 MHz band;
2. Six (6) lots of 2x5 MHz of 1800 MHz band
3. Nine (9) lots of 2x5 MHz of 2.6 GHz band.
According to the rules laid down in the Spectrum Auction Regulation,
considering the value of the spectrum in tender and the similarity
of the propagation characteristics in each frequency band, the
jury decided to establish the payment of the average value of the
tendered price in the last round which is: the sum of the three values
tendered by the three operators in the last round divided by three.

Bid base price for each Lot is $15,000,000
Table 1: Spectrum allocation in the 800 MHz band

Lot 6
2 x 5MHz

2 x 5MHz

Lot 5

2 x 5MHz

Lot 4

Allocation

2 x 5MHz

Lot 3

2 x 5MHz

Lot 2

2 x 5MHz

Lot 1
Bandwidth

Lot

Bid base price for each Lot is 30.000.000 USD

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

Lot 6

Lot 7

Lot 8

Lot 9

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

2 x 5MHz

Allocation
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Bid base price for each Lot is
15.000.000 USD

Tablet 3: Spectrum allocation in the 2.6 GHz band

This process allowed the collection of about USD 83,400,000.00
(eighty-three million four hundred thousand American dollars) to
the Mozambican State.

B. Monitoring of THE radioELECTRIC spectrum
Radio spectrum monitoring actions aim to determine the degree of
occupation of the radio spectrum – an increasingly scarce resource
– at national level by licensed operators as well as detecting the
illegal use of the radio spectrum by unauthorized entities. The
main purpose of these actions is to avoid harmful interference to
communication systems caused by the misuse of certain bands
thereof or by operation of systems outside the desired parameters.
However, the inspection by the Communications Regulator aims to
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Bandwidth

Lot

2 x 5MHz

Table 2: Spectrum allocation in the 1800 MHz band

assess the degree of compliance with the terms and conditions of
licences granted to operators to discourage the practice of unlawful
acts and proliferation of pirate operators who may distort the market
with unfair competition. On the other hand, it intends to enforce
the compliance with these terms and conditions in situations where
they are not observed. It is within this context that radio spectrum
monitoring and inspection occur throughout the country all year
around.
Radio spectrum monitoring took place in the three regions of
the country (south, central and north). This process consisted of
verifying the signal coverage levels of Digital Terrestrial Television
(DTT), station transmission parameters operating between 20 MHz
to 8 GHz with emphasis on checking the occupancy levels of GSM
900, GSM 1800 and UMTS 2100.

C. Digital Terrestrial Television Coverage
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In the Northern Region, the signal levels of Digital Terrestrial
Television (DTT) were monitored in the provinces of Nampula,
Cabo Delgado and Niassa. In Nampula Province, the DTT signal
was monitored in the districts of Namialo and Angoche where
it was found that in the direction Namialo- Nacala there is a DTT
signal coverage radius of 50 km with a signal power of 33 dbmv. In
Angoche District in the Angoche - Nametil direction, the coverage
radius is also of 50 km with a signal power of 31 dbmv.
In Cabo Delgado Province, while performing the same exercise, it
was found that in the Pemba-Metoro direction the coverage radius
is 68 km, with a power of 41dbmv. In Niassa Province, in Cuamba,
Lichinga and Matchedge districts, it was found that due to the
existence of irregular terrains, signal levels are different from
the other regions, because in this village the maximum radius of
coverage is approximately 15 km with a power of 31dbmv.

D. Use of Radio Spectrum of 20 MHz - 8 GHz
In the Southern Region, with regard to the resolution of harmful
interferences, INCM dismantled 35 wireless phones, 2 (two) baby
monitors and 2 (two) Drive Thru equipment units that operated
illegally in the band of 1920 -1930 MHz. INCM, followed up the
investigations of interference stemming from the Acacia States

Condominium and Sommershield II, where the equipment was
turned off without being confiscated. Interference caused by the
operator Movitel in the nearby area of INAM in Maputo was also
resolved. Investigations are underway to know the causes of
interference that occurs in EDM’s CREDELEC electricity meters in
Mafalala.
In the Central Region, specifically in Zambézia Province, monitoring
missions were carried out in the City of Quelimane, in the districts
of Nicoadala, Namacurra, Mocuba, Ilé, Gurué, Mopeia, Morrumbala,
Mulevala and Lugela. In these locations the mobile phone operators
operate within the defined parameters, however, a problem of an
Mcel link in some districts and problems in connection of the 3G
network of Mcel and Vodacom, were detected as well in some
districts.

In the Northern Region, monitoring was done in Nampula Province
in the following locations: Nampula City, in the districts of Nacala
Porto, Memba, Eráti and Angoche. In these places most licensed
entities operate within the frequencies assigned, with the exception
of Nacala Porto, where illegal frequencies were detected, and the
respective fines imposed (see the paragraph on fines below).

E. Occupancy Levels in the GSM 900, GSM1800 and UMTS
2100 Frequency Bands
It is important to verify spectrum occupancy levels in the GSM
900, GSM 1800 and UMTS 2100 frequency bands to ensure
communications free from harmful interference. Base stations
that are, for some reason, operating on the same channel and also
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In Tete Province, the monitoring of the entities occurred in the City
of Tete and in the districts of Moatize, Changara, Marara, Mágoe,
Cahora-Bassa and Chiuta, in the frequency bands of 20 MHz to 8
GHz. No entity in these locations was identified as operating outside
the spectrum assigned. In Sofala Province, in Beira City and districts
of Buzi, Chibabava, Machanga, Machaze, Nhamatanda and Dondo,
the prospection and monitoring of the Terrestrial Mobile Service
were carried out, in the bands: VHF (137-174 MHz), UHF (400-470
MHz) and from 3 GHz up to 8 GHz. From this process, three illegal
entities were identified, namely, Genuine Segurança, Mozambique
Security, Lda and AFECC/ANE).

within reach of each other, form a single transmission domain.
Thus, all devices (mobile phones) can receive transmissions with
very high interference levels especially if the two base stations
are transmitting at the same time, their radio signals will collide
and become distorted, resulting in data corruption or total loss of
packages.
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If there is an excessive amount of collisions, the data will never
be transmitted successfully and the wireless network becomes
unusable. To avoid collisions, for example, 802.11 wireless devices
use a listening approach before talking to or accessing the spectrum.
When a device detects another transmission, it performs a random
back-off for a short period of time, after which it will perform
another check before attempting to transmit again. If the channel
is cleaned after a check, the device can stream on the channel
and send some data. As this process in the GSM 900, GSM 1800
and UMTS 2100 frequency bands is not able to operate, it is the
obligation of the Communications Regulatory Authority to verify
the levels of occupation of the radio spectrum used mostly by the
operators Tmcel, Vodacom and Movitel. In order to evaluate the
degree of spectrum occupation in the bands assigned and reserved
for mobile phone operators, base stations located in Gaza, Sofala
and Tete provinces were inspected.
In Gaza Province, two companies, one in Manjacaze and one in
Chibuto denominated Chibuto Heavy Sands Exploration Project
(AFECC), were notified for the use of radios without due licensing.
A transmission was also observed in the band of 1743-1785
MHz with similar characteristics as those of cordless phones,
and investigation is underway to determine the origin of the
transmission.
In Inhambane Province, the Bank of Mozambique was notified of
the use of unassigned frequencies and the MSC Company – Pomene
Lodge for illegal use of 12 radios.
In Sofala Province, in all its extension, the mobile operators (Tmcel,
Vodacom and Movitel) in the GSM 900.1800 and UMTS 2100 bands
operate within the allocated bands.
In Tete Province, in Changara and Chiuta districts, the operator
Movitel was occupying a band not assigned by the Regulatory
Authority, so it was notified to adjust its signal.

4
COMMUNICATIONS IN MOZAMBIQUE

T

This chapter presents the results of the study of the functioning
of the national and international postal service of the different
mail service operators in the Mozambican market (Correios de
Moçambique, DHL, FEDEX, Portador Diário) and presents the results
of delivery times for each of the operators.
Voice, SMS and data services are analysed and presented in the
telecommunications section. This comparative analysis focused on
revenue, subscribers, investments and volume of traffic reflects the
reality of the market which can be of great value to market operators
in designing their strategies.
In the paragraph about tariffs the consumer can verify the differences
between the different offers by the different market operators and
decide on the best choice for their needs.
ARECOM’s publication of the list of offenders to the various
communication systems, terms and conditions of licensing and
fines imposed show the need for the licensing of operators and
approval of equipment for operation and use of radio spectrum in a
fair manner and in equal circumstances.
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he communications sector is comprised of the postal and
the telecommunications sector. The postal sector comprises
operators who provide mail services such as the delivery of
letters, packages, postal orders and others. The telecommunications
sector comprises the telecommunications sector itself and that of
radio communications. In the telecommunications sector there are
regulated fixed and mobile operators, Internet providers and other
services. In the radiocommunications sector: radiocommunication
media materials such as sound and television broadcasters, fixed
station networks (BTS), mobile (Motorola portable radios) are
regulated.

A. The Postal Sector
The Mozambican Postal Sector, in recent years after the approval of
the Postal Law, has experienced growth in the reception of postal
orders from abroad, with greater emphasis on deliveries from China,
Portugal, England and the United States of America.
Postal orders are mostly from e-commerce transactions from
websites such as Alibaba, Dhgate, Ebay and Amazon. Sending postal
orders has been growing, partly due to the easy acquisition of goods
on online platforms as from the confidence that the postal service
enjoys from the users. However, the results of the analysis of the
Mozambican postal sector carried out in 2018 by the Universal
Postal Union (UPU) puts Mozambique in 168th place with 2.48
points less than the study carried out in 2016. The UPU study called
2IPD investigates four (4) indicators that are: reliability, resilience,
reach and relevance.
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The UPU study included a total of 173 countries in 2018 that were
evaluated for global market production in 2018, while the 2016
study had only 170 countries. The ranking of the best countries
with postal services in 2018 is led by Switzerland, the Netherlands
and Japan at the top of the list, followed by Germany and France.
In the study carried out in 2018, Mozambique is in 168th place,
maintaining the same ranking as 2016 with the difference of having
lost 2.48 points compared to that year. The countries at the top
of the ranking had high scores due to consistent and balanced
performance in the four 2IPD indicators: all of them were able to
build reliable, well-connected, relevant and resilient postal services.
The main conclusion of the report of the UPU study is the need
for the postal sector to remain a key vehicle for socioeconomic
development. In order to reach the desired socioeconomic
development, it is necessary to encourage governments, regulators
and any other actors interested in the sector to increase investments
and draft policies and regulations on equal terms to boost the
postal sector.
It is within this context that the Communications Regulatory
Authority in 2018 conducted a study aimed at testing the
reliability, connectivity and relevance of postal services provided
in Mozambique.
The study consisted of: in a first phase, sending letters and postal

orders from the capital to all provinces of the country and from the
provinces to their neighbouring provinces. In a second phase, it
consisted of sending letters and orders to some provincial capitals
and waiting for their return.

