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CONSELHO DE MINISTROS 

Resolução n.° 14/2000 
de 25 de Julho 

Havendo necessidade de dar cumprimento às formali-
dades previstas no Acordo de Donativo celebrado entre 
a República de Moçambique e o Fundo Africano de 
Desenvolvimento, e ao abrigo do disposto na alínea f) 
do n.° 1 do artigo 153 da Constituição da República, o 
Conselho de Ministres determina: 

Único. É ratificado o Acordo de Donativo celebrado 
entre a República de Moçambique e o Fundo Africano de 
Desenvolvimento, em Abidjan - Costa de Marfim, no 
dia 31 de Maio de 2000, no montante de UA 1 609 000, 
destinado ao financiamento dos Estudos de Viabilidade 
para os Projectos de Estradas Montepuez - Lichinga e 
Chókwè - Chibuto. 

Aprovada pelo Conselho de Ministros. 

Publique - se. 

O Primeiro - Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Resolução n.° 15/2000 
de 25 de Julho 

Tendo o Governo da República de Moçambique cele-
brado o Acordo sobre a Promoção e Protecção Recíproca 
de Investimentos com o Governo da República Democrá-
tica e Popular da Argélia, nos termos da alínea f) do 
n.° 1 do artigo 153 da Constituição, o Conselho de Minis-
tros determina: 

Único. É ratificado o Acordo sobre a Promoção e Pro-
tecção Recíproca de Investimentos entre o Governo da 
República de Moçambique e o Governo da República 
Democrática e Popular da Argélia, assinado em Argel 
aos 12 de Dezembro de 1998, cuja versão autêntica em 
língua portuguesa segue em anexo. 

Aprovada pelo Conselho de Ministros. 
Publique - se. 
O Primeiro - Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 



Acordo entre o Governo da República de Moçambique 
e o Governo da República Democrática e Popular da Argélia 
Sobre a Promoção e Protecção Recíproca de Investimentos 

O Governo da República de Moçambique e o Governo 
da República Democrática e Popular da Argélia, daqui 
por diante designados por «As partes Contratantes». 

Desejosas no fortalecimento da cooperação económica 
entre si e afim de criar condições favoráveis para maiores 
investimentos por nacionais e empresas de uma das partes 
contratantes no Território de outra parte contratante; 

Reconhecendo que o encorajamento e protecção mútua 
de tais investimentos irão estimular os nacionais e empre-
sas e irão aumentar a transferência de capital e tecno-
logia entre ambas as Partes Contratantes no interesse 
mútuo do seu desenvolvimento económico; 

Acordaram no seguinte: 

ARTIGO 1 

Definições 

1. Para efeitos do presente Acordo: 
1. O Termo «Investimento» significa bens tais como 

propriedade, direito de todo o tipo assim como 
quaisquer partes dos bens relacionados com uma 
actividade económica, em particular, embora não 
exclusivamente: 

a) Bens móveis e imóveis assim como quaisquer 
direitos reais relacionados com hipoteca, 
privilégios, penhor, usufruto assim como 
quaisquer outros direitos similares; 

b) Acções de parceria, sociedades, debêntures 
ou quaisquer outras formas de participa-
ção numa empresa; 

c) Créditos e direitos sobre qualquer acção con-
tratual de valor economic o; 

d) Tributos, direitos intelectuais de propriedade 
industrial tais como carta patente, licenças, 
marcas registadas, modelos industriais ou 
padrões, processos técnicos, nomes e 
know how registados; 

e) Concessões de acordo com a lei ou sob con-
tratos, incluindo concessões relacionadas 
com a prospecção, extracção ou explora-
ção de recursos naturais. 

1.1. Tais investimentos são os realizados em confor-
midade com a legislação da parte contratante no 
território do qual são realizados; 

1.2 Os investimentos de nacionais ou empresas de 
uma parte contratante realizados no território da 
outra parte contratante antes da entrada em vigor 
deste Acordo, não beneficiarão das suas disposições 
deste Acordo a não ser que estejam de acordo 
com a legislação de investimentos estrangeiros da 
segunda parte contratante, entrando em vigor à data 
da assinatura do presente Acordo; 

Qualquer mudança na forma de investimento não 
afecta a sua qualificação como investimento, desde 
que esta mudança esteja em conformidade com a 
Parte Contratante cujo território faz - se o inves-
timento. 

2. O termo «retorno» significa todos os montantes pro-
duzidos por um período determinado por um investimento 
tais como lucros, dividendos, juros, tributos ou outras 
remunerações. 

3. O termo «Nacionais» significa todas as pessoas físi-
cas com nacionalidade de uma das partes contratantes em 
conformidade com a legislação dessa parte. 

4. O termo «Empresa» significa qualquer entidade 
legal e qualquer empresa de comércio ou outras empresas, 
constituídas em território de uma das partes contratantes 
de acordo com a legislação em vigor naquela parte con-
tratante e que tenha escritórios no território dessa parte. 

5. O termo «Investidor» significa nacionais e empresas 
a investirem no território da outra parte contratante. 

6. O termo «Território» significa, para além das áreas 
delimitadas pelas fronteiras terrestres as áreas marítimas 
sobre a qual as partes contratantes exercem soberania e 
direitos jurisdicionais, de acordo com o Direito Inter-
nacional. 

ARTIGO 2 

Promoção de investimentos 

1. Cada uma das partes contratantes deve permitir e 
encorajar, de acordo com a sua legislação sobre o inves-
timento estrangeiro, investimentos de nacionais e empresas 
da outra parle contratante no seu território e, deve criar 
condições favoráveis para tais investimentos e dispensá-
los um tratamento justo e equitativo. 

2. Nenhuma das partes contratantes deve de modo algum, 
prejudicar por arbitrariedade ou medidas discriminatórias 
a gestão, manutenção, uso, gozo ou cessação de inves-
timentos no seu território, por nacionais, e empresas da 
outra Parte Contratante. 

3. Cada uma das Partes Contratantes reserva - se ao di-
reito de determinar o quadro geral das áreas de actividades 
cuja participação de investimentos estrangeiros serão 
excluídos ou limitados de acordo com a sua legislação e 
regulamentos aplicáveis. 

ARTIGO 3 

O tratamento nacional e a cláusula da Nação Mais Favorecida 

1. Cada parte contratante deve acordar no investimento 
de nacionais e empresas da outra parte contratante no seu 
território, um tratamento não menos favorável que aquele 
acordado para investimento dos seus próprios nacionais 
e empresas ou investimentos de nacionais e empresas de 
um terceiro país. 

2. Cada uma das partes contratantes deve dispensar 
aos nacionais e empresas da outra parte contratante, no 
que diz respeito a gestão, manutenção, uso e gozo ou 
cessação dos seus investimentos no seu território, um 
tratamento não menos favorável ao dispensado aos seus 
próprios nacionais e empresas ou nacionais e empresas 
de um terceiro Estado. 

3. Consideram - se «menos favoráveis» os seguintes tra-
tamentos de acordo com este artigo 3: 

Quaisquer restrições no fornecimento de matéria -
prima e consumíveis, fornecimento de energia e 

combustível, qualquer obstáculo na venda dos 
seus produtos dentro e fora do país ou qualquer 
outra medida que produza efeitos semelhantes. 
Qualquer medida tomada por razões de segurança, 
de ordem pública e saúde pública ou boa moral 
não é qualificada de «menos favorável». 

4. Tal tratamento não se estende aos privilégios con-
cedidos pela parte contratante a nacionais ou empresas 
de um terceiro Estado em virtude da sua associação ou 
pertença a uma na Zona Franca, União Alfandegária ou 
Económica, mercados comuns ou qualquer outro tipo de 
organização económica regional ou subregional. 



5. As disposições do presente artigo não se devera 
estender as vantagens concedidas por uma das partes 
contratantes a nacionais e empresas de terceiro Estado 
sobre a dupla tributação, resultante de um acordo ou de 
qualquer outro arranjo no domínio fiscal. 

ARTIGO 4 

Protecção de investimentos 

1. Os investimentos de nacionais e empresas de uma 
parte contratante gozarão de uma protecção e segurança 
completas no território da outra parte contratante. 

2. Nenhuma das partes contratantes deve tomar medi-
das de expropriação, nacionalização ou outras medidas 
afim de despojar, directa ou indirectamente, a nacionais 
e empresas da outra parte contratante, dos seus investi-
mentos em seu território. 

3. Se por imperativo de utilidade pública, ou de 
interesse nacional houver necessidade de abrir uma der-
rogação ao parágrafo (2) deste artigo, as seguintes con-
dições devem ser satisfeitas: 

a) Todas as medidas devem ser tomadas ao abrigo 
da lei; 

b) As medidas não devem ser discriminatórias; 
c) As medidas devem incluir cláusulas estipulando 

que uma indemnização pronta, adequada e 
efectiva seja paga. 

4. Tal indemnização deve ser equivalente ao valor 
do investimento expropriado no dia anterior em que a 
expropriação, nacionalização ou medida semelhante foi 
tornada efectiva ou decidida ou tornada pública. 

A indemnização deve ser paga em moeda livremente 
convertível determinada conforme as taxas aplicadas de 
acordo com o regulamento cambial da parte contratante 
a quem cabe o pagamento da referida indemnização. 

Tal indemnização é livremente transferível. 
5. A tranferência deve ser feita o mais tardar até três 

meses depois da entrega da documentação completa e 
exaustiva sobre a indemnização estabelecida de acordo 
com a legislação cambial da parte contratante expro-
priadora. Em caso de atraso no pagamento, a indemniza-
ção incluirá juros calculados de acordo com as taxas de 
direitos especiais de saque do Fundo Monetário Inter-
nacional. 

6. Em caso de disputas na avaliação do valor da 
indemnização, o nacional ou empresa lesada tem o direito 
de, nos termos da legislação em vigor da parte contratante 
expropriadora, interpor para que o seu caso e avalição 
do investimento sejam revistos por qualquer autoridade 
competente ou jurídica da dita parte, de acordo com os 
princípios enunciados neste artigo. 

7. Os nacionais ou empresas de qualquer das partes 
contratantes cujo investimento sofre perdas devido a guerra 
ou qualquer outro conflito armado, revolução, estado 
de emergência nacional ou revolta no território da outra 
parte contratante, beneficiarão desta última parte con-
tratante, no concernente a restituição, compensação, 
indemnização ou qualquer outra resolução, de um trata-
mento não menos favorável que o dispensado aos seus 
próprios nacionais e empresas ou nacionais e empresas 
de qualquer terceiro Estado. 

A legalidade da expropriação, nacionalização ou medida 
semelhante e o valor das indemnizações poderão ser 
verificadas pelos procedimentos judiciais normais. 

