
Quarta-feira,22 de Setembro de 1993 I SÉRIE — Número 38 

BOLETIM DA REPÚBLICA 
PUBLIACÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

2.° SUPLEMENTO 

I M P R E N S A N A C I O N A L D E M O Ç A M B I Q U E 

A V I S O 

A materia a publicar no «Boletim da Republica» deve 
ser remetida em cópia devidamente autenticada uma 
por cada assunto donde conste alem das indicações 
necessarias para esse efeito o averbamento seguinte 
assinado e autenticado Para publicação no «Boletim 
da Republica» 

S U M Á R I O 
Ministério do Comercio 

Diploma Ministerial n * 91/93: 
Aprova o Regulamento de Inscrição de Exportadores e de 

Registo de Exportações em Moçambique e revoga o Di 
ploma Legislativo n" 116/72 de 18 de Novembro 

Ministerio DO COMÉRCIO 

Diploma Ministerial n.° 91/93 
de 22 de Setembro 

Considerando que o aumento das exportações nacionais 
constitui uma das principais prioridades do Governo, no 
quadro do Programa de Reabilitação Económica em curso 
no país, 

Veríficando-se que a actual legislação sobre exportações, 
ditada pela necessidade de exercer um controlo excessivo 
sobre as empresas, estabelece para os exportadores docu-
mentação e tramitação bastante complexos e morosos, fa-
zendo incorrer em perdas de tempo e custos administra-
tivos elevados, 

Tomando em conta a necessidade de atrair para a expor-
tação a maior parte dos agentes económicos, através da 
adopção de regras e procedimentos mais simplificados e 
acessíveis aos agentes económicos de todas as dimensões; 

Assim, no intuito de simplificar o circuito de exporta-
ção e no uso das competências previstas no Decreto Pre-
sidencial n ° 81/83, de 29 de Dezembro, determino 

Artigo 1 É aprovado o Regulamento de Inscrição de 
Exportadores e de Registo de Exportações em Moçambi-
que, anexo a este diploma ministerial, dele fazendo parte 
integrante e ao qual ficam sujeitas todas as entidades que 
pretendam desenvolver a actividade de exportação 

Art 2 Fica revogado o Diploma Legislativo n ° 116/72, 
de 18 de Novembro, e demais legislação que se mostre 
contraria ao disposto no presente diploma ministerial 

Art 3 Este diploma ministerial entra imediatamente 
em vigor 

Ministério do Comércio, em Maputo, 22 de Setembro 
de 1993 — O Ministro do Comércio, Daniel Filipe Gabriel 
Tembe 

Regulamento de Inscrição de Exportadores 
e de Registo de Exportações em Moçambique 

I — Da inscrição dos exportadores 
ARTIGO 1 

Para a realização de operações de exportação ou reex-
portação de mercadorias é obrigatória a inscrição no Minis-
tério do Comércio de todas as pessoas singulares ou colec-
tivas que as pretendam efectuar 

ARTIGO 2 

1 A inscrição referida no artigo 1 far-se-á uma única 
vez, mediante apresentação da Ficha de Registo do Expor-
tador, a qual constitui o anexo I deste Regulamento, 
preenchida à máquina e assinada por quem legalmente 
represente a empresa, com aposição do carimbo, acompa-
nhada do respectivo Alvará/Licença emitido(a) pelas enti-
dades competentes, autorizando-a a exercer a actividade 

2 Os interessados deverão colar e inutilizar na Ficha 
de Registo do Exportador selos no valor de 5000,00 MT 

3 Após o sancionamento favorável do pedido de inscri-
ção. pelo Ministério do Comércio, Delegações Regionais 
e Direcções Provinciais do Comércio, o requerente adquire 



a qualidade de expotader e 6-Ihe atribuído o respectivo 
Código de Exortader , procedendo sede imediate as seu 
registo como esportaxx 

4. O registo de exportador é valido por igual período 
de validade do Alvar deferido n.° 1 do presente artigo. 

a r t i g o 3 

Só é permitida a inserção como exportador às pessoas 
singulares ou colectivas domiciliadas em Moçambique e 
às pessoas colectivas com sede ou representação social no 
país. 

Artigo 4 

Nos casos em que o registo do exportador se achar 
caduco por virtude da cadacidade do respectivosa(a) Alvara/ 
/Licença, o mesmo sera tacitamente renovado, mediante 
apresentação de novo(a) Alvará/Licença. 