B. Simulation of the FUNCTIONING of the National Postal
Service
The simulation of the functioning of the national postal service
consisted of sending letters and postal orders from Maputo city to
Inhambane, Sofala, Tete and Nampula and waiting for confirmation
of reception to be sent by the postal company via its portal. In a
second instance, the postal objects would have been sent from
provincial capitals to Maputo city, with the exception of objects
sent to Nampula in which these would pass through Tete, Sofala
and Gaza.

C. Delivery Time
DHL, at national level, presents the best delivery time: it shows a
30-minute to an hour advance over companies such as FEDEX and
Portador Diário, this is for packages to be sent to the Southern
and Central regions of Mozambique where delivery time does not
exceed 12 hours.
Portador Diário and FEDEX have the second best delivery time:
packages usually arrive 2 to 4 hours later compared to packages
sent by DHL. One of the problems of this delay may be due to
delivery notification mechanisms.
Correios de Moçambique for the South and Central regions is
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1. The study was carried out using postal services provided by the
following postal operators: Correios de Moçambique (CdM);
2. Dalsey Hillblom Lynn (DHL);
3. Federal Express (Fedex); and
4. Portador Diário.
All postal operators mentioned above offer high or very high quality
of service throughout their portfolio of postal products, as well as
great global connectivity for their customers. They also benefit
from strong demand for their diverse portfolio of services and are
relatively resilient to changes and transformations in the postal
environment.

significantly delayed: a package takes 24 hours to be delivered and
the notification is given by the recipient of the postal object.
For the Northern Region, Portador Diário has better delivery time,
which for any postal object does not take more than 24 hours. In
the cases of DHL, FEDEX and CdM for every four (4) postal objects
sent three (3) arrived within 36 hours and at least one arrived after
38 hours.

D. Simulation of the FUNCTIONING of the International
Postal Service
For the international sending and receipt test letters and orders were
sent from Maputo City to: Botswana (Gaborone), China (Guangzhou,
Wuxi), Italy (Milan and Trieste), Morocco (Rabat), Rwanda (Kigali),
Switzerland (Lugano) and Sweden (Stockholm). In the opposite
direction packages were sent to Maputo from: Botswana (Gaborone),
China (Guangzhou, Wuxi), Rwanda (Kigali), Morocco (Rabat) and Italy
(Trieste). For the sending and receipt of postal orders, the postal
services of the following operators were used:
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1. Correios de Moçambique (CdM);
2. Dalsey Hillblom Lynn (DHL); e
3. FEDEX.
It is important to note that during the tests of sending national and
international packages, no object was lost, however, the delivery
times for packages coming from China, the time of arrival in
Mozambique when using conventional postal services, includes
about 15 to 21 days wait time in the Republic of South Africa. This
waiting time has a negative impact on postal service and ecommerce.
In the sending process, these postal objects sometimes can even be
held for about 5 to 10 days in the Republic of South Africa.
DHL and FEDEX stand out in the quality of services and software
for notification of the status and location of the postal object,
which creates confidence in users who in turn generate a great
demand in the wide range of postal services provided. This is why
the costs charged by these operators are not compatible for most
of the ecommerce consumers on sites like dhgate, alibaba and
or aliexpress. These operators are also the preferred service for
sending sensitive documents abroad.
Correios de Moçambique (CdM) has a different strategy from most

operators. In 2018, CdM began providing office distribution services
to national companies at provincial capital level. This decision
shows resilience and ability to identify services complementary to
the normal distribution of postal objects. In this era of digitisation,
CdM fails for not having, until now, an integrated electronic postal
system with most of the object providers from e-commerce. The
postal objects that CdM receives from China are many, however,
the information of arrival at the post office is not yet provided to
national consumers.
Portador Diário is one of the most efficient operators in regards
to the relationship management, registration and flexibility in the
processing of the postal object. This is one of the companies that
has greater customer attention and presents an attractive consumer
management service.

E. Postal Addressing
Postal addressing is part of the information that helps to compose
the delivery points of postal packages and goods. It reflects the
province, district, administrative post, neighbourhood, city and
house number. This number helps the postal branches in the
screening process of thousands of packages, thus, ensuring that the
postman delivers each package to the right addressee.
To address this problem, companies, people or groups of people
usually rent a PO Box in Correios de Moçambique. PO Box is the
service that enables the client, individual or legal person, to rent a
space in lockers located in some postal company branches where
they then start receiving their letter-post items.
It is also common practice, to declare in the package to be received
the contact number of the person receiving the order, in order to
ensure that the post office has someone to contact at the time of
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The simulations carried out were aimed at testing the reliability,
connectivity and relevance of postal services provided in the
national and international territory. There are, however, aspects that
need to be analysed in more depth in all stakeholders involved in
postal services, from the Regulator of the sector, to Customs to the
State Administration, because two of the major constraints of this
sector, for the final user, is the customs clearance process as well as
the postal addressing process.

making the delivery or indicate where the owner of the package can
collect it.
Within the implementation of the Postal Code Project, ARECOM
received instructions from the Minister of Transport and
Communications through a base reference document aimed
at surveying the postal network of the public operator for its
restructuring and modernization, in order to facilitate the integration
of the Public Postal Operator in this Project. This document is in the
drafting stages and it is expected to be submitted to ARECOM by
the end of October.
The Communications Regulatory Authority in view of this first
difficulty will carry out, at the beginning of 2019, a simulation of the
postal code in the Municipal Village of Manhiça. This exercise aims
at verifying the feasibility of postal codes to be used at national
level.
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For cases where it is necessary to pay customs duties of the postal
orders, there are two modalities used: the first is on-site at the cargo
terminal or head office of the postal entity where there is usually a
customs entity. The second is via the mediation of the post office.
This second modality sometimes has an additional small rate.
Although the products already come with the cost statement
from the point of origin, they are evaluated a second time. The
Communications Regulatory Authority, through a study, found that
this process is random. In some cases where the postal product has
a value of less than 12 USD, but with a volume or weight greater
than 2 kg, having verified the content, it undergoes a customs
revaluation. However, when the object sometimes exceeds the
USD 12 value, and in the verification process the object does not
appear to have commercial value at national level, it does not suffer
any revaluation and may sometimes not pay any customs tax. The
packages and postal orders processed in the study conducted by the
Communications Regulatory Authority from January to December
2018 were processed with different criteria.

5
TELECOMMUNICATIONS

A. Fixed Telephony
B. Mobile Telephony

W

hen analysing technological developments in past years,
it is perceived that the telecommunications sector is one
of the markets with constant evolutionary leaps, from
the popularisation of mobile phones, to the introduction of mobile
Internet to the introduction of clothing capable of producing and
storing information.

The Mozambican market may aim to introduce the technologies
mentioned above in 2019, recognizing that its evolutionary
process had two significant milestones: the first milestone was the
liberalisation of the telecommunications sector that took place in
1992 with TDM being a private-law company by becoming a Public
Limited Company (PLC) at a time when Mozambique was preparing
for the opening of the mobile telecommunications market. And
finally, the entry of mobile phone operator Movitel in 2010 whose
main focus was the coverage of rural areas which came to be through
coverage in administrative posts devoid of any telecommunications
service.
The entry of operator Movitel forced the other competing operators
to the same market to diversify their service portfolio with the entry
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Evolutionary trends for the Mozambican telecommunications market
are the introduction of Long Term Evolution (LTE) and Internet of
Things (IoT) Technologies. The movement of the introduction of LTE
was on the rise in 2017, with the regulation of fixed broadband
supply, expected for 2019. The introduction of the Internet of
Things (IoT) is also expected to take place in 2019 using Narrow
Band – IoT, LoraWAN and SigFox technologies.

of mobile money services (Mkesh, Mpesa and e-Mola).
Voice, SMS and mobile data services have been dominating the
mobile telecommunications sector. The Mozambican voice service
continues to be dominated by the so-called On-Net which has been
one of the services provided aggressively by operators since 2014.
Voice service grew 5% in 2018 compared to 2017, where it had
13,343,667.00 (thirteen million, three hundred and forty-three
thousand sixty-seven hundred and sixty-seven) subscribers. In
2018, a total of 16,246,771,334.00 (sixteen billion, two hundred and
forty-six million, seven hundred and seventy-one thousand three
hundred and thirty-four) SMSs were sent. Data services continue to
have a sharp growth where two regions in Mozambique stand out
in 2018: City of Nacala and Mocuba District. This year the City of
Nacala generated in terms of revenue in the data service, values
higher than the City of Matola, about 77,018,726.47 (seventyseven million, eighteen thousand seven hundred and twenty-six
meticais and forty-seven cents) 158,447,600.20 (one hundred and
fifty-eight million, four hundred and forty-seven thousand, seven
hundred meticais and twenty-seven cents).
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C. Voice Services
The merger between the mobile phone company Moçambique
Celular (Mcel) and fixed telephony company Telecomunicações de
Moçambique (TDM) gave rise to Moçambique Telecom, SA whose
acronym is (Tmcel). With this merger the structure of the Mozambican
market changed from four operators (TDM, Mcel, VM and Movitel) to
three (Tmcel, VM and Movitel) where everyone can now explore all
types of telephony (fixed and mobile). With Tmcel’s entry into the
telecommunications market, there has been a reduction in Internet
and voice tariffs, and these services have become accessible to
customers. The mobile telecommunications company has focused
on several strategies to ensure the maximization of the investment
made in voice and data segments with the main objective of
ensuring the growth and strengthening of its position in the
telecommunications both at national and regional level.
As a result of these events the volume of minutes in voice service
grew by 57% when compared to the years 2017 and 2018. It is
important to note that in 2017, voice service had 16,499,183,249.00
(sixteen billion, four hundred and ninety-nine million, one hundred

and eighty-three thousand, two hundred and forty-nine) minutes
while 2018 recorded a total of 28,942,883,492.00 (twenty eight
billion, nine hundred and forty-two million, eighty-eighty-three
thousand, four hundred and ninety-two) minutes.
This exponential growth is at a time when most subscribers to the
prepaid mobile phone service when purchasing any top-up are
offered bonuses for On-Net communications. These bonuses or
promotions have durations not exceeding one week.
On-Net calls make up most voice service calls in telephony
operators, and in 2018 Vodacom was classified as the operator with
the highest volume of On-Net call traffic.