ARTIGO 5 

Transferência de retornos de invest imentos 

1. Cada uma das partes contratantes garante aos nacio-
nais e empresas de outra parte contratante que realizam 
investimento no seu território, depois do pagamento de 
todas as obrigações fiscais, a livre transferência de: 

a) Juros, dividendos, lucros e outros retornos cor-
rentes; 

b) Debêntures de direitos intangíveis mencionados 
no parágrafo 1, alínea d) e e) do artigo 1; 

c) Pagamentos feitos cm reembolso das dívidas legal-
mente contraídas para financiar os investi-
mentos; 

d) O produto ou a cessação ou a liquidação total 
ou parda l de investimento incluindo a mais -
valia extraordinária do capital investido; 

e) Indemnização pelo despojamento ou perdas pre-
vistos no artigo 4, parágrafos 3 e 7 supraci-
tados assim como qualquer pagamento em 
virtude de sub - rogação em conformidade coro 
o artigo (6) deste acordo. 

2. Os nacionais de uma das partes contratantes auto-
rizados a trabalhar em território de outra parle contra-
tante ao abrigo de um investimento aprovado, são igual-
mente permitidos a transferir para o seu país de origem 
uma parte apropriada da sua remuneração. 

3. As transferências mencionadas nos parágrafos (1) 
e (2) deste artigo são efectuadas a taxa de câmbio oficial 
aplicável à data da transferência e de acordo com os 
regulamentos de câmbio em vigor na parte contratante 
do território em que foi feito o investimento em moeda 
livremente convertível a ser fixada de comum acordo ou, 
caso não, na moeda em que foi realizado o investimento. 

4 . Na ausência de um mercado de câmbio, o câmbio 
a ser usado será o mais recente câmbio aplicado aos 
investimentos internos ou a taxa de câmbios mais recente 
usada para a conversão de moedas para direitos especiais 
de saque, qualquer que for a mais favorável ao investidor. 

ARTIGO 6 

Sub - rogação 

1. Se uma das partes contratantes ou sua Agência 
nomeada (a primeira parte contratante) faz um paga-
mento ao seu investidor sob uma garantia dada em 
relação a um investimento feito no território da outra 
parte contratante (a segunda parte contratante) deve re-
conhecer, sem prejudicar, os direitos da primeira parte 
contratante: 

a) O direito da primeira parte contratante, quer por 
lei, quer pela escritura, de todos os direitos e 
poderes de nacionais e empresas da primeira 
parte; 

b) O direito da primeira parte contratante de ser 
sub - rogado nos tais direitos, assim como exer-
cer tais direitos e reivindicá-los na mesma 
medida que os nacionais e empresas da pri-
meira parte contratante. 

2. A primeira parte contratante tem o direito em todas 
as circunstâncias: 

a) O mesmo tratamento no que diz respeito aos 
direitos e créditos adquiridos em virtude de 
cedência; 

b) Quaisquer pagamentos recebidos na prossecução 
desses direitos e deveres que os nacionais e 



empresas da primeira parte contratante tinham 
direito a receber em virtude deste acordo no 
concernente ao investimento visado e dos re-
tornos correspondentes. 

ARTIGO 7 

Garant.fr d e investimentos 

1. Cada uma das partes contratantes podem oferecer, 
de acordo com a legislação e procedimentos administra-
tivos, garantia contra riscos nos investimentos dos seus 
nacionais e empresas feitos em território da outra parte 
contratante contra riscos sempre que a primeira parte 
contratante julgar conveniente. 

2. Cada uma das partes contratantes respeitará qual-
quer obrigação relacionada a investimentos de nacionais 
e empresas da outra parte contratante no seu território. 

ARTIGO 8 

Investimentos abrangidos por um Acordo Particular 

Os investimentos abrangidos por compromisso particular 
entre uma das partes contratantes e o nacional ou em-
presas da outra parte contratante serão regulados, sem 
prejuízos das disposições do presente Acordo, pelos ter-
mos desse compromisso particular se contiver disposições 
mais favoráveis que os estipulados no presente Acordo. 

Cada uma das partes contratantes irá, contudo, honrar 
qualquer obrigação que for estipulada no concernente aos 
investimentos dos investidores da outra parte contratante. 

ARTIGO 9 

Resolução de disputas entre um investidor e uma das partes 
contratantes 

1. Qualquer disputa entre uma das partes contratantes 
e um investidor da outra parte contratante, no concernente 
a um investimento será resolvida, o mais amigavelmente 
possível, entre as partes em disputa. 

2. Se a disputa não for amigavelmente resolvida no 
prazo de seis (6) meses à data do início da disputa 
por ambas as Partes Contratantes, será submetida a pedi-
do do investidor ou as autoridades competentes ou ins-
tâncias judiciárias da parte contratante envolvida na 
disputa, ou à arbitragem internacional. A escolha de um 
desses procedimentos será definitiva. 

3. Quando a disputa for submetida a uma arbitragem 
internacional, o investidor e a parte contratante visada 
pela disputa podem acordar em submeterão diferendo a 
um dos seguintes procedimentos: 

a) Quer por via do Centro Internacional de Reso-
lução de Disputas de investimentos (tendo em 
conta, se necessário, às disposições da Con-
venção sobre a Resolução de Disputas de In-
vestimentos entre Países e cidadãos de outros 
Países, aberto p o r assinatura em Washington 
D. C., em 18 de Março de 1965, e a Facili-
dade Adicional para a Administração de Con-
ciliação, arbitragem e procedimentos de aqui-
sição de factos); 

b) Qualquer Tribunal Ad-Hoc de arbitragem cons-
tituído para cada caso de maneira seguinte: 

Cada parte em disputa poderá nomear um 
árbitro; os dois árbitros deverão em con-
junto nomear um terceiro árbitro, cidadão 
de um terceiro Estado que será nomeado 
presidente d a tribunal. Os árbitros devem 
ser nomeados no prazo de dois meses e 

o presidente no prazo de três meses da 
data de notificação do investidor à Parte 
Contratante visada sobre a intenção de 
recorrer à arbitragem. 

Em caso dos períodos supracitados não forem respei-
tados cada uma das partes em disputa pode convidar 
o presidente do Instituto de Arbitragem da Câmara de 
Comércio de Estocolmo. 

O tribunal «Ad-hoc» determinará os seus procedimentos 
e regras, tendo em conta os termos da lei de Arbitragem 
da Comissão das Nações Unidas sobre a Lei do Comércio 
Internacional, que as partes em disputa terão acordado, 
por escrito, modificá-la. 

4. A disputa será resolvida pelo Tribunal de Arbitra-
gem com base na legislação nacional no território da 
parte contratante cujo investimento lesado se situa (in-
cluindo regras relacionadas com conflitos de leis) e regras 
do Direito Internacional (incluindo o presente Acordo), 
conforme for o caso. 

ARTIGO 10 

Disputas entre as partes contratantes 

1. Qualquer disputa entre as partes contratantes sobre 
a interpretação ou aplicação do presente Acordo, deve, 
se possível ser resolvida por via diplomática. 

2. Se a disputa não f o r dessa maneira resolvida dentro 
de seis (6) meses depois da data que a disputa foi 
levantada por qualquer das partes contratantes, à pedido 
de qualquer das partes contratantes pode ser submetida 
a um Tribunal d e Arbitragem. 

3. O Tribunal de Arbitragem será constituído para cada 
caso de maneira seguinte: 

Cada uma das Partes Contratantes nomeará um 
membro ao tribunal. Os dois membros designarão 
por consentimento mútuo, um cidadão de um terceiro 
Estado que será o Presidente do Tribunal pelas duas 
partes contratantes. Os dois membros devem ser 
nomeados no prazo de dois meses e o Presidente a 
um prazo não mais q u e três meses contados a partir 
da data de notificação sobre a decisão de se recorrer 
à arbitragem da disputa por uma das partes: 

4. Se dentro dos períodos especificados no parágrafo 
(3) do presente artigo as nomeações necessárias não 
tiverem sido feitas, qualquer das partes contratantes pode 
na ausência de qualquer outro acordo, convidar o Presi-
dente do Tribunal Internacional de Justiça para proceder 
as necessárias designações. Se o Presidente e cidadão de 
uma das Partes contratantes ou estiver» impedido de exer-
cer tais funções, o Vice - Presidente deverá ser convidado 
a proceder as necessárias nomeações. Se o Vice - Presidente 

e cidadão de uma das partes contratantes, estiver também 
impedido de exercer tais funções, o membro do Tribunal 
Internacional de Justiça imediatamente superior na hierar-
quia que não seja nacional de qualquer das Partes Con-
tratantes e que não estiver impedido de exercer as fun-
ções, será convidado a proceder as necessárias designações. 

5. O Tribunal determinará os seus próprios procedi-
mentos e tomará as suas decisões por uma maioria de 
votos. Tais são definitivas e obrigam ambas as partes 
contratantes a respeitá-las plenamente. A pedido de uma 
das partes contratantes em disputa; o Tribunal interpre-
tará a sentença. A não ser que o Tribunal disponha de 
outra maneira que tenha em conta circunstâncias parti-
culares, cada uma das partes deverá suportar o custo 
do seu membro no Tribunal e da sua representação nos 



procedimentos de Arbitragem. Os custos do Presidente, 
assim como outros, são equitativamente partilhados pelas 
partes contratantes. 

ARTIGO 11 

Entrada em vigor, emenda e denúncia 

As partes contratantes notificar - se - ão entre si quando 
os seus respectivos requisitos constitucionais para a 
entrada em vigor deste Acordo forem preenchidos. O 
presente Acordo entrará em vigor no dia seguinte ao da 
recepção da última notificação. 

Este Acordo e válido por um período inicial de dez 
(10) anos e permanecerá em vigor depois deste período, 
a menos que uma das partes contratantes o denuncie 
por escrito, com um pre - aviso de doze meses. 

Findo o período de validade deste Acordo, os inves-
timentos feitos ao abrigo deste Acordo continuarão a 

beneficiar das disposições dos artigos (1) a (10), por um 
período adicional de dez anos desde a data do término 
do presente Acordo; 

Ambas partes contratantes podem por consentimento 
mútuo modificar e /ou emendar as provisões deste Acordo. 
Qualquer modificação e /ou emenda entrará em vigor nos 
termos e condições deste artigo. 

Feito em Argel aos 12 de Dezembro de 1998, em dois 
originais, um na língua portuguesa e outro na língua 

Árabe , fazendo os dois textos igualmente fé. 

Pelo Governo da República de Moçambique, Dr. Leo-
nardo Santos Simão (Ministro dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação). - Pelo Governo da República Democrá-
tica e Popular da Argélia, Ahmed Attaf (Ministro dos 
Negócios Estrangeiros). 

Resolução n.° 16/2000 
de 25 de Julho 

Tendo o Governo da República de Moçambique cele-
brado o Acordo sobre a Promoção e Protecção Recíproca 
de Investimentos com o Governo da República Italiana, 
nos termos da alínea f ) do n.° 1 do artigo 153 da 
Constituição, o Conselho de Ministros determina: 

Artigo 1. É ratificado o Acordo sobre a Promoção e 
Protecção Recíproca de Investimentos entre o Governo da 
República de Moçambique e o Governo da República 
Italiana, assinado em Maputo aos 14 de Dezembro de 
1998, cuja versão autêntica em língua portuguesa se anexa. 

Art. 2. É igualmente ratificado o Protocolo anexo ao 
mesmo Acordo sobre a Promoção e Protecção Recíproca 
de Investimentos entre o Governo da República de Mo-
çambique e o Governo da República Italiana, assinado 
no lugar e data indicados no artigo anterior. 