Artigo 5 

Exceptuam-se do disposto nos artigos precedentes: 
a) As entidades que pretendam realizar a exportação 

de produtos sujeitos à disciplina de outros ser-
viços oficiais ou organismos do Estado; 

b) As missões diplomáticas, consulares e religiosas 
acreditadas no país; 

c) Os particulares, relativamente a artigos que, sendo 
de uso pesscal não se destinem ao comércio; 

d) As entidades singulares ou colectivas, em casos 
especiais corapovados pelo Ministério do Co-
mércio e relativamente às exportações naciona-
lizadas, às reexportações e às exportações tem-
porárias 

II — Do registo das expertações 
Artigo 6 

1 Toda a exportação de mercadorias ena Moçambique 
está sujeita a registo prévio através da emissão do Boletim 
de Registo de Exportação. 

2 Compete ao Ministério do Comércio emitir os Bole-
tins de Registo de Exportação. 

3. É introduzido um novo modelo de Boletim de Registo 
de Exportação, em anexe II ao presente -Regulamento, 
mais simplificado, em substituição do actual. 

Artigo 7 

1 Ê abolida a Declaração de Venda para a realização 
de qualquer operação de exportação, -passando a ser exi-
gida ao exportador apenas a apresentação do Boletím de 
Registo de Exportação preechido- à máquina, assinado 
por quem legalmente representa a empressa, com a aposição 
do carimbo da empresa, após a conclusão de toda a nego-
ciação com o seu cliente. 

2. O Ministério do Comercio deixa de estabeleçer os 
preços FOB mínimos nà exportação, cabendo aos, expor-
tadores, em contactos com os seus pareiros no estrangeiro 
encontrar os preços mais vantajosos para os seus produtos 

3. O Ministério do Comercio manterá e acompanha-
mento de evolucao dos preços no mercado internacional, 

coma vista a prestar aos exportadores todo o apoio que 
for necessário. 

Artigo 8 

O Boletim de Registo de Exportação deverá ser acom-
panhado do comprovativo da transacção a que o mesmo 

respeito, podendo ser carta de crédito, transferência 
telegráfica, bordereaux ou outras. 

Artigo 9 

É fixado em 24 horas o tempo máximo necessário para 
a emissão de qualquer Boletim de Registo de Exportação, 
salva nos casos em que existam irregularidades no preen-
chimentos do mesmo para o que o exportador deverá ser 
imediatamente informado. 

Artigo 10 

Enquanto não forem criadas condições adequadas nas 
Delegações Regionais e Direcções Provinciais do Comércio, 
estas emitirão apenas os Boletins de Registo de Exportação 
referentes a operações de exportação que não envolvanxx 
os mecanisnos da Câmara de Compensação e Pagamentos 
da PTA e o Acordo Preferencial no Domínio do Comércio 
com a República da Africa do Sul, os quais continuarão 
temporariamente a ser emitidos nos serviços centrais do 
Ministério do Comércio. 

Ar t i g o 11 

1. Todas as entidades interessadas em realizar exporta-
ções, poderão exportar qualquer produto, desde que reú-
nam os requisitos estabelecidos no presente Regulamento. 

2. O disposto no número anterior não abrange os pro-
dutos cuja exportação é limitada pelos Decretos n 10/ 
/81, 11/81 e 12/81, todos de 25 de Julho, enquanto não 
for concluída a sua revisão. 

Artigo 12 

Serão indeferidos os pedidos de emissão de Boletim de 
Registo de Exportação: 

a) Quando se constatar que os mesmos foram irregue 
larmente preenchidos ou quando se verifica-
rem, de forma sistemática, com o mesmo expor-
tador divergências que evidenciem intenção de 
lesar os interesses económicos do país; 

b) Quando o interessado não se ache devidamente 
inscrito como exportador, nos termos do pre-
sente Regulamento. 

Ar t igo 13 

As falsas declarações prestadas para efeitos de inscrição 
como exportador bem como de emissão de Boletins da 
Registo de Exportação no Ministério do Comércio são 
passíveis de procedimento disciplinar e são puníveis nos 
termos da lei em vigor. 



DESPACHO REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DO COMÉRCIO 

DIRECÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO EXTERNO 
Ficha de registo do exportador 

| ANEXO 2 | 

Director Nacional 

Data de registo / / 

Código de exportador 

1 Nome do exportador 

Endereço 

Caixa Postal Telefone Telex/Fax 

| 2 | Nacionalidade B I n° Local de emissão 

Data de emissão / / 

| 3 | Capital social N 0 de trabalhadores 

| 4 | Tipo de empresa E E I | Privada j I Mista I [ Outro L I 

| 5 | Nome do Director-Geral/Comercial 

6 É produtor? Sim I Não j | 7 | Local de produção 

| 8 | Produtos a exportar 

| 9 I Documentos anexos 

110 | Observações 

|11 | Data do processamento 

Aaainatura e carimbo do Exportador 
Solos 