Chart 1: Voice service

In 2018, voice services continued to be the service that generated
the highest revenue in the national telecommunications market.
The voice segment generated MZN 3,791,481,391.39 (three billion,
seven hundred and ninety-one million, four hundred and eightyone ninety-one thousand meticais and thirty-nine cents) against
MZN 2,687,738,902.14 (two billion, six hundred and eighty-seven
million, seven hundred and thirty-eight thousand, nine hundred
and two meticais and fourteen cents) generated by the services of
SMS, data (mobile, FTTH, dedicated Internet), leased lines and USSD.
Analysing the distribution of revenue, geographically, it is verified
that the networks that generate the highest volume of revenue in
voice services are located in the Southern Region (Maputo, Matola,
Gaza and Inhambane) with revenue around MZN 2,052,815,967.93
(two billion, fifty-two million, eight hundred and fifteen thousand,
nine hundred and sixty-seven meticais and ninety-three cents)
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followed by the Central Region with MZN 1,163,352,824.30 (one
billion, one hundred and sixty-three million, three hundred and
fifty-two thousand, eight hundred and twenty-four meticais and
thirty cents) and the Northern Region with MZN 575,312,599.17
(five hundred and seventy-five million, three hundred and twelve
thousand, five hundred and ninety-nine meticais and seventeen
cents). The Southern Region generates 54% of the total voice
revenue value of the mobile telecommunications sector, the Central
Region contributes with 30% of revenue and the Northern Region
with the remaining 16%.
The five provinces that generate the highest revenue in voice service
(monthly subscription rate, On and Off-Net calls, international traffic
and roaming) are the provinces of Maputo, Sofala, Inhambane,
Nampula and Manica.
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Maputo Province generated revenue from voice services of
approximately MZN 1,398,845,177.00 (one billion, three hundred
and ninety-eight million, eighty-five thousand, one hundred and
seventy-seven meticais) followed by Sofala with revenue around
MZN 381,171,384.19 (three hundred and eighty-one million, one
hundred and seventy-one thousand, three hundred and eighty-four
meticais and nineteen cents), Inhambane with MZN 348,247,591.30
(three hundred and forty-eight million, two hundred and fortyseven thousand, five hundred and ninety-one meticais and thirty
cents), Manica with MZN 256,284,981.26 (two hundred and fiftysix million, two hundred and eighty-four thousand, nine hundred
and eighty-one meticais and twenty-six cents), and finally Zambézia
with MZN 30,213,815.90 (thirty million, two hundred and thirteen
thousand, eight hundred and fifteen meticais and ninety cents).
With regards to On and Off-Net calls, the provinces that generate
the highest revenue are Maputo, Nampula and Sofala while in
international traffic and roaming the avid consumers of the segment
are the cities of Maputo, Gaza and Inhambane. Table 4: Revenue from
voice services - 2018, shows the monthly subscription, domestic
calls, international calls and roaming fee levels.

138’234’885.81

193’857’514.75

14’342’011.19

1’813’179.55

348’247’591.30

158’781’488.74

212’565’803.14

8’670’645.91

1’153’446.40

381’171’384.19

259’869’142.32

2’575’882.54

18’629’141.73

183’126’992.48

55’537’125.56

Gaza
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Maputo

198’757’631.77

1’099’707’341.62

82’287’335.58

18’092’868.02

1’398’845’177.00

Matola

45’854’057.31

-

-

-

45’854’057.31

Total

Roaming

International

Calls (On-Off
Net)

Subscription
Fee (Monthly)

Provinces

Nampula

95’369’548.56

239’379’072.01

7’917’078.14

667’769.48

343’333’468.19

Nacala

51’585’120.82

-

-

-

51’585’120.82
81’990’468.59

-

-

-

81’990’468.59

Mocuba
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230’213’815.90

775’811.98

4’971’058.04

127’215’641.72

97’251’304.15

Zambezia
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213’692’174.36

558’863.78

11’881’530.59

144’156’259.53

57’095’520.46

Tete

256’284’981.26

1’037’997.89

7’118’260.64

112’432’566.49

135’696’156.24

Manica

C. Delgado

59’450’167.61

68’126’429.32

4’394’695.56

393’515.66

132’364’808.14

Niassa

13’922’606.95

31’352’437.18

2’315’925.05

438’232.83

48’029’202.02

Table 4: Revenue from voice services – 2018

D. Voice Service subscribers

On Chart 2: Distribution of subscribers, we notice that the operator
with the highest share of subscribers at national level is Vodacom
with approximately 6,722,367.00 (six million, seven hundred and
twenty two thousand, three hundred and sixty-seven) subscribers,
which corresponds to 48 %, followed by Movitel with 4,185,769.00
(four million, one hundred and eighty-five thousand, seven hundred
and sixty-nine) subscribers, which corresponds to 30% of the
total subscribers, and Tmcel with 3,101,646/00 (three million, one
hundred and one thousand, six hundred and forty-six) subscribers
corresponding to 22% of the market share.
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The number of voice service subscribers grew by 5% in 2018
compared to 2017 where voice service had 13,343,667.00 (thirteen
million, three hundred and forty-three thousand, six hundred
and sixty-seven) subscribers. In 2018, voice services had a total
of 14,074,248.00 (fourteen million, seventy-four thousand, two
hundred and forty-eight) subscribers of which 28% are located in
Maputo Province, 13% in Nampula Province and 11% in Zambézia
Province.

Chart 2: Distribution of subscribers

The evolution of the number of subscribers in the telecommunications
market has been growing slowly, Tmcel, which in 2017 had reached
the number of 4 million subscribers, in 2018 lost about 940 602
(nine hundred and forty thousand, six hundred and two) subscribers.
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Chart 3: Distribution of subscribers

E. SMS Service
SMS service is made available to customers of mobile phone
operators automatically. The SMS service costs at least MZN 1.5 to
MZN 2.5. This price is for text with 160 characters. In 2018, a total

of 16,246,771,334.00 (sixteen billion, two hundred and forty-six
million, seven hundred and seventy-one thousand, three hundred
and thirty-four) SMSs were sent against 12,957,807,050.00 (twelve
billion, nine hundred and fifty-seven million, eight hundred
and seven thousand, fifty) SMSs from the previous year. Of the
16,246,771,334.00 SMSs (sixteen billion, two hundred and forty-six
million, seven hundred and seventy-one thousand, three hundred
and thirty-four) SMSs only 192,860,006.00 (one hundred and
ninety-two million, eight hundred and sixty thousand, six) SMSs
are of international traffic. Figure 1: SMS service shows the total
number of SMSs sent from 2014 to 2018.
The difference in the volume of use of SMS services is remarkable
when the quarters of the year are compared. The fourth quarter
generates the same volume of traffic when compared to the last
quarter of each year.

Chart 4: SMS Service

F. Subscribers to Data Services
Whatever sector we operate in, or whatever your interest might be,
you will surely come across a story about how “data” is changing
our world.
In general, the data is simply another word for information, according
to Purple, a United Kingdom-based technology company that offers
free Wi-Fi through which companies can check the shopping habits
and patterns of their customers. There are two ways in which the
Internet and connectivity can have a positive impact on society.
First, the Internet can help create a better society. For example, the
health sector, the ability to access patient annotations can bring
improvements in the medical assistance.
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Secondly, Wi-Fi can help “connect” entire cities. Purple said that
this can help improve lifestyles in the form of “greater productivity
and services, better planning and development, collaboration in the
digital era and economic growth.” In addition, connected cities could
improve the quality of life “by creating access to the online world.”
Although the future of telecommunication rests with mobile data,
the use of data in the Mozambican context is limited to social
media. In 2018, approximately 332 million Terabytes were used in
Mozambique in the mobile telecommunications sector generating a
total of MZN 1,440,952,069.76 (one billion, four hundred and forty
million, nine hundred and fifty-two thousand, sixty-nine meticais
and seventy-six cents) at national level.
The services that generate the highest volume of revenue in mobile
operators are Modems with 57%, followed by Fiber To The Home
services with 30%. The volume of revenue generated by the
Dedicated Internet is 7% and the remaining 6% and 1% come
from mobile devices and roaming respectively.
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Chart 5: Distribution of subscribers

Most of the data service revenue was generated in Maputo Province
with a total of 598,752,524.79 (five hundred and ninety-eight
million, seven hundred and fifty-two thousand, five hundred and
twenty-four meticais and seventy-nine cents), followed by the
Province of Zambézia with 163,173,594.80 (one hundred and

sixty-three million, one hundred and seventy-three thousand,
five hundred and ninety-four meticais and eighty cents) and third
Nampula Province with 158,447,700.27 (one hundred and fiftyeight million, four hundred and forty-forty seven thousand, seven
hundred meticais and twenty-seven cents).

Chart 6: Distribution of subscribers

There are two regions of Mozambique that stand out in 2018, inter
alia, Nacala City and Mocuba District. In 2018, Nacala City generated
revenue amounts for the data service higher than the City of
Matola with about 77,018,726.47 (seventy-seven million, eighteen
thousand, seven hundred and twenty-six meticais and forty-seven
cents). In turn, Nacala City generated 125,994,341.79 (one hundred
and twenty-five million, nine hundred and ninety-four thousand,
three hundred and forty-one meticais and seventy-nine cents).

Chart 7: Consumption of mobile data per province
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G. Costing System
The costing system of the telecommunications market comprises
wholesale tariffs and retail tariffs.
Wholesale tariffs occur in the exchange of large volumes of traffic
between the different operators due to calls, either national or
international, originating on the network of one operator and
terminated on another operator’s network – so-called off-net calls. A
typical example of these tariffs is the interconnection tariff between
operators’ networks. The determination of interconnection tariffs
is made using the Long Run Incremental Cost (LRIC) methodology
and its responsibility lies on the operator with a significant market
position (OSP), that must submit the proposed interconnection
reference (PIR) to the other operators. However, since 2007 these
tariffs have been determined by the Communications Regulatory
Authority - ARECOM.
The reduction trend of the interconnection tariffs is demonstrated
below in Table 5: Interconnection Tariffs for the period 2017-2020.
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Year

2017

2018

2019

2020

Tariff (MZN/
min)

0.48

0.43

0.39

0.37

Table 5: Interconnection tariffs for the period 2017-2020

On the other hand, retail tariffs are individually determined by
operators, depending on the output and supply costs of services
and they must be cost-oriented.

6
INSPECTION

T

his section deals with the inspection actions carried out by
the Communications Regulatory Authority - ARECOM. The
inspection actions are essentially intended to verify the
degree of compliance with the terms and conditions of licence by
operators and take place throughout the country all the year around.
This activity covers all postal and telecommunications services.
In 2018, inspections were planned for 365 entities, however, only
271 were inspected, corresponding to 74% of the established
target. These inspections resulted in 87 notifications and 32 fines.

On the other hand, ARECOM notified 87 entities, distributed
throughout all provinces of the country, to remediate their systems.
These notifications with persuasive power aim at educating and
raising awareness of the operators to remediate their situations in
order to operate within legality and therefore avoid the application
of fines as an extreme measure. The next section of this chapter
describes, in detail, the fines applied as well as their status. It
should be noted that these fines are grouped by regions where, the
Southern Region includes the provinces of Maputo City, Maputo
Province, Gaza and Inhambane while the Central Region comprises
the provinces of Sofala, Manica, Tete and Zambézia and finally, the
Northern Region which is composed of the following provinces:
Cabo Delgado, Niassa and Nampula.
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The 32 fines imposed by ARECOM resulted in MZN 11,938,985.00
(eleven million, nine hundred and thirty-eight thousand, nine
hundred and eighty-five meticais). It should be noted that in 2018,
the highest fine imposed was of MZN 4,000,000.00 (four million
meticais) issued against the mobile phone operator Movitel for
activating SIM cards without complying with the provisions of the
Activation and Registration of SIM cards Regulation.