Aprovada pelo Conselho de Ministros. 

Publique - se. 

O Primeiro - Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Acordo entre o Governo da República de Moçambique e o 
Governo da República Italiana sobre a Promoção e Protecção 

Recíproca de Investimentos 

O Governo da República de Moçambique e o Governo 
da República Italiana (em diante referidos como as Partes 
Contratantes); 

Desejando estabelecer condições favoráveis para uma 
melhor cooperação económica entre os dois Países e, 
especialmente em relação a investimentos de investidores 
de cada Parte Contratante no território da outra Parte 
Contratante; e 

Reconhecendo que a promoção e protecção recíproca 
de tais investimentos baseados em acordos internacionais 
contribuirão para estimular empreendimentos de negócios 
e favorecer a prosperidade de ambas as Partes Contra-
tantes. 

Pelo presente acordam o seguinte: 

ARTIGO 1 

(Definições) 

Nos termos deste Acordo: 

1. O termo «investimentos» deve ser interpretado 
para significar qualquer investimento efectuado por 
uma pessoa jurídica ou natural de u n a Parte Con-
tratante no território da outra Parte Contratante 
em conformidade com as leis e os regulamentos 
das Partes Contratantes. 

O termo «investimentos» compreendi em particular, 
mas não exclusivamente: 

a) Bens mobiliários e imobiliários e dos direitos 
de propriedade in rem; 

b) Acções, obrigações, comparticipações ou 
quaisquer outros títulos de crédito, bem 
como títulos de Estado e públicos; 

c) Créditos financeiros ou qualquer direito a 
um serviço possuindo valor económico 
associado com um investimento, bem como 
rendimentos reinvestidos e lucros de 
capital; 

d) Direitos de autor, marcas comerciais, paten-
tes, projectos industriais, direitos de pro-
priedade intelectual e industrial, know-
how, nomes comerciais e valor de avia-
mento em conexão com um investimento: 

e) Despesas de capital feitos efectivamente sob 
licença e franchising de acordo com a lei, 
incluindo aquelas despesas em conexão 
com os direitos de pesquisa, extracção e 
exploração de recursos naturais; 

f) Qualquer aumento em valor do investimento 
original. 

Qualquer modificação na forma do investimento 
não implica mudança na natureza do investimento. 

2. O termo «investidor» deve significar qualquer pes-
soa natural ou jurídica de uma Parte Contratante que 
invista no território da outra Parte Contratante bem 
como as subsidiárias, filiais e sucursais estrangeiras con-
troladas pelas pessoas naturais ou jurídicas acima. 

3. O termo «pessoa natural», em referência a qualquer 
uma das Partes Contratantes deve significar qualquer 
pessoa física que tenha a nacionalidade desse Estado de 
acordo com as suas leis. 

4. O termo «pessoa jurídica», em referência a qualquer 
uma das Partes Contratantes deve significar qualquer 
entidade que tenha a sua sede principal no território de 
tal Parte Contratante e reconhecida por ela, tal como 
instituições públicas, sociedades de pessoas, sociedades 
de capitais, fundações e associações, independentemente 
do facto de ser ou não de Responsabilidade Limitada. 

5. O termo «rendimento» deve significar dinheiro 
proveniente de um investimento, incluindo em particular 



lucros, juros, lucros de capital, dividendos, royalties ou 
pagamentos por serviços técnicos ou outra forma de paga-
mento tanto em dinheiro como em espécie. 

6. O termo «território» deve significar, em adição às 
zonas contidas dentro das fronteiras do País de cada 
Parte Contratante, as zonas marítimas. As últimas com-
preendem também as zonas marinhas e submarinas sobre 
as quais as Partes Contratantes exercem soberania e direi-
tos de soberania ou jurisdição, de acordo com o direito 
internacional. 

7. «Acordo de investimento» significa um acordo entre 
uma Parte (ou suas Agências ou Representantes) e um 
investidor da outra Parte em relação a um investimento. 

8. «Tratamento não - discriminatório» significa trata-
mento que é pelo menos tão favorável quanto o melhor 
tratamento nacional ou o tratamento de nação mais favo-
recida. 

ARTIGO 2 

(Promoção e protecção de invest imentos) 

1. Qualquer uma das Partes Contratantes deve encorajar 
investidores da outra Parte Contratante a investir no seu 
território. 

2. Os Investidores de qualquer uma das Partes Con-
tratantes devem ter o direito de executar acções de inves-
timento no território da outra Parte Contratante em con-
formidade com as leis e regulamentos de cada Parte 
Contratante e Convenções Internacionais pertinentes ao 
assunto, existentes à data da entrada em vigor deste 
Acordo. 

3. Qualquer uma das Parles Contratantes deverá sem-
pre assegurar um tratamento justo e équo aos investi-
mentos de investidores da outra Parte Contratante. 
Qualquer uma das Partes Contratantes deverá assegurar 
que a gestão, uso, manutenção, transformação, benefício 
ou cedência dos investimentos efectuados no seu território 
por investidores da outra Parte Contratante, bem como 
às sociedades e empresas em que estes investimentos 
tenham sido efectuados, não devem, de forma alguma, 
ser sujeitas a medidas injustificadas ou discriminatórias. 

4. Cada Parte Contratante deverá criar e manter, no 
seu território um quadro legal capaz de garantir aos 
investidores a continuidade do tratamento jurídico, in-
cluindo o cumprimento em boa - fé de todas as obrigações 
assumidas em relação a cada investidor específico. 

ARTIGO 3 

(Tratamento nacional e a cláusula d a nação mais favorecida) 

1. Ambas as Partes Contratantes, dentro dos limites 
do seu próprio território, deverão oferecer aos investi-
mentos e ao rendimento daí resultante, realizados por 
investidores da outra Parte Contratante um tratamento 
não menos favorável do acordado aos investimentos e 
ao rendimento daí resultante, realizados peles seus nacio-
nais ou investidores de terceiros Estados. 

2. No caso em que, com base na legislação de uma 
das Partes Contratantes, ou nas obrigações internacionais 
em vigor ou que venham a entrar em vigor no futuro 
para uma das Partes Contratantes, venha a ser produzido 
um quadro legal de acordo com o qual aos investidores 
da outra Parte Contratante seria concedido um trata-
mento mais favorável do que o previsto neste Acordo, 
esse tratamento mais favorável será também aplicado 
para as relações já em curso. 

3. As disposições dos n.os 1 e 2 deste artigo não se 
referem às vantagens e privilégios que uma Parte Con-
tratante pode garantir a investidores de terceiros Estados 

por virtude da sua filiação a uma União Aduaneira ou 
Fiscal, Mercado Comum, Área de Comércio Livre, um 
Acordo regional ou subregional, um Acordo económico 
multilateral internacional ou por Acordos assinados des-
tinados a prevenir a dupla tributação ou facilitar o 
comércio trans-fronteiriço. 

ARTIGO 4 

( I n d e m n i z a ç ã o p o r p r e j u í z o ou perd ias ) 

No caso em que investidores de qualquer uma das 
Partes Contratantes incorram em perdas ou prejuízos nos 
seus investimentos realizados no território da outra Parte 
Contratante devido a guerra, outras formas de conflito 
armado, estado de emergência, conflitos civis ou outros 
eventos similares, a Parte Contratante em que os inves-
timentos foram realizados deve oferecer em todos os 
eventos uma indemnização não menos favorável que a 
concedida a investidores de terceiros Estados com rela-
ção às perdas ou prejuízos da mesma natureza. Os paga-
mentos de indemnização devem ser livremente transfe-
ríveis sem atraso não devido. 

ARTIGO 5 

(Nacionalização ou expropriação) 

1. Os investimentos a que este Acordo diz respeito não 
devem ser objecto de qualquer medida que possa limitar 
o direito de propriedade, posse, controlo ou benefício de 
investimentos, permanentemente ou temporariamente, sal-
vo onde especificamente provido por legislação nacional 
ou local corrente, regulamentos e ordens emitidas por 
Cortes ou Tribunais que tenham jurisdição no território 
da Parte Contratante. 

2. Os investimentos de investidores de uma Parte Con-
tratante não deverão ser «de jure» ou «de facto», directa 
ou indirectamente nacionalizados, expropriados, requi-
sitados ou sujeitos a quaisquer medidas que tenham um 
efeito equivalente no território da outra Parte Contra-
tante, excepto para fins públicos ou de interesse nacional 
e em troca de uma indemnização imediata, plena e efec-
tiva e na condição de que essas medidas sejam tomadas 
numa base não discriminatória e em conformidade com 
todas as disposições e procedimentos legais. 

3. A justa indemnização deve ser estabelecida com 
base no valor real de mercado imediatamente anterior 
ao momento em que a decisão de nacionalizar ou expro-
priar é anunciada ou publicada. 

Na falta de acordo entre a Parte Contratante hospedeira 
e o investidor durante o processo de nacionalização ou 
expropriação, a indemnização deverá ser baseada na 
moeda em que o investimento foi feito e nos parâmetros 
de referência adoptados ou tomados em consideração nos 
documentos de constituição do investimento. 

A taxa de câmbio aplicável a qualquer uma de tais 
indemnizações deverá ser aquela prevalecente na data 
imediatamente anterior ao momento em que a naciona-
lização ou expropriação tenha sido anunciada ou publicada. 

Sem restringir o alcance do presente artigo, no caso 
em que o objecto de uma das medidas referidas no pará-
grafo 2 deste artigo for uma pessoa jurídica criada con-
juntamente por investidores italianos e moçambicanos, a 
avaliação da quota dos investidores será, na moeda do 
investimento, não inferior ao valor inicial, acrescido pro-
porcionalmente pelos aumentos de capital, e reavaliação 
de capital, lucros não distribuídos e fundos de reserva, 
e diminuídos proporcionalmente do valor dos prejuízos. 



4. A indemnização será considerada como efectiva se 
tiver sido paga na mesma moeda em que o investimento 
foi feito. 

5. A indemnização será considerada como atempada 
se ela tiver lugar sem demora não devida e, em todo o 
caso, dentro de um mês. 

6. A indemnização deve incluir os juros calculados 
numa base de seis meses LIBOR a partir da data da 
nacionalização ou expropriação até a data de pagamento. 

7. Um nacional ou empresa de uma das Partes Con-
tratantes que afirma que toda ou parte de seus investi-
mentos foi expropriada, deve ter o direito a uma verifi-
cação imediata, por parte de apropriadas Autoridades 
Judiciais e Administrativas da outra Parte Contratante 
para determinar se qualquer expropriação teria ocorrido 
e, se for o caso, se tal expropriação e a indemnização 
daí resultante, seja conforme aos princípios do direito 
internacional e decidir todos os outros assuntos relacio-
nados. 

8. Na ausência de um acordo entre o investidor e a 
Autoridade responsável, o montante da indemnização 
será estabelecido de acordo com os procedimentos para 
resolução de disputas tal como referido no artigo 9 deste 
Acordo. O montante da indemnização deve ser livremente 
transferível. 