In the process of issuing fines, it was found that in the Southern
Region a total of 15 fines were issued, totalling MZN 8,106,000.00
(eight million, one hundred and six thousand meticais), in the
Central Region, 11 fines were issued which resulted in an amount
of MZN 2,187,501.00 (two million, one hundred and eighty-seven
thousand, five hundred and one metical) and finally, in the Northern
Region 7 fines were issued in an amount of MZN 1,211,060.00 (one
million, two hundred and eleven thousand and sixty meticais).
LICENSING
The licensing of Communications services at ARECOM is carried out
by the Directorate for Radiocommunications and Technology (DRT)
and the Directorate for Postal and Telecommunications (DPT).
In 2018, 4 postal entities, 42 entities in the telecommunications
sector and 240 radiocommunications stations were licensed.

A. Postal Licensing
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ARECOM, under the Postal Service Licensing Regulation, approved
by Decree No 67/2016, of December 30th, has been updating
licences of the postal sector.
In 2018, the Postal Sector issued four licences to operators located
in Maputo, Sofala and Nampula Provinces.
The entities located in Maputo province that received licences
under the aforementioned decree in 2018 were, namely, Correio
Expresso de Moçambique and Gold Express Lda. In Sofala province,
Beira. In Nampula province, a licence was issued in favour of Global
Visa Protocolos Lda. A licence was issue in Nampula Province,
specifically in Nampula City.
Nº

Company

Licence Number

Location

1

Correio Expresso de
Moçambique

23/SP/
INCM/2018

Maputo

2

Global Visa Protocolos, Lda

29/SP/
INCM/2018

Beira

3

Katsana Fast Mail

39/SP/
INCM/2018

Nampula

4

Gold Express Lda

16//SP/
INCM/2018

Maputo

Table 6: Distribution of subscribers

B. Telecommunications Licensing
The model of establishment, management and exploitation of
networks and the provision of telecommunications services is
subject to a class licensing process under this Telecommunications
Law. Thus, there are four licensing classes namely:

Chart 8: Licensing in the Telecommunications Sector
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1. Unified licence – which allows establishment and provision
of any type of services (mobile telephony, fixed telephony,
television distribution and data and internet transmission) as
well as establishing all types of networks (submarine cable
systems, gateway and other networks);
2. Class A Licence- Which allows the operator to provide only
telecommunications network services such as transport network
(submarine, satellite, microwave, fibre optics, fixed access via
radio, Tv, MVDS);
3. Class B Licence – Which allows the operator with this licence to
provide telecommunications services (Gateway, VoIP, ISP, Value
Added, Virtual Telephony and others); and
4. Class C Licence- Which allows an operator to provide
telecommunications equipment supply, installation and
maintenance services.
5. In 2018, 42 licences were issued, 4 of Class A, 22 of Class B, 1 of
Class C and 15 numbering licences were also issued. Numbering
licences are issued for access codes to network identification
services.

RADIOCOMMUNICATIONS LICENSING
In the area of Radiocommunications and Broadcasting, in 2018,
240 radiocommunications stations were licensed, distributed by 31
entities. In the same year, 115 radiocommunications stations were
cancelled.
In 2018, community broadcasting stations were licensed in the
provinces of Inhambane and Nampula both belonging to the Social
Communication Institute. The Opo Radio process was returned
to GABINFO due to spectrum unavailability in Maputo City and
Province. The broadcasting spectrum in Maputo city and province is
saturated, so there are no technical conditions for operationalising
more analog broadcasting stations.
With the advent of digital migration, which implies the change
of television stations from analog model to digital, the licensing
process of an analog television station of the JSA Group was
returned, because it is not possible in the light of the foregoing, the
allocation of analog channels for television.
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A. Approval
The approval of telecommunication and radiocommunication
equipment is governed by Decree No. 66/2018, of November
9th, which approves the Regulation on the Approval of
Telecommunication and Radiocommunication Equipment and
it is under the sole responsibility of Communication Regulatory
Authority (ARECOM). The approval of equipment aims to, but is not
limited to:
Protection of the consumer from using equipment incompatible
with national telecommunications networks;
• Ensuring interoperability among the systems, reliability and
electromagnetic compatibility of the telecommunication and
radiocommunication service support networks and network
security.
• More importantly, protect public telecommunication and
radiocommunication networks from any harmful damage
or interference caused by the connection of incompatible
equipment.
This section sets out the list of equipment approved in
2018 throughout the country. This is divided into two areas:
Telecommunication and Radiocommunication.
•

During 2018, 237 equipment units were approved throughout
the country. 215 related to Radiocommunications and 22 to
Telecommunications, as shown in Attachment 1: Equipment
approved in 2018.
In the telecommunication area, 13 data switching equipment
and nine (9) data routing equipment were approved. While in the
radiocommunication, the following equipment were approved: Two
(2) reception and transmission antennas, five (5) converters, 11
wireless connection modules, 29 portable terminals, 82 transceivers.

B. Fines

In 2018, after inspecting 365 entities, the Communication
Regulatory Authority-ARECOM imposed 32 fines due to the
following infringements:
1. Illegal use of radio spectrum;
2. Interferences with primary systems;
3. Operation outside the recommended parameters;
4. Operation with expired licences;
5. Import and sale of non-approved equipment;
6. Non-compliance with the terms and conditions of the licence.
The amount of the fines is approximately MZN 11,938,985.00
(eleven million, nine hundred and thirty-eight thousand, nine
hundred and eighty-five meticais).
It should be noted that high fines have been imposed on to the
following entities:
1. Movitel – MZN 4,000,000.00 (four million meticais), due to the
illegal registration of SIM cards;
2. China Road and Bridge Corporation (CRBC) – MZN 2,200,000.00
(two million, two hundred thousand meticais), due to the
interference to primary systems;
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The imposition of fines on infringing operators by the
Communication Regulatory Authority (ARECOM) aims to discourage
unlawful practices and offences in the use of radio spectrum. It is in
this context that out of several communication regulations there is a
chapter dedicated to sanctioning where infringements are properly
classified. Recidivism, which is to commit the same infringement
repeatedly, is penalized with the payment of twice the amount of
the fine.

3. Maya Brothers Lda, - MZN 1,500,000.00 (one million, five
hundred thousand meticais), due to the import and sale of nonapproved equipment;
4. Sasol- MZN 1,000,078.00 (one million, seventy-eight meticais)
due to the illegal use of the radio spectrum.
In the Northern Region, the inspection was carried out in the
provinces of Cabo Delgado, Niassa and Nampula.
In Cabo Delgado, SS Security Services was notified to submit licensing
documents for the use of radiocommunication equipment. Being
unable to submit the documents requested by the Communication
Regulatory Authority within the time-limit, this company was fined
for recidivism in the amount of MZN 15,000.00 (fifteen thousand
meticais). Similarly, even if it was not a case of recidivism, Achinene
Segurança was fined in the amount of MZN 10,000.00 (ten thousand
meticais) for illegal use of radio communication systems.
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In Niassa, Distrito de Lago, it was found that Gold One Mozambique
had not paid the fees for using the radio spectrum and for that it was
fined in the amount of MZN 180,576.00 (one hundred and eighty
thousand, five hundred and seventy-six meticais). In Lichinga, SS
Security Services, for not presenting any document regarding the
authorisation to operate radio communication services, was fined
for recidivism in the amount of MZN 200,000.00 (two hundred
thousand meticais).
In Nampula, Movitel was notified to clarify the issue related to
activation and registration of SIM cards by unknown individuals.
From this notification resulted a fine in the amount of MZN
4,000,000.00(four million meticais) due to the illegal registration
of SIM cards.
In Nacala, Terminal Especial de Exportação de Nacala (NCL) was
fined MZN 300,000.00 (three hundred thousand meticais) and
Grupo Comercial Nacala, LDA - Hotel do Sol was also fined MZN
5,484.00 (five thousand, four hundred and eighty-four meticais).
For the same reason, in the District of Ribaué, Mota Engil was fined
MZN 300,000.00 (three hundred thousand meticais). The church by
the name of Jesus Cristo dos Santos was fined MZN 200,000.00
MT (two hundred thousand meticais) for the illegal use of the VSAT
transmission system.
In the Central Region, the inspection was carried out in the provinces
of Zambézia, Tete, Manica and Sofala.

In Zambézia, 64 entities were inspected and as a result four
entities were fined for not presenting operating licences for radio
communication services.
Fines have been imposed on to the following entities:
1. Africa Great Wall Mining Company – MZN 200,000.00(two
hundred thousand meticais);
2. Security Services – MZN 200,000.00(two hundred thousand
meticais);
3. Madeiras e Agricultura, Lda - MZN 300,000.00 (three hundred
thousand meticais); and
4. Tony Abrantes Segurança – MZN 25.000 (twenty-five thousand
meticais).
In Tete, 15 entities were inspected in 12 districts, namely: Tete City,
Moatize Village, Angonia, Doa, Marara, Cahora-Bassa, Changara,
Chiuta, Chifunde, Macanga, Marávia and Mágoè. Out these 15
entities 10 are legal, but use non-approved equipment and 5
operate illegally.

In Manica, 11 entities were inspected which culminated in the
notification of six for not complying with the terms and conditions
of the licence. However, 3 entities were fined with a total amount
of MZN 522,000.00 MT (five hundred and twenty-two thousand
meticais)
In Sofala, Beira City, 45 entities were inspected where 4 were
detected operating with expired licences and illegal use of
telecommunication equipment. They were fined in the amount of
MZN 1,110,000.00(one million, one hundred and ten thousand
meticais)
In the Southern Region, 15 entities were fined and 30 were notified
out of 141 entities inspected during 2018. The total amount
collected from the 15 entities fined is MZN 8,106,000.00 (eight
million, one thousand metical)
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These 15 entities were fined an overall amount of MZN 30,501.00
(thirty thousand, five hundred and one meticais), the equipment
was confiscated and they were called upon to proceed with the
licensing and type-approval of the equipment. It should be noted
that out of the five illegal operators, three (TYT, Lda, Yufa Groupo EI
and MMC Resource) have already licensed and had their equipment
approved before the end of the first half of 2018.

In the Southern zone, the inspection was carried out in the provinces
of Inhambane, Gaza, Maputo Province and Maputo City. 40 entities
in Inhambane, 25 in Gaza, 55 in Maputo Province and 60 in Maputo
City were inspected.

Chart 9: Licensing
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7
DIGITAL MIGRATION

T

he digital migration process entails the introduction of
new technologies to provide access to digital television
through modern technological means. Digitally broadcasted
television allows you to transmit signals with good audio and video
quality gains increasing the amount of TV shows and new service
opportunities. Digital television also allows the replacement of
image formation as well as interactivity between the viewer and
television in real time.