9. As disposições do parágrafo 2 deste artigo devem 
também ser aplicáveis aos rendimentos resultando de um 
investimento e, em caso de dissolução, ao montante da 
liquidação. 

10. Se após a expropriação, o lugar, as actividades ou 
os bens, parcial ou totalmente expropriados para um 
propósito específico de natureza pública, não tiverem 
sido utilizados ou mantidos para o cumprimento de tal 
propósito dentro de um período máximo de cinco anos, 
o antigo proprietário terá o direito preferencial, a pari-
dade de condições, de adquirir ou retomar o referido lugar, 
actividades ou bens. 

ARTIGO 6 

(Repatriamento de capital, lucros e rendimentos) 

1. Qualquer uma das Partes Contratantes deve garantir 
que os investidores da outra Parte Contratante possam 
transferir para o estrangeiro, sem demora não devida, em 
moeda convertível, o seguinte: 

a) Capital e quotas adicionais de capital, incluindo 
rendimento reinvestido; 

b) O rendimento líquido, dividendos, royalties, paga-
mentos por assistência e serviços técnicos; 

c) O rendimento derivado da venda total ou parcial 
ou da liquidação parcial ou total de um inves-
timento; 

d) Fundos para reembolsar empréstimos conexos com 
um investimento e para o pagamento do juro 
relacionado; 

e) Salários e remunerações pagos a nacionais da 
outra Parte Contratante por trabalho e serviços 
realizados em relação a um investimento exe-
cutado no território da outra Parte Contratante, 
pelo montante e no modo prescrito pela legis-
lação interna e pelos regulamentos em vigor. 

2. Sem restringir o alcance do artigo 3 deste Acordo, 
as Partes Contratantes aceitam aplicar às transferências 
mencionadas no parágrafo 1, deste artigo, o mesmo 
tratamento favorável que é acordado aos investimentos 
realizados por investidores de terceiro Estado, caso ele 
seja mais favorável. 

ARTIGO 7 

(Sub - rogação) 

No caso em que uma das Paries Contratamos (ou uma 
sua Instituição) lenha providenciado garantia para cober-
tura de riscos não comerciais para investimentos execu-
tados por um dos seus investidores no território da outra 
Parte Contratante e tenha efectuado pagamentos ao refe-
rido investidor com base na cilada garantia, a outra Parte 
Contratante deverá reconhecer a cessão dos direitos do 
investidor à primeira Parle Contratante (ou à sua Insti-
tuição). Em relação a transferência de pagamentos para 
a Parte Contratante (ou sua Instituição) por virtude desta 
cessão, dever - se - ão aplicar as disposições dos artigos 4, 
5 e 6 deste Acordo. 

ARTIGO 8 

(Procedimentos da transferência) 

1. As transferências referidas nos artigos 4, 5, 6 e 7 
devem ser executadas em moeda convertível sem demora 
não devida, dentro de seis meses após as obrigações fiscais 
terem sido cumpridas. As transferências devem ser feitas 
à taxa de câmbio prevalecente aplicável à data em que 
o investidor solicite a referida transferência, excepto 
para o disposto no ponto 3 do artigo 5 concernente a 
taxa de câmbio aplicável em caso de nacionalização ou 
expropriação. 

2, As obrigações fiscais definidas no artigo anterior 
consideram - se de ter sido cumpridas quando o investidor 
tiver cumprido os procedimentos previstos pela lei da 
Parte Contratante no território da qual o investimento 
tiver sido feito. 

ARTIGO 9 

(Resolução de Disputes entre Investidores e Partes 
Contratanteo) 

1. As disputas que possam surgir sobre investimentos 
entre qualquer uma das Partes Contratantes e os Inves-
tidores da outra Parte Contratante, incluindo disputas 
relacionadas com os montantes de indemnização deverão 
ser resolvidas, sempre que possível, amigavelmente. 

2. No caso em que um investidor ou entidade de uma 
das Partes Contratantes tiver estipulado um acordo de 
investimento, em conformidade com as leis pertinentes 
em vigor, deverá ser aplicado o procedimento previsto 
em tal acordo de investimento. 

3. No caso em que uma disputa não possa ser resol-
vida amigavelmente dentro de seis meses a partir da data 
do pedido escrito de resolução, o investidor ou entidade 
em questão pode, a sua escolha, submeter a disputa, para 
sua resolução, a: 

a) Um Tribunal da Parte Contratante que lenha 
jurisdição territorial; 

b) Um Tribunal de Arbitragem Ad-Hoc, em concor-
dância com o regulamento de arbitragem da 
Comissão das Nações Unidas para o Direito 
Comercial Internacional (UNCITRAL), a Parle 
Contratante hospedeira compromete - se, por 
este meio, a aceitar a recorrência à dita arbi-
tragem; 

c) O Centro Internacional para a Resolução de 
Disputas de Investimento, para a implementa-
ção dos procedimentos de arbitragem ao abrigo 
da Convenção de Washington de 18 de Março 
de 1965, sobre a resolução de disputas de 
investimento entre Estados e nacionais de 
outros Estados, se ou assim que ambas as 
Partes Contratantes tenham aderido à mesma; 



d) Outros procedimentos internacionais de arbitra-
gem, mecanismos ou instrumentos ratificados 
e a que tenham aderido ambas as Partes 
Contratantes. 

1. Ambas as Partes Contratantes deverão abster -se 
de negociar através de canais diplomáticos qualquer maté-
ria relativa a um procedimento de arbitragem ou proce-
dimento judicial já em curso até que estes procedimentos 
tenham sido concluídos, e até que qualquer uma das 
Partes Contratantes tenha falhado no cumprimento da 
decisão do Tribunal de Arbitragem ou do Tribunal de 
Justiça dentro do período previsto pela sentença, ou dentro 
do período que pode ser determinado com base nas dis-
posições legais internacionais e domésticas que possam 
ser aplicadas ao caso. 

ARTIGO 10 

(Resolução de d i spu t a s entre a s pa r tes con t ra tamos) 

1. Quaisquer disputas que surjam entre as Partes Con-
tratantes relativamente à interpretação e aplicação do 
presente Acordo devem, sempre que possível, ser resol-
vidas amigavelmente através de canais diplomáticos. 

2. No caso em que a disputa não possa ser resolvida 
dentro de seis meses a partir da data em que uma das 
Partes Contratantes notifica, por escrito, a outra Parte 
Contratante, a disputa deverá, a pedido de qualquer uma 
das Partes Contratantes, ser colocada num Tribunal de 
Arbitragem Ad-hoc como definido nos parágrafos seguintes 
deste artigo. 

3. O Tribunal de Arbitragem deverá ser constituído 
da maneira seguinte: dentro de dois meses a partir do 
momento em que o pedido de arbitragem é recebido, cada 
uma das duas Partes Contratantes deve designar um 
membro do Tribunal. Os dois membros deverão então 
escolher um nacional de um terceiro Estado para servir 
como Presidente. Este deve ser designado dentro de três 
meses a partir da data em que os outros dois membros 
são designados. 

4. Se, dentro do período especificado no parágrafo 3 
deste artigo, as designações não tiverem sido feitas, cada 
uma das duas Partes Contratantes pode, na ausência de 
outro arranjo, pedir ao Presidente do Tribunal Interna-
cional de Justiça para fazer a designação. No caso em 
que o Presidente do Tribunal seja um nacional de uma 
das Partes Contratantes ou seja, por qualquer razão, 
impossível para ele fazer a designação, esta deve ser feita 
pelo Vice - Presidente do Tribunal. Se o Vice - Presidente 
do Tribunal for nacional de uma das Partes Contratantes 
ou for incapaz de fazer a designação por qualquer razão, 
o membro mais antigo do Tribunal Internacional de 
Justiça, que não seja nacional de uma das Partes Con-
tratantes, deve ser convidado a fazer a designação. 

5. O Tribunal de Arbitragem deve decidir com voto 
maioritário, e as suas decisões serão vinculativas. Ambas 
as Partes Contratantes devem pagar os custos da sua 
arbitragem e do seu representante nas audiências. Os 
custos do Presidente e quaisquer outros custos deverão 
ser divididos igualmente entre as Partes Contratantes. O 
Tribunal de Arbitragem deve determinar os seus próprios 
procedimentos. 

ARTIGO 11 

(Relações en t re Governos ) 

As disposições deste Acordo devem ser aplicadas inde-
pendentemente do facto de as Partes Contratantes pos-
suírem relações diplomáticas ou consulares. 

ARTIGO 12 

(Aplicação de disposições diversas) 

1. Se um assunto é regulado conjuntamente por este 
Acordo e por outro Acordo internacional do qual ambas 
as Partes Contratantes são signatárias, ou por disposições 
gerais do direito internacional, as disposições mais favo-
ráveis serão aplicadas em cada Parte Contratante aos 
investidores da outra Parte Contratante. 

2. Sempre que o tratamento acordado por qualquer 
uma das Partes Contratantes aos investidores da outra 
Parte Contratante de acordo com as leis e regulamentos 
pertinentes aplicáveis, ou outras disposições ou contratos 
específicos ou autorizações de investimentos ou acordos 
de investimentos for mais favorável que o previsto ao 
abrigo deste Acordo, o tratamento mais favorável deverá 
ser aplicado. 

Caso a Parte Contratante hospedeira não tenha aplicado 
tal tratamento, em conformidade com o acima, e o inves-
tidor sofrer um prejuízo em consequência disso, os inves-
tidores deverão ter direito a uma indemnização por tais 
prejuízos de acordo com o artigo 4. 

3. Sempre que, após a data em que o investimento 
tiver sido feito, uma modificação tiver lugar sobre as leis, 
regulamentos, actos administrativos ou medidas de poli-
ticas económicas regulando directa ou indirectamente e 
investimento, o mesmo tratamento que lhe era aplicável 
no momento em que o investimento foi acordado que 
fosse realizado, deverá ser aplicável a pedido do investidor. 

ARTIGO 13 

(Âmbi to d o acordo) 

As disposições deste Acordo deverão ser aplicáveis a 
quaisquer investimentos futuros feitos pelos investidores 
de uma Parte Contratante no território da outra Parte 
Contratante As disposições do presente Acordo aplicar -
se - ão também aos investimentos já existentes feitos após 
18 de Agosto de 1984, quando de acordo com as leis 
pertinentes de investimento em vigor nos Países das Partes 
Contratantes na data da entrada em vigor deste Acordo. 

ARTIGO 14 

(Entrada e m vigor) 

O presente Acordo entrará em vigor a partir da data 
da segunda das duas notificações com que cada uma diteri-
duas Parles Contratantes deve comunicar oficialmente à 
outra que os respectivos procedimentos de ratificação 
foram concluídos. 

ARTIGO 15 

(Duração e expiração) 

1. O presente Acordo será efectivo por um período de 
10 anos, contados a partir da data da notificação nos 
termos do artigo 14 e permanecerá em vigor por períodos 
sucessivos de 5 anos, salvo se uma das Partes Contra-
tantes denunciar por escrito com antecedência mínima 
de 1 ano antes do seu término. 

2. No caso de investimentos realizados antes da data 
do termo, tal como previsto no parágrafo 1 deste artigo, 
as disposições dos artigos 1 a 13 deverão permanecer em 
vigor por mais um período de cinco anos. 