In Mozambique, there are now three subdivisions of Digital
Television:
1. Digital Terrestrial Television (DVB-T), which is used for
terrestrial transmissions;
2. Digital Cable Television (DVB-C), which is used for terrestrial
transmissions via cable; and
3. Digital Satellite Television (DVB-S), which is used for digital
satellite transmissions.
In Mozambique, private television operators have opted for DVB-T,
where TMT, StarTimes and GoTV have been the most preferred
operators among the consumers. TMT, DSTV and ZAP have been
using DVB-S standard to provide access to satellite TV in rural
and urban areas where most of the packages distributed are
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With regard to the use of radio spectrum, digital television allows
the radio spectrum to be used rationally as the television signal can
be compressed with other signals before being transmitted. On the
receiver, the entire set of signals is decompressed and converted
into the original signal. Thus, in the frequency band occupied by
a channel – 8 MHz in the case of Mozambique, where only one
analogical television channel fits, several digital channels can be
transmitted simultaneously.

international bouquets. DVB-C is the technology used by TV-Cabo
to offer internet and television access.
On average the most adhered television packages have been DVB-S
services in provincial capitals as well as in some districts. The DVB-T
in Mozambique, in the context of digital migration, will be provided
by the public company TMT which assumes that the television
access package to be provided will have a cost of not more than
MZN 1,200.00 (one thousand and two hundred meticais) according
to the MTC.
Out of the set top boxes to be made available by StarTimes by the
end of 2018, 200 000 (two hundred thousand) set top boxes are
already in the country and in the phase of sale by EC Power. Under
this project, there are over 200,000.00 (two hundred thousand) set
top boxes to be delivered. Out of these set top boxes, 100,000.00
(one hundred thousand) have already been produced and are on
their way to Mozambique and the remaining 100,000.00 (one
hundred thousand) are in production scheduled for delivery in the
last quarter of 2019.
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The deadline for completion of the digital migration process in
the SADC region is December 2019. In Mozambique, all studios
are expected to be operational at the beginning of 2020 and the
distribution network to be operational in, at least, 90% of the
country.
By the end of 2018 the level of implementation was 65% of the
network, which corresponds to 42 emission centres out of 60
expected to be operational, the process of which was completed
with minor changes requested by the Communication Regulatory
Authority.
In relation to the provincial studios, 10 have already been delivered
and in 2019, the process of assembly of equipment will occur and
the studios from Xai-Xai, Inhambane and Lichinga that were still in
the construction phase shall be concluded.

A. Digital Migration broadcasters
The 60 digital broadcasters to be installed in Mozambique under
the digital migration process will cover approximately 80% of
the country and the remaining 20% will be covered by Satellite
Television services (Satellite TV Project for 500 Villages in

Mozambique). Currently, the analogical television system has 59
stations across the country covering less than 75% of the national
territory. It is in this context that out of 60 broadcasters planned for
2018 within the digital migration, 59 have already been installed
and 42 stations have been inspected. However, in the inspection
process it was found that some sites in the Northern Region of the
country still present some challenges with regard to equipment
coverage and safety.
In the Northern Region there are two (2) shelters that on days of
heavy rainfall allow water to enter. These two shelters are in the
correction process as well as the stations located in the mountainous
areas in the south of the country where repeaters will be installed
around them to increase their coverage area.
The activation process of digital television sites will be gradual, so
we will have at a certain stage of 2019, digital stations operating
simultaneously with analogical ones.

B. Studios

The equipment installed in the studios will allow technical teams
at national level to provide national content with a high degree of
broadcast quality.
The main headend, located in Maputo, is still under construction
as well as the rehabilitation of Xai - Xai, Inhambane and Lichinga
studios.

75
RELATÓRIO DE REGULAÇÃO DAS
COMUNICAÇÕES 2018

The pace of constructing television studios has been accelerating
due to the reduced number of broadcast sites under construction.
By the end of 2018, 7 studios, which are now in the process of
technological resourcing and training technicians to operate them
after the delivery of the buildings, were delivered by the contractor.
The technicians working in these studios have participated in
the first phase of training on techniques of use and preventive
maintenance of equipment.

8
COOPERATION

C

ooperation is a voluntary agreement in which two or more
entities commit themselves to a mutual exchange that is
beneficial to both parties instead of competing. It can occur
where there are resources suitable for both parties or that are created
by their interaction. Cooperation can be bilateral or multilateral. In
bilateral cooperation the activities are carried out and supported
directly by the two parties involved, while in multilateral there is
involvement of an intermediary.

In the context of cooperation and events, INCM engaged with other
national and international institutions in the field of international
and bilateral cooperation and it has participated in regional and
international events of which Mozambique is a member of both
postal and telecommunication sectors. In general, it participated
in 32 regional and international forums, including: ITU, UPU, CTO,
AICEP, ARCTEL, PAPU, ATU, CRASA and GSMA.
In relation to the hosting of events, Mozambique hosted the
CRASA’s Roaming Work Group Meeting, in which, in addition to the
discussion of Roaming Cost Model in the region, member states’
reports on the guidelines derived from the Meeting of the Ministers
of Communication on harmonisation of roaming policies in Southern
Africa were assessed.
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This chapter covers the cooperation made by INCM in 2018. It
comprises cooperation at national and international level. In
cooperation at the national level, the holding of two meetings with
CRASA’s Audit and Finance Committee in February and November,
should be noted. In the field of international cooperation,
Mozambique’s presence at ITU Telecom World in Durban should be
noted.

A. National Cooperation
The main characteristic of national cooperation is that all
stakeholders are national. The importance of national cooperation
is that stakeholders are part of the chain that uses ICTs; however,
they must be an integral part in policy-making and decision-making
that affect their interests while recognising that ICTs are of great
importance for carrying out activities in their business. When national
cooperation is efficient, any member of the chain interacting with
the outside about the matters within their area will have obtained
inputs from experts from other areas thence the internal alignment
- so they will be able to spread the values of the nation. Mozcyber
was a living example of the need for this cooperation where
stakeholders from Energy, Water, Telecommunications, Transport,
Finance, Defence and State Security, Justice Administration and
other areas took part.

B. First National Conference on Cyber security
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For the first time in the country, in Maputo, at Joaquim Chissano
International Conference Centre, on 22 and 23 November, a
National Conference on Cyber Security (Mozcyber) was held, where
representatives of the energy, water, telecommunications, transport,
finance, defence and state security, justice administration, and
other sectors were present.
The event aimed at jointly assessing the challenges of cyber
security in Mozambique, defining the required actions to ensure
dissemination of good practices.
The following entities organized Mozcyber: Ministry of Transport
and Communications, Ministry of Science and Technologies, Higher
Education and Technical-vocational Education, Communication
Regulatory Authority, National Institute for Information Technology
and Communication, National Institute for Electronic Government
and Mozambican Association of Information Technology
Professionals and Companies.

C. International Cooperation
With regard to international and bilateral cooperation two INCM
technicians went to ANACOM and another to BOCRA for the exchange
of experience in surveillance and human resources, respectively.

Regarding participation in events, INCM represented Mozambique
in several regional and international fora. These include:
GSMA – Mobile World Congress, Barcelona – In this forum, current
technological issues such as 5G Technology and the future of the
spectrum and mobile services, transformation of communities
based on the Internet of Things - IoT (Internet of Things), investment
strategies in the context of digital transformation, regulation of
cross-border data flows, new approaches and regulatory policies
were discussed. On the other hand, in addition to the exhibition of
cutting-edge innovations and technologies, there was a ministerial
programme that focused on the operationalization of mobile
connectivity in boosting innovation, growth in various sectors, as
well as the use of the ICT for the materialisation of the 2030 United
Nations Agenda on Sustainable Development;

CRASA Annual General Meeting (AGM), Swaziland – At this
meeting there was a presentation and discussion of the activity
reports of CRASA’s specialised committees. The various issues
discussed include harmonization of regional policies in the field
of broadband, roaming, universal access service, cyber security,
consumer protection, digital migration. The AGM was preceded by
two workshops on postal services and electronic communications;
AICEP General Assembly, Macao – At this meeting, in addition to the
assessment of 2017 Activity and Financial Implementation Report
and the creation of Operational and Financial Plan for 2018/19,
the state and trends of ITC in Portuguese-speaking countries was
discussed;
X ARCTEL-CPLP General Assembly, Timor-Leste – The meeting had
as main points of discussion the 2017/18 Activity Report, 2018/23
Strategic Plan and 2018/19 Operational Plan and the management
and operation of ARCTEL. This meeting also aimed to appreciate the
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Africa CEO Forum, Ivory Coast - Meeting of Heads of State, senior
leaders of the financial and communication sectors for discussion
of market boosting strategies and mobilising private investment for
economic and social development of Africa. In this forum forms of
job creation in the context of technological revolution, artificial and
robotics intelligence and strategies to ensure that natural resources
in Africa contribute to the sustainable and inclusive development
of the continent were discussed;

final version of the CPLP Digital Agenda, discuss the CPLP Cyber
Security Strategy and prepare the CPLP’s ministers meeting, which
took place in June 2018 in Malabo;
X Meeting of Ministers of Communications from CPLP, Malabo
– The main purposes were: approval of Digital Agenda for CPLP,
the raising of funds and other support for the development of
the CPLP Information and Communication Technology sector, the
promotion of the Portuguese-speaking communications forum and
the transition of the presidency of the forum from Mozambique to
Equatorial Guinea.
PAPU Plenipotentiary Conference, Madagascar – This conference
was focused on decision-making on proposed amendments and
regulatory and structural reforms of the Union as well as the
harmonization of African positions for the Universal Postal Union’s
Extraordinary Congress in September, in Ethiopia.

RELATÓRIO DE REGULAÇÃO DAS
COMUNICAÇÕES 2018

82

ITU Telecom World, Durban – On the subject “Innovation for
smarter digital development”. This conference was a successful
opportunity for the projection of Mozambique’s image through the
participation of 14 innovative Small and Medium Enterprises (SME)
in the ICT sector, namely: Dream Solution, Ekutiva, Itis, Kamaleon,
M-Xitique, Moovi, NextPay, Oiren, Ologa, PayTek, Robobo, Tablutech,
Wenadata and Zip Taxi). Two of these SMEs, Ologa and M-Xitique got
international awards. Ologa got the “Scalable Solution” award and
M-Xitique got an Innovation Excellence Certification.
One of the Startups, PayTek, had the opportunity to exhibit its
innovation before the ITU Secretary General during his visit to the
Mozambique stand.
Plenipotentiary Conference of the ITU, Dubai – This is the largest
and most important event of the International Telecommunications
Union (ITU) where the policies and strategies for the development
of the telecommunications and ICTs sectors are defined as well as
the election of the members of the main governing bodies of the
ITU.
Hosting Events. Mozambique hosted CRASA’s roaming work group
meeting in which in addition to discussing the Roaming Cost Model
in the region, member states’ reports on the guidelines derived
from the Meeting of Ministers of Communications on harmonisation
of roaming policies in Southern Africa were assessed.

Similarly, INCM hosted two sessions from CRASA’s Audit and
Finance Committee held in February and November to discuss
financial and budgetary aspects for the operation of CRASA and the
implementation of the 2019/23 strategic plan.
In the context of cooperation and events, the performance of
the following activities: Articulation with other institutions,
international and bilateral cooperation, participation in regional
and international events, control of the payment of fees, hosting
national and international events and protocol assistance, was
foreseen.
With regard to the engagement with other institutions, INCM has
supported the Ministry of Transport and Communication about
the state of international cooperation. It responded to the various
national, regional and international issues related to institutions
and organisations in which Mozambique is a member of both the
postal and telecommunication sectors and has worked on the
preparations for the participation and registration of Mozambican
delegations in various events (ITU, UPU, CTO, AICEP, ARCTEL, PAPU,
ATU, CRASA, GSMA)

National
Preparatory
Meeting
for
WRC19World
Radiocommunications Conference 2019, is a space where all world
operators and regulators around the world meet and discuss matters
of global interest in order to harmonise working frequency bands.
As part of the preparation for this conference, the Communication
Regulatory Authority brought forth the points on the agenda and
discussed them with market operators to protect and accommodate
their interests. This practice shows the impartiality and inclusion
characterising the Regulatory Authority in dealing with sensitive
matters both in the interests of operators and consumers.
The Mozambican territory neighbouring Malawi, has suffered from
spill over within 5 km radius which leads to roaming for subscribers
who are in those regions. In the search for solutions to this spill
over problem caused by Malawian operators, a meeting was held in
Tete Province, in Angonia District, in which regulators and operators
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With regard to international and bilateral cooperation, in 2018, the
exchange of experience with ANACOM, ANATEL, technical workshop
with CRAN, ICASA, MACRA, and signing of MoU with BOCRA, POTRAZ,
TCRA and ZICTA, are foreseen.

from both countries took part and the Provincial Directorate for
Transport and Communication in Tete under the Memorandum of
Understanding between Mozambique and Malawi.
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9
UNIVERSAL ACCESS

The inauguration of Josina Machel Garden Digital Square in Ilha
de Moçambique, on September 17th 2018, by His Excellency, the
President of the Republic, Filipe Jacinto Nhysi, is an important
milestone that takes place for the first time in the history of
ARECOM. Digital Squares are an important project developed by
ARECOM under the Universal Access Service Fund (FSAU)
The Universal Access Service Fund Project - Phase IV for the
construction of mobile phone stations and digital squares was
launched in Vundiça (Moamba District) on September 1st 2017 and
by the end of 2018, 32 mobile telecommunications stations and 32
digital squares had been installed.
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Digital squares are public spaces which allow any citizen to have
internet access at any time of the day for free. In each digital
square 200 people within an area of 100 to 200 meters can be
simultaneously connected. To ensure the efficient and rational use
of the resources made available, each user has a time of use of one
hour, after which they are automatically disconnected, releasing
the IP for the connection of another user. Digital squares across the
country are connected through fibre optic access thus ensuring a
minimum dedicated speed of 10 Mbps per square.

Image 2: Image: Inauguration of Digital Square in Ilha de Moçambique

The purpose of digital squares is the massification of internet
use, and is currently providing access to about 57,600.00 users
per day per Digital Square and a total of 21,024,000.00 accesses
per year. With these accesses, users benefit from the digital world
through easy and efficient access to the world of information and

communication technologies, increasing knowledge by widening
bibliographic sources that are a powerful instrument to support
scientific research.
Another impact resulting from the increase in the number of users
connected to the digital economy over the Internet is the use of
mobile financial platforms that have greatly reduced distances to
have access to financial services besides the development of local
applications and content that improve people’s living conditions in
dealing with public administration and in increase in digital economy
(agriculture, fishing, culture, tourism, etc.). In Ilha de Moçambique,
in addition to the Digital Square at Josina Machel, there are also
squares at Jardim do Museu, do Jardim da Escola Secundária da Ilha
e do Jardim do Comando.
In the meantime, similar infrastructure has been built in various
parts of the country under the same project, particularly in the
Southern, Central and Northern Regions.
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Image 3: Inauguration of Magoaine Digital Square

In the Southern Region, the districts of Magude, Manhiça and
Moamba, in Maputo Province; Chicualacuala, Chibuto and Bilene,
in Gaza Province; and Morrumbene, Zavala, Panda and Govuro, in
Inhambane Province were covered by the project.
In the Central Region, the districts of Caia and Gorongosa, in
Sofala; Tambara, in Manica; Alto-Molócue, Luabo and Inhassunge,
in Zambezia; and Tsangano, Changara and Chifunde, in Tete were
covered by the project.

In the Northern Region, the districts of Erati-Namapa; Ribaue,
Monapo and Nacala-Velha, in Nampula; Cuamba and Ngauma, in
Niassa; as well as the district of Balama, in Cabo Delgado were
covered by the project.
ARECOM remotely manages the digital square network to ensure the
quality of the service, obtain information on access control, number
of users by sex, age and all aspects of monitoring the functioning of
each digital square.
The funding of digital squares’ internet access service is provided
by the FSAU for twelve months, after that the responsibility lies with
the municipalities for subsequent years.
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Image 4: Inauguration of Magoaine Digital Square

For 2019, The FSAU plans to cover Xai-Xai, Chibuto, Inhambane,
Vilankulos, Dondo, Chimoio, Tete, Angónia, Lichinga, Cuamba,
Malema and Lumbo Municipalities.

10
STUDIES AND RESEARCH

I

n relation to studies and research, the results of the analysis of
the Mozambique Telecommunication Sector are presented in
this chapter. The analysis of the postal sector focused on the
times of delivery of mail and postal orders practiced by Correio de
Moçambique (Post Office), DHL, FEDEX and Portador Diário (Daily
Carrier) presented above.
In the analysis of the telecommunication sector, the performance
over the last 10 years of the main telecommunication service
operators, namely Tmcel, VM and Movitel, was analysed.

D. Performance Analysis of The Main Telecommunications
Services Operators in Mozambique from 2007 to 2017.
This subchapter aims to describe the performance of the
Telecommunication Sector. The analysis refers to the period from
2007 to 2017 and focuses on five economic indicators set out in
the period covered in this analysis.
The telecommunication sector is divided into two types: Mobile
Telephony System (MTS) and Fixed Telephony System (FST). Up
to 2011, Mozambique telecommunication market had only one
FST operator (TDM) and two MTS operators (Mcel and Vodacom),
the scenario changed in 2012 with the entry of the third mobile
telephony operator: Movitel.
Over the period under consideration, the economic and financial
indicators used in this study are: The Number of Subscribers,
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These studies and research performed by ARECOM have as the main
objective the production of more content for the development of
policies and strategies by different actors for the development of
the postal and telecommunication sectors in Mozambique.

Revenue, ARPU, Investments and Traffic.
In general, there are still several challenges to be taken into account
in the Telecommunication Sector internationally and nationally,
one of which is the cost of roaming calls, network expansion and
telephony services.

E. Contextualization of Telecommunication Sector
Over the last 10 (ten) years, Mozambique has been home to relevant
actions and acts that have significantly influenced the performance
of the national economy and the telecommunication market.
The above-mentioned acts and actions include the entry of new
operators, new services and technologies as well as the economic
crisis that was felt in the first half of 2015 up to the end of 2018.
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It is in this context that the Mozambique Communication Regulatory
Authority has produced this study that essentially aims to obtain
an overview of the evolution of economic performance of the
main fixed and mobile telephony operators in Mozambique
(TDM, Mcel, Vodacom and Movitel) from 2007 to 2017, allowing
the understanding of new challenges for the future of the
Telecommunications Sector Regulation in Mozambique.
This research is divided into eight sections, in addition to the
Introduction; In the second section, the methodology used in the
research shall be presented; In the third section, an overview of
telecommunications at international level shall be presented, and
the socio-economic environment of the last 10 (ten) years shall
be analysed; In the fifth section, the Telecommunication market in
Mozambique shall be analysed; In the sixth section, the economic
and financial performance of the four telecommunication operators
in the Mozambican market shall be addressed; In the seventh section,
a comparative analysis of the evolution of the main indicators of
these operators shall be made; Lastly, in the eighth section, the
general findings of the research shall be pointed out.

F. Methodology
In order to get an overview of the economic and financial
developments of the telecommunications market in Mozambique
over the past 10 (ten) years, the Communication Regulatory
Authority has collected and analysed data from TDM, Mcel, Vodacom

and Movitel account reports from 2007 to 2017, in addition to
consulting ARECOM’s Regulatory Reports, statistical data from the
National Institute for Statistics (INE), annual reports from the Bank of
Mozambique (BM) and ITU’s documents, among other instruments.
In these terms, in order to meet the expected results, some indicators
were selected and analysed:
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1. Subscribers - these are subscribers or customers of the prepaid
or post-paid telecommunication service. The purpose of
analysing this indicator was to measure the evolution of the
number of operators’ telephony service customers over the
years.
2. Revenue - These are monetary entries (money) generated from
selling goods or services. The revenue shows how much the
operator has made in the financial year over the period under
consideration.
3. ARPU (Average Revenue Per User) –ARPU (Average Revenue Per
User) – is the average revenue per subscriber, which is calculated
by net revenue divided by the number of subscribers, excluding
revenue from device sales. This indicator allows us to see, on
average, how much each subscriber brings to the operator in
terms of income.
4. Investments –refer to the application of capital or resources
expecting a benefit in the future through a value higher than
that applied or profit. This indicator is of great importance for
what is intended with this research since it shows signs about
financial health and about the future of the company, it also
shows the capacity that the company has to contribute to the
growth of national economy (GDP) and to what extent it is
interested in increasing its capacity.
5. Traffic Volume –this is the number or volume of national
or international calls made by the subscribers of a particular
telecommunication operator within their network (on-net) or
outside their network (off-net). This indicator shows, in addition
to the evolution of call volume in a given period, in which of the
operators the subscribers make more phone calls i.e. what is the
most used network.
In analysing these selected indicators, an overview of the evolution
of telecommunication operators’ performance in Mozambique over
a certain period of time, is expected to be obtained.

A. Operator’s Economic and Financial Performance
From 2007 to 2017, the national economy was home to several
events from inside and outside which ended up affecting the
performance of telecommunication companies. In this context, the
analysis of the economic and financial performance of each of the
main operators in the country over the period under consideration
is as follows.

I.