Em testemunho de quanto acima, os abaixos assinados, 
estando devidamente autorizados pelos respectivos Go-
vernos, assinaram o presente Acordo. 

Feito em Maputo aos 14 de Dezembro de 1998, em 
dois originais, cada um nas línguas portuguesa, inglesa 
e italiana, sendo todos os textos igualmente autênticos. 



Em caso de qualquer divergência, o texto em língua 
inglesa prevalecerá. 

Pelo Governo da República de Moçambique, Ilegível. 
- Pelo Governo da República Italiana, Ilegível. 

PROTOCOLO 

Ao assinar o Acordo sobre a Promoção e Protecção 
Recíproca de Investimentos entre os Governos da Repú-
blica de Moçambique e da República Italiana, as Partes 
Contratantes também acordam as cláusulas seguintes, que 
devem ser consideradas como formando parte integrante 
do Acordo. 

1. Disposição Geral: 

Este Acordo e todas as disposições referidas a «Inves-
timentos», desde que estes sejam feitos de acordo com 
a legislação da Parte Contratante em cujo território o 
investimento é feito, aplicar - se - ão também as seguintes 
actividades associadas: 

A organização, controlo, gestão, manutenção e dispo-
sição de empresas, filiais, agências, escritórios, fábricas, 
ou outras estruturas para a condução de negócios; a cele-
bração e implementação de contratos; a aquisição, uso, 
protecção e disposição de propriedade de todos os tipos 
incluindo direitos de propriedade intelectual; o emprés-
timo de fundos; a compra, emissão e venda de compar-
ticipações e outros títulos; e a aquisição de divisas para 
importações. 

«Actividades associadas» também incluem, inter - alia: 
I) a concessão de privilégios ou direitos sob 

licenças; 
II) a obtenção de registos, licenças, aprovações e 

outras autorizações necessárias para o exer-
cício da actividade comercial que deverão 
em todas as circunstâncias ser emitidas 
expeditamente, tal como disposto na legis-
lação de cada uma das Partes Contratantes; 

III) acesso a estabelecimentos financeiros em qual-
quer divisa, e aos mercados do crédito e 
das divisas; 

IV) acesso a fundos existentes em estabelecimen-
tos financeiros; 

V) a importação e instalação de equipamento 
necessário para a normal condução de acti-
vidades empresariais incluindo, mas não 
limitadamente a, equipamento de escritório, 
automóveis e exportação de qualquer equi-
pamento e automóveis assim importados; 

VI) a divulgação de informação comercial; 
VII) a condução de estudos de mercado; 

VIII) a designação de representantes comerciais, 
incluindo agentes, consultores e distribui-
dores e a sua participação em feiras comer-
ciais e outros eventos promocionais; 

IX) a comercialização de bens e serviços, incluin-
do através de distribuição interna e sistemas 
de comercialização, bem como através de 
publicidade e contacto directo com as pes-
soas naturais e jurídicas da Parte Contra-
tante hospedeira; 

X) pagamento de bens e serviços em moeda local; 
XI) serviços de leasing. 

2. Com referência ao artigo 2: 

a) Uma Parte Contratante (ou as suas agências ou 
representantes) pode estipular com investidores 
da outra Parte Contratante, que implementem 
investimentos de interesse nacional no terri-
tório da primeira Parte Contratante, um acordo 
de investimento que regulamente a relação 
jurídica específica relacionada ao aludido in-
vestimento; 

b) Nenhuma das Partes Contratantes estabelecerá 
condições para a criação, expansão ou conti-
nuação de investimentos, que possam implicar 
a tomada ou imposição de alguma limitação à 
veada da produção nos mercados domésticos 
e internacionais, ou que especifique que os 
bens devem ser adquiridos localmente, ou con-
dições similares; 

c) Cada Parte Contratante providenciará meios efec-
tivos para apresentar reclamações e fazer valer 
direitos respeitantes a investimentos e acordos 
de investimento; 

d) Os nacionais de qualquer uma das Partes Con-
tratantes autorizados a trabalhar no território 
de outra Parte Contratante em conexão com 
um investimento efectuado nos termos deste 
Acordo, deverão ter o direito a condições de 
trabalho adequadas para implementar as suas 
actividades profissionais, de acordo com a 
legislação da Parte Contratante hospedeira; 

e) De acordo com as suas leis e regulamentos, cada 
uma das Partes Contratantes deve regular tão 
favoravelmente quanto possível os problemas 
relacionados com a entrada, estadia, trabalho 
e circulação no seu território de nacionais da 
outra Parte Contratante que desempenhem 
actividades ligadas com os investimentos ao 
abrigo deste Acordo, assegurando as mesmas 
condições aos membros das suas famílias; 

f) As pessoas jurídicas constituídas nos termos das 
leis e regulamentos em vigor em cada uma das 
Partes Contratantes, que são propriedades ou 
controladas por investidores da outra Parte 
Contratante, será permitido contratar pessoal 
superior de gestão de sua escolha, indepen-
dentemente da nacionalidade, de acordo com 
a legislação da Parte Contratante hospedeira. 

3. Com referência ao artigo 3: 
A todas as actividades relativas a procura, venda e 

transporte de matérias - primas e processadas, energia, 
combustível e meios de produção, bem como qualquer 
outro tipo de operação a eles relacionado e de certa 
forma ligado a actividades empresariais ao abrigo deste 
Acordo, deverá ser concedido, no território de cada Parte 
Contratante, um tratamento não menos favorável que 
o acordado a actividades e iniciativas similares tomadas 
por investidores da Parte Contratante hospedeira ou inves-
tidores de terceiros Estados. 

4. Com referência ao artigo 5: 
Qualquer medida tomada com relação a um investi-

mento realizado por um investidor de uma das Partes 
Contratantes, que subtraia recursos financeiros ou outros 
activos do investimento ou cria obstáculos às actividades 
ou prejuízo substancial ao valor do mesmo investimento, 
bem como qualquer outra medida que tenha um efeito 



equivalente, será considerado como uma das medidas 
referidas no parágrafo 2 do artigo 5. 

5. Com referência ao artigo 9 

Ao abrigo do artigo 9 (3) (b), a arbitragem deve ser 
conduzida de acordo com os padrões de arbitragem da 
Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial 
Internacional (UNCITRAL) bem como em conformidade 
com as seguintes disposições: 

a) O Tribunal de Arbitragem deverá ser composto 
de três árbitros; se eles não forem nacionais 
de qualquer uma das Partes Contratantes eles 
devem ser nacionais de Estados que tenham 
relações diplomáticas com ambas as Partes 
Contratantes; 
A designação de árbitros, quando necessário 
em conformidade com as regras do UNCITRAL, 
será feita pelo Presidente do Instituto de 
Arbitragem da Câmara de Estocolmo, na sua 
qualidade de Autoridade Nomeadora. A arbi-
tragem terá lugar em Estocolmo a menos que 
as duas Partes na arbitragem tenham concor-
dado o contrário; 

b) Ao proferir a sua decisão, o Tribunal de Arbi-
tragem deverá em todo o caso aplicar também 
as disposições contidas neste Acordo, bem como 
os princípios do direita internacional reco-
nhecidos pelas duas Partes Contratantes. 

O reconhecimento e implementação da decisão de arbi-
tragem no território das Partes Contratantes deverá ser 
regulado pelas legislações nacionais respectivas, de acordo 
com as Convenções Internacionais relevantes de que são 
parte. 

Em testemunho de quanto acima, os abaixos assinados, 
estando devidamente autorizados pelos respectivos Gover-
nos, assinaram o presente Protocolo. 

Feito em Maputo, aos 14 de Dezembro de 1998, em 
dois originais, cada um nas línguas, portuguesa, inglesa 
e italiana, sendo todos os textos igualmente autênticos. 

Em caso de qualquer divergência, o texto em língua 
inglesa prevalecerá. 

- Pelo Governo da República de Moçambique, Ilegível. 
- Pelo Governo da República Italiana, Ilegível. 

Resolução n.° 17/2,000 
de 25 de Julho 

Tendo o Governo da República de Moçambique cele-
brado o Acordo sobre a Promoção e Protecção Recíproca 
de Investimentos com o Governo da República Árabe do 
Egipto, nos termos da alínea f ) do n.° 1 do artigo 153 
da Constituição, o Conselho de Ministros determina: 

Único. E ratificado o Acordo sobre a Promoção e Pro-
tecção Recíproca de Investimentos entre o Governo da 
República de Moçambique e o Governo da República 
Árabe do Egipto, assinado no Cairo aos 14 de Dezembro 
de 1998, cuja versão autêntica em língua portuguesa vai 
em anexo. 

Aprovada pelo Conselho de Ministros. 

Publique - se. 

O Primeiro - Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Acordo Sobre a Promoção e Protecção Recíproca de 
Investimentos entre a República de Moçambique e a República 

Árabe do Egipto 

O Governo da República de Moçambique e o Governo 
da República Árabe do Egipto, daqui por diante desig-
nados «Partes Contratantes»; 

Desejando criar condições favoráveis para uma maior 
circulação de investimentos feitos por investidores de cada 
uma das partes Contratantes no território de outra Parte 
Contratante; 

Reconhecendo que o encorajamento e protecção recí-
proca de investimentos irão dar maior estímulo ao desen-
volvimento de iniciativas empresariais e aumentar a 
prosperidade nos territórios de ambas as Partes Contra-
tantes; 

Acordaram no seguinte: 

ARTIGO 1 

Definições 

1. Para efeitos do presente Acordo: 
A) O termo «Investimento» significa qualquer tipo 

de bem aplicável nos termos da legislação da 
Parte Contratante onde o negócio está sendo 
levado a cabo e em particular, embora não 
exclusivamente, inclui: 

(i) Bens móveis e imóveis assim como 
quaisquer direitos relacionados com 
financiamentos, alienação ou penhora; 

(ii) Acções, sociedades, obrigações ou quais-
quer outras formas de participação 
numa empresa; 

(iii) Direitos de valor pecuniário decorrentes 
de qualquer acção contratual de valor 
económico; 

(iv) Direitos de propriedade industrial e 
intelectuais como direitos de autor 
patentes, patentes de modelos utili-
tários, designações de marcas regis-
tadas, nomes comerciais, processos 
técnicos know how e prestígio; 

(v) Valores económicos de direitos de con-
cessão ou licenças conferidas em con-
formidade com a lei ou sob contrato, 
incluindo concessões de prospecção, 
extracção e exploração de recursos 
naturais. 

B) O termo «Retornos» significa todos os montantes 
produzidos por um investimento e em particu-
lar, embora não exclusivamente, os lucros, 
juros, ganhos de capitais, dividendos, paga-
mento de patentes ou outras taxas; 

C) O termo «Investidor» significa para as Partes 
Contratantes: 
(i) O «Nacional» que seja natural em pleno 

gozo do seu estatuto de cidadão dessa 
Parte Contratante de acordo com as leis 
aplicáveis de tal Parte Contratante; 

(ii) O termo «Empresa» significa qualquer 
pessoa jurídica tal como uma sociedade, 
firma ou associação constituída de 
acordo com a lei dessa Parte Contratante. 

D) O termo «Território» significa, o território de 
uma Parte Contratante, incluindo o mar ter-



ritorial e qualquer área marítima situada para 
além do seu mar territorial, referida pela legis-
lação nacional dessa parte contratante, de 
acordo com o Direito Internacional, como 
sendo área de jurisdição e de exercício de 
direito de soberania. 

2. Qualquer mudança na forma em que os bens se 
encontram ou foram investidos, não afecta a sua quali-
ficação como investimento para efeitos do presente Acordo. 

ARTIGO 2 
Promoção e pro tecção de inves t imen tos 

1. Cada uma das Partes Contratantes, de acordo com 
a sua legislação sobre o investimento estrangeiro, deve 
permitir e encorajar investimentos de nacionais e empre-
sas da outra Parte Contratante no seu território e criar 
condições favoráveis para tais investimentos. 

2. Cada Parte Contratante, de acordo com a sua legis-
lação deve conceder as licenças necessárias à implemen-
tação de tais investimentos e, sempre que necessário, 
celebrar acordos de licenciamentos e contratos para assis-
tência técnica, comercial ou administrativa. 

3. A fim de criar condições favoráveis para a avaliação 
da posição financeira e dos resultados das actividades 
relacionadas com os investimentos feitos no território da 
outra Parte Contratante tal parte contratante, para além 
dos seus próprios requisitos para escrituração e auditoria 
deve permitir que o investimento seja também submetido a 
escrituração e auditoria, de acordo com os padrões a que 
o investidor for submetido ou seus requisitos nacionais 
e/ou de acordo com os padrões internacionalmente aceites 
(tais como os Padrões de Contabilidade Internacional 
(IAS), elaborados pelo Comité Internacional de Padrões 
de Contabilidade Internacional (IASC). A escrituração 
e auditoria assim como os resultados daí obtidos devem 
ser de fácil acesso ao investidor. 

ARTIGO 3 
O tratamento de Investimentos 

1. Aos investidores e retornos dos investimentos de uma 
Parte Contratante deverá ser dispensado um tratamento 
justo e equitativo e gozar de uma protecção completa no 
território da outra Parte Contratante. Nenhuma Parte 
Contratante deve, de modo algum, prejudicar por arbi-
trariedade ou medidas discriminatórias a gestão, manu-
tenção, uso, gozo ou disposição de investimentos no seu 
território, pelo investidor da outra Parte Contratante. 

2 Cada uma das Partes Contratantes deve dispensar 
aos investidores e investimentos e retornos da outra Parte 
Contratante, um tratamento não menos favorável ao dos 
seus investidores ou investimentos e retornos dos inves-
tidores de um terceiro Estado. 

3. As disposições do parágrafo (2) não devem ser inter-
pretadas como obrigando a qualquer Parte Contratante a 
alargar aos investidores de outra Parte Contratante os 
benefícios de qualquer tratamento, preferência ou privi-
légio resultante de: 

A) Qualquer união aduaneira, área de Comércio 
livre, mercado comum existentes ou que venham 
a existir ou qualquer acordo internacional 
similar ou arranjo provisório que levem a 
uniões aduaneiras, zona de comércio prefe-
rencial, mercado comum de que uma das partes 
contratantes é membro; 

B) Qualquer acordo ou arranjo internacional ou 
legislação interna total ou parcialmente rela-
cionados com a tributação; 

C) Vantagens especiais às instituições estrangeiras 
financeiras do desenvolvimento, operando no 
território de uma das Partes Contratantes com 
o fim exclusivo de assistência ao desenvolvi-
mento através de actividades não lucrativas. 

ARTIGO 4 

Compensação pelas perdas 

1. Aos investidores de uma Parte Contratante cujo 
investimento da outra Parte Contratante no território da 
outra Parte Contratante sofra prejuízos devido a guerra 
ou qualquer conflito armado, revolução, estado de emer-
gência, revolta, insurreição, distúrbio ou levantamento no 
território da última Parte Contratante, deverá ser con-
cedida aos seus investidores ou a investidores de um 

terceiro Estado. 
2. Sem derrogação das disposições do parágrafo (1) 

deste artigo, os investidores de qualquer Parte Contratante 
em qualquer das situações referidas naquele parágrafo 
sofrer perdas no território da outra Parte Contratante 
resultantes de: 

A) Requisição de suas propriedades por forças ou 
por autoridades da outra Parte Contratante 
sob e dentro do âmbito das disposições legais 
das suas competências, deveres e estrutura de 
comando; ou 

(B) Destruição de suas propriedades por forças ou 
por autoridades da outra Parte Contratante 
que não foi causada por um combate ou obser-
vância de qualquer requisito legal. 

ARTIGO 5 

Nacionalização e expropriação 

1. Os investimentos do investidor de uma Parte Con-
tratante no território da outra Parte Contratante não 
deverão ser nacionalizados, expropriados ou de outra 
forma sujeitos a qualquer medida similar com efeitos equi-
valentes à nacionalização ou expropriação excepto em caso 
de interesse público, devendo para o efeito serem obser-
vados os procedimentos legais em bases não discrimina-
tórias, garantindo que tal seja acompanhado por com-
pensações efectivas, adequadas e rápidas. 

Tal compensação deverá ser pelo menos equivalente 
ao valor do investimento no mercado do investimento 
imediatamente antes da expropriação ou publicação do 
acto de expropriação. Qualquer que seja a compensação, 
deve incluir juros à taxa normal de mercado até a data 
de pagamento, devendo ser feita sem demora e efectiva-
mente realizável. 

2. O investidor lesado pela expropriação terá o direito 
de, nos termos da lei da Parte Contratante expropriadora, 
rapidamente intrepor recurso a um tribunal de direito 
ou outro fórum independente e imparcial da referida 
Parte Contratante para a avaliação do seu caso e do seu 
investimento de acordo com os princípios mencionados 
no parágrafo (1) deste artigo. 

ARTIGO 6 

Transferência de Capital de Investimentos e Retornos 

(1). Cada Parte Contratante deverá de acordo com o 
parágrafo (3) deste artigo permitir aos investidores da 
outra Parte Contratante, a livre transferência de fundos 



relativos aos investimentos e retornos, incluindo a com-
pensação paga nos termos das disposições dos artigos 4 
e 5 do presente Acordo. 

(2). Todas as transferências deverão ser feitas sem 
demora em qualquer moeda convertível ao câmbio do 
dia de transferência. Na falta de uma taxa de câmbio, 
o câmbio a ser usado será o mais recente aplicado aos 
investimentos internos para a conversão de moedas para 
Direitos Especiais de Saque, qualquer que for a mais 
favorável ao investidor. 

(3). As transferencias deverão ser feitas de acordo com 
a legislação em vigor. Contudo, a aplicação de tal legis-
lação não deverá prejudicar ou impedir os direitos refe-
ridos nos parágrafos 1 e 2 deste artigo. 

ARTIGO 7 

Resolução de disputas entre u m invest idor e uma das partes 
contratantes 

1. Se uma disputa de carácter legal entre uma Parte 
Contratante e um investidor da outra Parte Contratante, 
relativa a um investimento, não for amigavelmente resol-
vida num período de seis meses após notificação por 
escrito da reclamação, será submetida à arbitragem inter-
nacional se essa for a vontade do investidor. 

2. Se a disputa for submetida à uma arbitragem inter-
nacional, o investidor e a Parte Contratante poderão 
acordar num dos seguintes procedimentos: 

(a) Submissão ao Centro Internacional de Resolução 
de Disputas de Investimentos (ICSID), ao 
abrigo da Convenção Internacional Sobre a 
Resolução de Disputas de Investimentos entre 
Estados e Cidadãos dc outros Estados, assinada 
cm Washington D. C., em 18 de Março de 
1965, se tal parte contratante for parte da 

Convenção. Sc tais requisitos não forem preen-
chidos, cada Parte Contratante concordará que 
a disputa seja res olvida de acordo com as 
Regras de Facilitação Adicionais para a Admi-
nistração de Procedimentos pelo Secretariado 
da ICSID; 

(b) Nomeação de um árbitro internacional ou cria-
ção de um tribunal Ad-Hoc. 

3. Se depois de um período de três meses da notifi-
cação escrita da decisão do investidor em submeter a 
disputa à arbitragem internacional não houver acordo 
num dos procedimentos alternativos mencionados no 
parágrafo (2) a disputa deverá, a pedido escrito do inves-
tidor visado ser tratada nos termos dos procedimentos 
preferidos pelo investidor. 

4. A sentença arbitral nos termos dos parágrafos 2 ou 3 
deste artigo será final e vinculativa, devendo ser execu-
tada pelas Partes em disputa. 

ARTIGO 8 

Disputas entre as par tes contratantes 

1. Qualquer disputa entre as Partes Contratantes sobre 
a interpretação ou aplicação do presente acordo, deverá, 
se possível, ser resolvida por via negocial entre os Gover-
nos das Partes Contratantes. 

2. Se a disputa não for dessa forma resolvida, esta 
poderá, a pedido de qualquer Parte Contratante, ser 
submetida a um tribunal arbitral. 

3. O tribunal supracitado deve ser constituído para 
cada caso particular da seguinte forma: 

Num período de dois meses após a recepção do 
pedido de arbitragem, cada Parte Contratante deverá 
nomear um membro para o tribunal; os dois mem-
bros deverão seleccionar um nacional de um terceiro 
Estado que, sob aprovação das Partes Contratantes, 
será nomeado presidente do tribunal; o Presidente 
do tribunal será nomeado num período de dois meses 
a contar da data da nomeação dos outros dois 
membros. 

4. Se dentro dos períodos especificados no parágrafo 
(3) as nomeações necessárias não tiverem sido efectuadas, 
qualquer Parte Contratante poderá, na ausência de qual-
quer outro acordo aplicável, convidar o Presidente do 
Tribunal Internacional de Justiça a proceder às necessárias 
nomeações. Se o Presidente for Nacional de uma das 
Partes Contratantes ou por qualquer razão estiver impe-
dido de exercer tal função, será convidado o Vice - Presi-
dente a proceder às nomeações necessárias. Se o Vice -
Presidente estiver igualmente impedido de realizar tal 

função, o membro do Tribunal Internacional de Justiça 
hierarquicamente imediato, que não seja nacional de 
nenhuma Parte Contratante, será convidado a efectuar as 
necessárias nomeações. 

5. As decisões do tribunal serão tomadas por maioria 
de votos dos seus membros. Tais decisões terão carácter 
final e vinculativo para as Partes Contratantes. Cada 
Parte Contratante deverá suportar as despesas do seu 
membro no tribunal e a sua representação nos procedi-
mentos arbitrais. As despesas relativas ao presidente e as 
restantes despesas deverão ser equitativamente repartidas 
entre as Partes. Contudo, o tribunal poderá nas suas deci-
sões indicar que maior proporção das despesas seja supor-
tada por uma das Partes Contratantes. O tribunal deter-
minará os seus próprios procedimentos. 