Fixed Telephony Service

TDM is the only operator offering Fixed Telephony Service (FTS),
in addition to data services, Broadband Internet, and Image
Transmission. However, following the global trend, in recent years
and with the entry of mobile phone operators, the demand for FTS
has been losing some space in the Mozambican market.
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1. Subscribers
Last year, TDM had a total of 68,867.00 (sixty-eight thousand, eight
hundred and sixty-seven) active lines, an increase of 4% compared
to 2007, where the number of lines was 66,112.00 (sixty-six
thousand, one hundred and twelve) active lines. This increase is
mainly due to the increase in prepaid lines, because from 18,668.00
(eighteen thousand, six hundred and sixty-eight) lines existing in
2007 increased to 21,023.00 (twenty-one thousand, twenty-three)
lines in 2008.
Over the period under consideration, the number of subscribers
decreased exponentially, and in 2017 there was a total of 49,081.00
(forty-nine thousand, eighty-one) active lines.
Chart 10, FTS Subscribers, below, shows the rates of reduction in
the number of subscribers over the last ten years, where like other
international markets, there is a drop in the number of active lines.
In 2007, the number of subscribers stood at 68,867.00 (sixty-eight
thousand, eight hundred and sixty-seven) lines against 49,081.00
(forty-nine thousand, eighty-one) in 2017, which corresponds to a
decrease of 28.7% within ten years.

Chart 10- FTS Subscribers

In 2017, TDM’s revenue amounted to MZN 2,929,071,774.00(two
billion, nine hundred and twenty-nine million, seventy-one
thousand, seven hundred and seventy-four meticais), a figure lower
than the one from 2016, which stood at MZN 3,313,092,000.00
(three billion, three hundred and thirteen million, ninety-two
thousand meticais)
Chart 11, Evolution of FTS revenue, below, shows the amounts
collected from 2007 to 2017, where in the first 5 five years the
average fluctuation in revenue increases was 27.5%, with a slight
increase of 6.7% in 2017 when compared to 2007.
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2. Revenue
TDM’s revenue comes from the provision of the following services:
telephony, internet, RDIS, circuit rental, traffic, sale of materials and
other. Among these, the rental of circuit is what contributes the
most to the company’s revenue.

Chart 11- Evolution of FTS revenue
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3. Investments
TDM’s investment volume reached MZN 1,174,648,000.00 (one
billion, one billion and seventy-four million, six hundred and fortyeight thousand meticais) in 2013 provided for the installation of
fibre optics in some sections of the main roads (Cimuara-Lualua,
Namialo-Nacala), acquisition of 5.8 GHz radio links, pump groups,
rectifiers, ADSL network expansion and modernization project,
expansion of ADSL/SHDSL network and coverage of 36 district
headquarters as well as upgrade of capacity backbone.
In assessing data from 2016 and 2017, there was a reduction of
96.7%, that is, it was reduced by about MZN 149,625,000.00
(one hundred and forty-nine million, six hundred and twenty-five
thousand meticais), intended for small investments such as, the
installation of Internet network and the construction of the Data
Centre.
Chart 12, FTS Investments, bellow, shows the investments made by
TDM from 2007 to 2017.

Chart 12: FTS Investments
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4. ARPU
In 2013, TDM had an eminent ARPU, standing at MZN 60,288.00
(sixty thousand, two hundred and eighty-eight meticais), which
means that it was the year in which TDM had its best performance
over each subscriber, since this indicator is responsible for the
average revenue that each subscriber generates for the company.
However, in general, TDM’s average revenue trend per subscriber
was unstable due to tougher competition in the market, which led
TDM to reduce the prices of its Internet services. The Circuit Rental
services remained competitive, despite the pressure.

Chart 13: FTS ARPU
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5. Traffic
In 2012, TDM had a traffic volume of 100,379,650.00 (one hundred
million, three hundred and seventy-seven thousand, six hundred
and fifty) minutes, of which 89,858,650.00 (eighty-nine million,
eighty-fifty-eight thousand, six hundred and fifty) minutes went
to national calls and 10,521,000.00 (ten million, five hundred and
twenty-one thousand) minutes to international calls. In the period
from 2007 to 2017, there was a decreasing trend in traffic volume
in FTA, either nationally or internationally.
Chart 14, FTS Traffic Volume, below, shows the comparative analysis
from 2007 to 2017, having decreased in 65.8%, that is, the volume
of traffic moved from 186,138,233.00 (one hundred and eighty-six
million, one hundred and thirty-eight thousand, two hundred and
thirty-three) minutes in 2007 to 63,526,950.00 (sixty-three million,
five hundred and twenty-six thousand, nine hundred and fifty)
minutes in 2017 and this reduction is explained by the entry of the
MTS.

Chart 14: FTS Traffic Volume,

II. Mobile Phone Service
The Mobile Telephony segment has experienced a divergent growth
to the situation of the Fixed Telephony market.

1. Subscribers
In 2017, the mobile telecommunications market in Mozambique
had a total of 13,615,677.00 (thirteen million, six hundred and
fifteen thousand, six hundred and seventy-seven) subscribers,
compared to 13,086,554.00 (thirteen million, eighty-six thousand,
five hundred and fifty and fifty and four) subscribers in the previous
year. As a percentage, from 2016 to 2017 there was an increase of
4% in the number of subscribers. This growth can be attributed to
bonuses provided by operators which led subscribers to embrace
the services of more than one operator in order to benefit from
voice services.
Chart 15, MTS subscribers, below, shows the total number of
subscribers, as well as their distribution by operator. With the entry
of the third mobile phone operator into the market (Movitel) in
2012, the number of subscribers grew which changed the majority
of subscribers to those in rural areas.
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This segment is characterized by constant innovations such
as the entry of 4G technology and Narrow Band – IoT, as well as
the development of innovative offers, which is a challenge for
regulation.

Chart 15: MTS subscribers
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2. Revenue
Due to the macroeconomic fragility that has been felt in the country
since 2015, the telecommunication sector growth has decreased.
The recent financial crisis has had negative impacts on several
economies in sub-Saharan Africa. For example, in Mozambique, the
financial bubble generated a fall in the housing market and small
and medium enterprises were forced to close, thereby increasing the
level of unemployment in the country. Thus, the market was forced
to restructure itself. The telecommunication sector also felt these
changes, and as a consequence there was a reduction in the use of
text and voice services, as opposed to the use of TTOs (Whatsapp,
Viber, Facebook, Twiter) which proved to be more practical to the
subscribers, increasing the need for data service rather than voice
and text services.
In the context of Mozambique, revenue in 2017 decreased slightly
by 10.7% compared to 2016, caused by a reduction in Mcel and
Movitel revenue in 2016 to MZN 6,233,370,000.00 (six billion,
two hundred and thirty-three million , three hundred and seventy
thousand meticais) and MZN 4,987,407,000.00 (four billion, nine
hundred and eighty-seven million, four hundred and seven thousand
meticais), respectively. Vodacom, in turn, maintained its first
position for the third year in a row, with a growth of approximately
MZN 14,000,000,000.00 (fourteen billion meticais) in 2016 and
MZN 16,000,000,000.00 (sixteen billion meticais) in 2017.

With the emergence of TTOs, operators have created bonuses and
promotions as a response to keep their subscribers’ share. On the
other hand, subscribers who were not part of this share because
they did not have the devices that allow the use of social networks,
only used voice and SMS services paying large amounts for these
services.
Chart 16, MTS revenue, below, illustrates the total revenue from
2007 to 2017, with their corresponding distribution per operator.

Chart 16: MTS revenue.

The tariff charged for voice service by Mcel, Vodacom and Movitel
stands at MZN 6 (six meticais), MZN 5 (five meticais) and MZN 5.50
(five meticais and fifty cents), respectively, for on-net and off-net
calls. These figures show that Mcel is the operator that charges the
most for the voice call service, and Vodacom the most affordable
operator.
Regarding international calls, each operator charges different
values depending on the area, Mcel goes from MZN 14 (fourteen
meticais) to MZN 802 (eight hundred and two meticais), Vodacom
from MZN 13 (thirteen meticais) to MZN 800 (eight hundred
meticais) and movitel from MZN 12 (twelve meticais) at MZN 25
(twenty-five meticais), and Movitel is the operator with the lowest
international tariffs in MTS and Mcel is again the operator with
higher international tariffs.
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3. Investments
Up to 2009, Mcel was the operator that made a lot of investments
with its peak of MZN 1,891,000.00 (one million, eighty and ninetynine meticais) against 751,605.00 MT (seven hundred and fifty-one
thousand, six hundred and five meticais) from Vodacom.
Between 2010 and 2011, Vodacom led the investment line; however,
in the following year with the entry of the third operator (Movitel)
which invested heavily at the beginning of its activities, especially
with the acquisition of e-Mola. This mobile service is responsible
for financial management and it allows its subscribers to perform
financial transactions from their mobile phone.
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Chart 17: MTS Investments.

4. ARPU
In 2018, Vodacom had a higher ARPU compared to other mobile
telecommunication operators. It is remarkable that in 2016 the
operators’ ARPU experienced a considerable decrease due to the
economic crisis that was felt in 2015.
From the analyses carried out, the entry of 4G technology and
Narrow Band – IoT and in the near future in which 5G technology
may be the preferred model to access mobile communications, the
telecommunications companies’ ARPU may, on average, reduce.

This average reduction will have an impact on the market share that
is currently at 60% for VM and 30% for Movitel and the remaining
10% for Mcel to be balanced between 40% and the remaining
60% shared between Movitel and Mcel.
This prospect of changing in the market share comes due to the
change in the preferred market for communications. Since much of
the VM’s revenue comes from the voice and SMS segments, as well
as because the operator has a greater share of financially capable
subscribers to purchase the services provided by them.
With the entry of these new technologies, services and
communication will become a commodity, so there will be a small
difference of ARPU between the three operators.
In the chart below, it can be found that the ARPU of the three
operators places VM with USD 52.48 and Movitel follows with USD
22.31 and Mcel with USD 16.19.
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Chart 18: MTS’s ARPU

The sale of licences for the use of radio spectrum frequencies,
which enable Broadband, 4G and 5G services, by national mobile
operators is essential for the country’s development in the various
social and economic aspects.
It is considered that frequencies’ bid is the most transparent way
to sell the electromagnetic spectrum; however, to preserve the

plurality of telecommunication operators operating on the market
and ensure healthy competition among them, which promotes
network expansion and the provision of new services and benefits
the end customer, it would be desirable that such licence sales be
subject to some constraints. To address this inconvenience, it has
been the suggestion of the Communication Regulatory Authority
that the fractional payment of licences shall be permitted, in return
for compliance with geographical coverage obligations that would
be established.

B. Traffic
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The traffic volume in the MTS is measured by the number of minutes
between On-Net and Off-Net. For 2017, the On-Net traffic volume,
which represents the volume of calls made within the network, 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) minutes, which represents a growth of around 14.7%,
given that the value reached in 2016 was 11,640,846,531.00
(eleven billion, six hundred and forty million, eight hundred and
fortysix thousand, five hundred and thirty one) minutes.
As shown in Chart 19, MTS traffic volume, the volume of traffic
depicts an increase in MTS operators in the market, combined
with the values that attest to the evolution of the number of
subscribers. Regarding off-net calls, which represent the volume of
out-of-network calls, it experienced oscillating behaviour over the
period under consideration (2007 to 2017). From 2015 to 2016,
traffic volume decreased by 45.4%, in 2016 it reached the volume
of 1,867,103,460.00 (one billion, eight hundred and sixty seven
million, one hundred and three thousand, four hundred and sixty)
minutes, against 3,418,208,806.00 (three billion, four hundred and
eighteen million, two hundred and eight thousand, eight hundred
and six) minutes in 2015.