ARTIGO 9 

Sub - rogação 

Se uma das partes contratantes ou sua Agência fizer 
um pagamento ao seu próprio investidor ao abrigo de uma 
garantia dada em relação a um investimento feito no 
território de outra Parte Contratante, a última Parte 
Contratante deverá reconhecer a concessão à primeira 
Parte Contratante de todos os direitos e exigências do 
investitor a ser indemnizado, e deverá reconhecer que a 
mesma Parte Contratante ou agência nomeada tem poderes 
para exercer tais direitos e fazer cumprir tais exigências 
em virtude da sub - rogação, na mesma medida do inves-
tidor original. 

ARTIGO 10 

Aplicação da outras cláusulas 

1. Se a legislação de qualquer Parte Contratante ou 
outras obrigações resultantes do Direito Internacional, 
actualmente existentes ou a ser estabelecidas entre as 
Partes Contratantes em aditamento ao presente Acordo, 
contiverem as regras gerais ou específicas que concedam 
um tratamento mais favorável aos investimentos e retor-
nos dos investidores, prevalecem sobre o presente Acordo. 

2. Cada Parte Contratante deverá honrar qualquer com-
promisso que tiver sobre os investimentos de investidores 
da outra Parte Contratante. 



ARTIGO 11 

Âmbi to de aplicação do Acordo 

1. Este Acordo aplica - se a todos os investimentos das 
portos contratantes efectuados após a sua entrada em vigor. 

2. Este Acordo não e aplicável às disputas existentes 
atites da entrada cm vigor. 

ARTIGO 1 2 

Disposições finais 

1. As Partes Contratantes deverão notificar uma à 
outra, de imediato, sobre o cumprimento dos respectivos 
requisitos constitucionais para a entrada em vigor deste 
Acordo. O Acordo entrará em vigor no dia seguinte à data 
da recepção da última notificação. 

2 Este Acordo é válido por um período inicial de dez 
(10) anos, e permanecerá em vigor depois deste período, 

se nenhuma das Partes Contratantes o denunciar por 
escrito com doze meses de antecedência. 

3. O presente Acordo poderá ser emendado por via de 
negociação entre as Partes Contratantes e através da troca 

de notas. 
4. Em relação aos investimentos aprovados e/ou rea-

lizados antes da data dc notificação do término efectivo 
do presente Acordo, as disposições dos artigos 1 a 11 

deverão permanecer em vigor em relação a tais investi-
mentos pot um período adicional de dez anos a partir 
da data de notificação ou por um período mais longo 
segundo o estabelecido ou acordado no contraio ou 
aprovação concedida ao investidor. 

Feito no Cairo, aos 14 de Dezembro de 1998, em dois 
originais, nas línguas portuguesa, inglesa e árabe, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República de Moçambique, Dr. Leo-
nardo Santos Simão (Ministro dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação). - Pelo Governo da República Árabe do 
Egipto, Amre Moussa (Ministro dos Negócios Estrangeiros). 

Resolução n.o 18/2000 
de 25 de Julho 

Tendo o Governo da República de Moçambique cele-
brado o Acordo sobre a Promoção e Protecção Recíproca 
de Investimentos com o Governo dos Estados Unidos da 
América, nos termos da alínea f) do n.° 1 do artigo 153 
da Constituição, o Conselho de Ministros determina: 

Único. E ratificado o Acordo sobre a Promoção e Pro-
tecção Recíproca de Investimentos entre o Governo da 
República de Moçambique e o Governo dos Estados 
Unidos da América, assinado em Maputo aos 23 de 
Setembro de 1999, cuja versão autêntica em língua por-
tuguesa segue em anexo. 

Aprovada pelo Conselho de Ministros. 

Publique - se. 

O Primeiro - Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Acordo de Promoção de Investimento entre o Governo 
da República de Moçambique e o Governo dos Estados Unidos 

da América 

O Governo da República de Moçambique e o Governo 
dos Estados Unidos da América; 

Declarando a vontade comum dos seus Governos de 
encorajar actividades económicas em Moçambique que 
promovam o desenvolvimento dos recursos económicos 
e a capacidade produtiva da República de Moçambique; e 

Reconhecendo que este objectivo pode ser promovido 
através do apoio ao investimento assegurado pela Overseas 
Private Investment Corporation (OPIC), uma instituição 
de desenvolvimento e uma agência dos Estados Unidos 
da América, sob a forma de seguros, Co - seguros e resse-
guros de investimento, investimentos e garantias de inves-
timento; 

Acordaram no seguinte: 

ARTIGO 1 

Para os efeitos do presente Acordo o termo «Apoio ao 
Investimento» significa investimentos de dívida ou equi-
tativos, garantias de investimento, e seguros, resseguros 
ou Co - seguros de investimento que sejam assegurados pela 
Emitente (ou no caso do Co - seguro seja assegurado pelo 
Emitente ou pelas empresas de seguros comerciais («Co -
emitentes») sob acordos de Co -seguro ao abrigo dos 

quais o Emitente exerce as suas acções tanto em seu 
nome como em nome dos Co - emitentes) em conexão com 
um projecto no território de Moçambique. O termo 
«Emitente» refere - se à OPIC e a qualquer agência dos 
Estados Unidos da América que lhe venha a suceder, e 
aos agentes de qualquer uma delas. O termo «Imposto» 
refere - se a todos os impostos, arrecadações, taxas, selos, 
direitos aduaneiros e cobranças em vigor ou futuras, 
directas e indirectas, e todas as responsabilidades a elas 
concernentes, impostas pelo Governo de Moçambique. 

ARTIGO 2 

Os dois Governos confirmam o seu entendimento de 
que as actividades do Emitente são de natureza gover-
namental e consequentemente: 

(a) O Emitente não será sujeito a regulamentação 
da legislação moçambicana aplicável a orga-
nizações de seguros ou financeiras, contudo, 
no fornecimento de Apoio ao Investimento, 
ser - lhe - ão concedidos todos os direitos e o 
acesso a todos os recursos de toda e qualquer 
uma dessas entidades, quer sejam nacionais, 
estrangeiras ou multilaterais; 

(b) O Emitente, todas as operações e actividades 
empreendidas em conexão com todo e qual-
quer Apoio ao Investimento, e todos os paga-
mentos, quer sejam de capital, juros, taxas, 
dividendos, prémios ou provenientes da liqui-
dação de bens ou de qualquer outra natureza, 
que forem efectuados, recebidos ou garantidos 
pelo Emitente em conexão com o Apoio ao 
Investimento estarão isentos de Impostos, sejam 
eles cobrados directamente ao Emitente ou 
pagáveis em primeira instância por outros. 
Nem os projectos alvo de Apoio ao Investi-
mento nem os investidores em tais projectos 
estarão isentos de Impostos por via deste artigo, 
desde que, no entanto, a qualquer Apoio ao 
Investimento seja acordado um tratamento de 



impostos não menos favorável do que o acor-
dado ao apoio ao investimento de qualquer 
outra instituição de desenvolvimento nacional 
ou multilateral que opere em Moçambique. O 
Emitente não estará sujeito a impostos em 
conexão com transferências, sucessões ou outras 
aquisições que ocorram de acordo com o 
disposto na alínea c) deste artigo ou na alínea 
a) do artigo 3, contudo, as obrigações por 
Impostos anteriormente acumulados e não pagos 
relativamente a juros recebidos pelo Emitente 
não serão extintos como resultado dessas trans-

ferências, sucessões ou outra aquisição; 
(c) Se o Emitente, por si ou juntamente com o Co -

segurador, efectuar um pagamento a uma pes-
soa ou entidade, ou exercer os seus direitos 
como credor ou subrogante, em conexão com 
qualquer Apoio ao Investimento, o Governo 
da República de Moçambique reconhecerá a 

transferencia para ou a aquisição pelo Emitente 
e qualquer outro Co - segurador de fundos, 
contas, créditos, instrumentos ou outros bens 
em conexão com tal pagamento ou com o 
exercício de tais direitos, bem assim como a 
sucessão do Emitente e qualquer Co - segurador 
a direitos, títulos, compensações, privilégios ou 
o direito a acção judicial que exista, ou que 
daí possa surgir, 

(d) No que se refere a interesses transferidos para 
o Emitente ou para um Co - segurador ou aos 
interesses a quo o Emitente ou o Co - segurador 
possam suceder de acordo com este artigo, o 
Emitente ou um Co - segurador não reivindicarão 
direitos maiores do que os da pessoa ou enti-
dade de quem foram recebidos tais interesses, 

contanto que nada neste Acordo limite o direi-
to do Governo dos Estados Unidos da América 
dc fazer uma reivindicação segundo as normas 
do direito internacional na sua capacidade 
soberana, direito esse que se distingue de 
quaisquer outros direitos que possa possuir -
como Emitente de acordo com o disposto na 
alínea c) deste artigo. Nenhum Co - segurador 
terá o direito aos benefícios deste Acordo a 
menos que esteja a agir através do, ou os seus 
interesses tenham sido concedidos ao Emitente, 

ARTIGO 3 

(a) As quantias em moeda corrente da República de 
Moçambique, incluindo activos, contas, créditos, 
instrumentos ou outros, adquiridos pelo Emi-
tente (ou pelo Emitente e qualquer Co - segura -
dor) ao efectuar um pagamento ou ao exercer 
os seus direitos como credor, em conexão com 
Apoios ao Investimento para um projecto cm 
Moçambique, deverão ser objecto de um trata-
mento acordado em território de Moçambique 
não menos favorável no que concerne o uso 
e a conservação do que o tratamento a que 
tais fundos teriam direito estando na posse 
da pessoa ou entidade de onde tenham sido 
adquiridos tais quantias; 

(b) Tal moeda e tais créditos poderão ser transfe-
ridos para qualquer pessoa ou entidade e no 
acto de tal transferência deverão estar com-
pletamente disponíveis para uso por tal pessoa 
ou entidade no território de Moçambique de 
acordo com a sua legislação. 

ARTIGO 4 

(a) Qualquer litígio entre o Governo dos Estados 
Unidos da América e o Governo da República 
de Moçambique relativamente à interpretação 
deste Acordo ou que na opinão de uma das 
partes aqui referidas, deva ser arbitrado pelo 
direito internacional, tendo sido originado em 
qualquer projecto ou actividade para o qual 
tenha sido assegurado o Apoio ao Investimento, 
deverá ser resolvido, tanto quanto possível, 
por meio de negociações entre os dois Gover-
nos. Caso, seis meses depois um pedido de 
negociações em consequência do litígio, os dois 
Governos não tenham resolvido o mesmo, 
incluindo a questão da arbitragem ou não pelo 
direito internacional, deverá ser submetida, 
pela iniciativa de qualquer um dos Governos, 

a um tribunal de arbitragem para resolução, de 
acordo com o disposto na alínea b) deste artigo; 

(b) O tribunal de arbitragem referido na alínea a) 
deste artigo será estabelecido e funcionará da 
seguinte forma: 

(I) Cada Governo nomeará um árbitro. 
Estes árbitros, por sua vez, nomearão, 
de comum acordo, um presidente 
tribunal que deverá ser um cidadao 
de um terceiro Estado e cuja desi-
gnação será submetida à aprovação 
dos dois Governos. Os árbitros deve-
rão ser designados dentro de um 
período de três meses, e o presidente 
num período de seis meses a partir 
da data de recepção do pedido de 
arbitragem por parte dos dois Gover-
nos. Caso as nomeações não sejam 
efectuadas dentro dos limites de 
tempo designados, qualquer um dos 
Governos poderá, na ausência de 
qualquer outro acordo, solicitar ao 
Secretário - Geral do Centro Interna-
cional para a Resolução de Disputas 
de Investimento que se digne fazei 
a nomeação ou nomeações necessárias. 
Ambos os Governos acordam por este 
meio aceitar tal nomeação ou no-
meações; 

(II) As decisões do tribunal de arbitragem 
serão tomadas por maioria de votos 
e serão baseadas nos princípios e 
regras aplicáveis do direito interna-
cional. A sua decisão será final e de 
aplicação obrigatória; 

(III) No decorrer dos autos, cada Governo 
acarretará as despesas do seu árbitro 
e da sua representação nos autos 
perante o tribunal, sendo que as 
despesas concernentes ao presidente 
e outros custos da arbitragem deverão 
ser pagos em partes iguais pelos dois 
Governos; 

(IV) Em todos os outros assuntos, o tribunal 
de arbitragem regulará os seus pró-
prios processos. 