Chart 19: MTS traffic volume

Operators have generated more incentives for subscribers to
adhere to their services for making phone calls within the network,
which justifies the fact that in 2017 about 92.7% of mobile traffic
corresponds to On-Net traffic and 7.3% to Off-Net traffic.

The Telecommunications market has undergone major changes
over the last ten years according to the analysis, with endogenous
and exogenous factors significantly influencing the performance
of the main economies. Recounting the events, the economic crisis
and behavioural changes of telecommunication services users are
some of the main factors.
In order to understand the evolution of telecommunications
performance in Mozambique from 2007 to 2017, in addition to a
brief analysis of the socio-economic situation in Sub-Saharan Africa
and SADC countries, a selection and analysis of some (5) economic
indicators of FTS (TDM) and MTS (Mcel, Vodacom and Movitel) has
been made.
The last ten years have been marked by a strong economic downturn
that has affected most of sub-Saharan Africa and SADC countries as
a result of the deterioration of the main macroeconomic indicators,
Mozambique is no exception.
The national economy also suffered the impacts of the global
economic crisis, with the sharp drop in GDP from 7.3, in 2007, to
3.7, in 2017. There was also a strong devaluation of Metical against
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the US Dollar, which in 2016 had a variation of 50.8% from the
exchange rate that reached 71.31 Mt/USD.
In FTS (TDM), the economic and financial performance over the last
10 (ten) years deteriorated due to the accession of new subscribers
to MTS, which negatively affected TDM’s performance. The indicators
analysed in the study show that TDM presented, in general, an
exponential decrease, subsequently causing the merger of TDM
with Mcel and giving rise to Moçambique Telecom, SA (Tmcel, SA), in
order to improve the performance of the two Operators.
In relation to MTS operators, the company that performed best
over the past 10 (ten) years was Vodacom, with better results in the
economic and financial indicators analysed in this study. It should
be noted that since Movitel’s entry into the telecommunication
segment in Mozambique its performance has gradually improved,
with a strategy of fundamentally reaching people from rural areas,
which has ensured strong adherence on the part of the Subscribers.

D. CHALLENGES FOR THE FUTURE
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With the emergence of new technologies, operators are subject to
adapt themselves in the places where they are in, thus emerging the
need for awareness of opportunities and challenges that this same
technology can entail, so that it can invest safely in innovations.
One of the major challenges that Telecommunication Services now
face with technological advances is accessibility to data services,
on any device, on the go and anywhere.
As for the Telephony Systems (Mobile and Fixed), in general, the
challenges for the future are essentially the entry of these services
into the most remote areas of the country allowing everyone to
benefit from the facilities that the telephony Systems offer, which
will allow them to increase the number of Subscribers, the volume
of traffic, and in general, improve economic indicators.
Another important point to be taken into account is related to
the quality of the service as opposed to the quantity. Telephony
Systems should be concerned with improving the quality of their
services while increasing the number of their services in quantities.
Also, in the context of the challenges for improving the Performance
of Telecommunication Service Operators in Mozambique, the
continuous need to innovate as a survival engine, in addition to

empowering Human Resources as differentiation factor for creating
products and services of additional value, should be taken into
account.
It is also important to monitor and tailor the offers that
telecommunication services offer to customers’ needs in order to
minimize costs directed to certain services without proper followup in order to get the expected return.
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ATTACHMENTS
Attachment 1: Approved Equipment

Telecommunications

Type of
Equipment

Purpose

QTD

Data Switching Equipment

13

Data Routing Equipment

9

Sub-total

22

Wireless Data Switch

1

Frequency Band Converter

2

Television Signal Converter

2

Wireless Connection Appliance

14

Mobile Network Equipment

3

111

Access Terminal Equipment

1

Sound Broadcasting Station

2

Wireless Measuring Instrument

12

Wireless Connection Module

10

Wireless Connection Module

1

Data Access Point

2

Wireless Connection Mobile Receiver

46
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Radiocommunications

Reception and/or transmission antenna 2

Automotive Radar System

6

GSM Mobile Phone

16

Portable Data Terminal

13

Vehicle Immobilizer Transreceiver

50

Fixed Land Transreceiver

6

Mobile Land Transreceiver

10

Portable Land Transreceiver

16

Sub-total

215

The total of Approved Equipment

237

Attachment 2: Telecommunication Sector Licensing by Type of
Service
No.

Company

Service

License No.

1

BT – Mozambique
Limitada

Data transmission

01/LC-A/
INCM/2018

2

Abari
Communications
Mozambique

Data transmission

02/LC-A/
INCM/2018

3

Cilix Software, Lda Data transmission

03/LC-A/
INCM/2018

4

Vaninga &
Investimentos,
Limitada

Data transmission

04/LC-A/
INCM/2018

5

CEDSIF Centro De
Desenvolvimento
De Sistemas De
Informação De
Finanças

Value Added
Telecommunications

01/LC-B/
INCM/2018

6

UTTM - Universal
Talk Time
Mozambique, Lda

Value Added
Telecommunications

02/LC-B/
INCM/2018

7

Cellulant
Mozambique,
Limitada

Value Added
Telecommunications

03/LC-B/
INCM/2017

8

Brandient Multi
Service, Lda

Value Added
Telecommunications

05/LC-B/
INCM/2018

9

Biztel, Lda

ISP – Internet
Service Provider

08/LC-B/
INCM/2018

10

CIUEM

ISP – Internet
Service Provider

09/LC-B/
INCM/2018

11

Osea- Consultoria
E Investimentos,
Imitada

Value Added
Telecommunications

10/LC-B/
INCM/2018

12

LGN Consulting,
Limitada

Value Added
Telecommunications

11/LC-B/
INCM/2018
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13

Eyazs - Imperium,
Limitada

ISP – Internet
Service Provider

Eyazs Imperium,
Limitada

14

World Vision
Moçambique

Private
Telecommunications
Services

13/LC-B/
INCM/2018

15

BRSI
Investimentos,
Limitada

ISP – Internet
Service Provider

14/LC-B/
INCM/2018

16

Companhia De
Seguros Índico,
S.A

Value Added
Telecommunications

15/LC-B/
INCM/2018

17

Wari Mozambique, Value Added
S.A.
Telecommunications

16/LC-B/
INCM/2018

18

Save Moz,
Limitada

17/LC-B/
INCM/2018

Installation,
Maintenance,
Import, Distribution
and Sale of
Telecommunications
Equipment and
Infrastructures

113
01/LC-C/
INCM/2018

19

BT (Mozambique),
Limitada

20

Twigg Exploration
And Mining, Lda

Customer Service

01/LN/
INCM/2018

21

UTTM - Universal
Talk Time
Mozambique, Lda

Customer Service

02/LN/
INCM/2018

22

TMT, SA

Customer Service

04/LN/
INCM/2018

23

G4S, LIMITADA

Customer Service

05/LN/
INCM/2018

24

Belutécnica S.A.

Customer Service

09/LN/
INCM/2018
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Value Added
Telecommunications

25

Banco Comercial E
De Investimentos Digital Financial
S.A.

10/LN/
INCM/2018

26

Sociedade
Moçambicana
De Gestão De
Planos De Saúde,
Limitada

Customer Service

11/LN/
INCM/2018

27

Barclays Bank
Moçambique, S.A.

Customer Service

12/LN/
INCM/2018

28

G4S, Limitada

Customer Service

05/LN/
INCM/2018

29

Belutécnica S.A.

Customer Service

09/LN/
INCM/2018

30

Banco Comercial E
De Investimentos Digital Financial
S.A.

10/LN/
INCM/2018

31

Sociedade
Moçambicana
De Gestão De
Planos De Saúde,
Limitada

Customer Service

11/LN/
INCM/2018

32

Barclays Bank
Moçambique, S.A.

Customer Service

12/LN/
INCM/2018

33

United Bank For
Africa

Customer Service

13/LN/
INCM/2018

34

I - TECH

Customer Service

14/LN/
INCM/2018

35

Trevo da Sorte

Customer Service

15/LN/
INCM/2018

36

FOURCIER

Customer Service

16/LN/
INCM/2018
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37

BCI- Banco
Comercial e de
Investimentos S.A

Customer Service

17/LN/
INCM/2018

38

Agencia Funerária
Pfunami

Customer Service

18/LN/
INCM/2018

40

Agencia Funerária
Pfunami

Customer Service

18/LN/
INCM/2018

41

Solarworks, Lda

Mobile Payments

19/LN/
INCM/2018

42

Associação
de Mulher
Moçambicana de
Careira Jurídica

Customer Service

20/LN/
INCM/2018

Company

Service

Numbering
Resource

Resolution

1

Engen Petroleira
Moçambique,
Lda

Customer
Service

800 133 133

61/CA/
INCM/2018

2

Inhambane City
Council

Customer
Service

800 123 123

Provincial
Directorate
for Culture
and Tourism Inhambane

Customer
Service

3

201/CA/
INCM/2018,
of 6 November

205/CA/
INCM/2018,
of 6 November
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No.

800 126 126

Attachment 3: Numbering Resources Assignment

Customer
Service

5

SISLOG –
Sistemas e
Tecnologias de
Informação e
Comunicação,
Lda

Customer
Service

6

Movitel, S.A

IoT
Services

68 0000000 a
68 0999999

203/CA/
INCM/2018

7

Provincial
Directorate for
Agriculture and
Food Security Sofala

Customer
Service

800 320 320

213/CA/
INCM/2018

8

Provincial
Directorate
for Energy
and Mineral
Resources –
Sofala

Customer
Service

9

Provincial
Directorate for
Transport and
Communications
– Sofala

Customer
Service

800 326 326

198/CA/
INCM/2018

10

Cheringoma
District
Secretariat Sofala

Customer
Service

800 610 610

212/CA/
INCM/2018

90343, 90444
800 322 322
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800 930 910

4

Morrumbene
District
Government –
District Office for
Education, Youth
and Technology

160/CA/
INCM/2018

142/CA/
INCM/2018

202/CA/
INCM/2018

Customer
Service

800 930 970

129/CA/
INCM/2018

12

Housing
Promotion Fund

Customer
Service

800 000 016

84/CA/
INCM/2018

13

Maputo Province
Tax Court

Customer
Service

800 930 960

14

FIPAG,
Inhambane
Operational Area.

Customer
Service

800 800 780

15

Industrial
Property Institute

Customer
Service

800 910 911

16

Vilanculos
District
Government –
District Services
for Business
Activities

Customer
Service

17

Quissico Village
Municipality

Customer
Service

800 170 170

800 940 900

11

UEM Directorate
for Heritage
Administration
and Institutional
Development

95/CA/
INCM/2018

106/CA/
INCM/2018

171/CA/
INCM/2018

162/CA/
INCM/2018

182/CA/
INCM/2018
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