ARTIGO 5 

(a) Este Acordo entrará em vigor a partir da data da 
sua assinatura; 



(b) Este acordo continuam em vigor até seis meses 
a partir da data de recepção de um aviso por 
meio do qual seja um dos Governos notificado 
pelo outro da sua intenção de pôr termo a este 
Acordo. Em tal situação, as disposições deste 
Acordo deverão, em respeito ao Apoio ao 
Investimento assegurado durante o tempo de 
vigência do Acordo, permanecer em vigor por 
todo o tempo em que o Apoio ao Investimento 
permanecer válido, mas em caso algum deverá 
esse tempo ser superior a vinte anos após o 
teimo do Acordo. 

Em testemunho do que, os abaixo assinados, devida-
mente autorizados, assinaram este Acordo. 

Feito em Maputo, Moçambique, aos 23 dias do mês de 
Setembro de 1999, em duplicado, nas línguas portuguesa 
e inglesa, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República de Moçambique, Carlos 
Cornelius Jessen Jr (Vice - Ministro do Plano e Finanças). 
- Pelo Governo dos Estados Unidos da América, Brian 
Dean Curran (Embaixador) . 

R e s o l u ç ã o n.° 1 9 / 2 0 0 0 
de 25 de Julho 

Pondo o Governo da República de Moçambique ceie 
brado o Acordo sobre a Promoção e Protecção Recíproca 
de Investimentos com o Governo da República da indo 

nesta, nos termos da alínea f) do n.o 1 do artigo 133 
de Constituição, o Conselho de Ministros determine. 

Único E ratificado o Acordo sobre a Promoção e Pro-
teccão Recíproca de Investimentos entre o Governo da 
República de Moçambique e o Governo da República da 
Indonésia, assinado em Maputo aos 26 de Março de 1999, 
cuia versão autêntica em língua portuguesa segue em anexo. 

Apiovada pelo Conselho de Ministros 

Publique - se 

O Primeiro Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi 

Acordo entre o Governo da República de Moçambique 
e o Governo da República da indonésia para a Promoção 

e Protecção Recíproca d e Investimentos 

O Governo da República de Moçambique e o Governo 
da República da Indonésia, aqui e adiante referidos como 

as «Partes Contratantes». 
Tendo em mente as relações de amizade e de coopera-

ção existentes entre os dois países e seus povos; 
Desejosos de criar condições favoráveis para um maior 

fluxo de investimentos leitos pelos investidores das Duas 
Partes Contratantes; e 
Reconhecendo que a promoção e a protecção recíprocas 

vão dar um maior estímulo ao desenvolvimento de ini-
ciativas de negócio e vão aumentar a prosperidade nos 
territórios das Duas Partes Contratantes; 

Acordaram no seguinte: 

ARTIGO 1 

Definições 

Pata fins deste Acordo, 
1 «investimentos» significa todo o tipo de bens admis-

síveis nos termos da legislação da Parte Contratante em 
cujo território é levado a cabo o negócio que inclue parti-
ctilarmente: 

a) Propriedade móvel e imóvel bem como outros 
direitos tais como hipotecas, penhoras ou 
garantias; 

b) Acções, obrigações de Tesouro ou outra forma de 
participação numa sociedade; 

c) Demandas sobre dívidas a receber, ou a qualquer 
acção ao abrigo de um contrato com valor 
económico; 

d) Direitos de propriedade industrial e intelectual, 
em particular os direitos de autor, patentes, 
nomes de utilidades, processos técnicos, «know 
how» e boa vontade; 

e) Valor económico dos direitos concessionários e 
Licenças concedidas de acordo com a lei nos 
termos do contrato, incluindo as concessões 
para prospecção, cultivo, extracção e exploração 
dos recursos naturais; 

2 «retornos» significa o montante produzido por um 
investimento, e em particular, embora não exclusivamente 
lucros, juros, retorno do capital, dividendos, royalties e 
laxas. 

3. «investidor» significa o que diz respeito a qualquer 
Parte Contratante. 

a) o «nacional», que é uma pessoa física derivan-
do o seu estatuto de ser nacional dessa Parte 
Contratante das leis dessa Parte Contratante; 
e a investir no território da outra Parte Con-
tratante; 

b) a «empresa» que é uma pessoa jurídica tal como 
uma sociedade, firma ou associação, registada 
ou constituída de acordo com a lei dessa Parte 
Contratante que investe no território da outra 
Parte Contratante. 

4 «território» significa: 
a) Em relação a República de Moçambique: 

O território da República de Moçambique con-
forme definido pelas leis moçambicanas. 

b) Em relação a República da Indonésia: 
O território da República da Indonésia confor-
me definido nas leis Indonesas. 

5. Qualquer mudança na forma em que os bens são 
ou têm vindo a ser investidos não afecta o seu carácter 
tomo investimentos desde que tal mudança tenha sido 
também aprovada ou incluída no artigo II 

ARTIGO 2 

Promoção de investimento 

1. Cada Parte Contratante devo encorajar, dentro da 
sua política geral na área de investimentos estrangeiros, 
que investidores da outra Parte Contratante lacam inves-
timentos no seu território e, sujeitos às disposições das 
suas leis vigentes que deverão admitir tais investimentos 

2. Os investimentos dos investidores de Cada Parte 
Contratante deverá a todo tempo ser acordado com justiça 
e equidade e deve gozar de protecção e segurança no 
território da outra Parte Contratante. 

ARTIGO 3 

Tratamento de investimento 

1. Os investimentos e retornos dos investidores de 
ambas as partes contratantes devem sempre conceder - lhes 



um tratamento justo e equitável e deverão gozar de uma 
plena protecção no território da outra Parte Contratante. 

2 Cada Parte Contratante deverá conceder no seu 
território aos investidores ou retornos de investidores da 

outra Parte Contratante um tratamento não menos favo-
rável que o que se concede aos investidores de um terceiro 

Estado. 
3. As disposições do número (2) não devem ser inter-

pretadas de modo a obrigar a ambas as Partes Contra-
tantes a expandir aos investidores da outra Parte Contra-
tante os benefícios de qualquer tratamento, preferência 
ou privilégio resultantes de: 

a) Qualquer união alfandegária, área de comércio 
livre, mercado comum ou qualquer acordo inter-
nacional semelhante ou arranjo interino con-
ducente à união alfandegária, área de comércio 
livre ou mercado livre dos quais ambas as 
partes contratantes são membros; 

b) Qualquer acordo ou arranjo internacional rela-
cionado totalmente ou principalmente a taxa-
ção ou qualquer legislação doméstica inteira 
ou principalmente relativa à taxação. 

ARTIGO 4 

Expropriação 

1. Os investimentos dos investidores de uma Parte 
Contratante no território da outra parte não devem ser 
nacionalizados, expropriados ou sujeitos a medidas com 
efeitos equivalentes à nacionalização ou à expropriação, 
excepto para fins públicos, nos termos do devido processo 
legal numa base não discriminatória e mediante uma 
compensação imediata, efectiva e adequada. Tal com-
pensação será igual ao valor do investimento expropriado 
no mercado, antes de a expropriação ou expropriação em 
vista se tornar pública, independentemente do que acon-
tecer em primeiro lugar. Esse valor do mercado será 
determinado de acordo com as práticas e métodos inter-
nacionalmente ou, onde não se pode determinar tal justo 
valor do mercado, o montante deve ser tão razoável con-
forme venha a ser acordado mutuamente entre as Partes 
Contratantes e será livremente transferível em moedas 
livremente convertíveis da Parte Contratante. 

2. O investidor afectado pela expropriação terá direito, 
nos termos da lei da Parte Contratante, expropriadora, a 
uma revisão imediata, por um tribunal dessa Parte Con-
tratante sobre o caso de expropriação e da avaliação do 
investimento de acordo com o princípio referido no nú-
mero (1). 

ARTIGO 5 

Compensação peitas perdas 

1. Os investidores de uma Parte Contratante cujos 
investimentos no território da outra Parte Contratante 
venham sofrer perdas devido à guerra ou u m outro con-
flito armado, revolução, estado de emergência, revolta, 
insurreição ou rebelião no território da última Parte 
Contratante em relação à restituição, indemnização, com-
pensação ou outra forma de resolução, não menos favo-
rável que essa Parte Contratante concede aos seus próprios 
investidores ou de um terceiro Estado. 

2. Sem prejuízo ao número (1) deste artigo, os inves-
tidores de qualquer das Partes Contratantes que, em 
quaisquer dos eventos referidos nesse número, tenham 
sofrido perdas no território da outra Parte Contratante 
resultantes da: 

a) Requisição da sua propriedade pelas forças ou 
autoridades da outra parte contratante, agindo 

nos termos ou dentro do âmbito das disposi-
ções legais relativas às suas competências, 
deveres e estruturas de comando; ou 

b) Distribuição da sua propriedade pelas forças ou 
autoridades da última parte contratante, não 
provocada em acção de combate ou não 
requerida pela exigência da situação ou obser-
vância de qualquer requisito legal. 

Será considerada a restituição ou compensação ade-
quada, não inferior aqueles que é concedida pela parte 
contratante aos seus próprios investidores ou a investi-
dores de um terceiro Estado. 

ARTIGO 6 

Transferencia do capital de Investimento e ganhos 

1. Qualquer das Partes Contratantes deverá garantir, 
no âmbito das suas leis e regulamentes relativos aos 
investimentos feitos pelos investidores da outra Parte 
Contratante, a concessão, sem demora, a transferência de: 

a) Lucros, juros, dividendos e outros rendimentos 
correntes; 

b) Fundos necessários: 

i) Para a aquisição da matéria - prima 
material auxiliar, produtos pré - fabri-
cados ou acabados; ou 

ii) Para repor os bens capitais para salva-
guardar a continuidade de certo inves-
timento; 

c) Fundos adicionais necessários para o desenvolvi-
mento de um investimento; 

d) Fundos para reposição de empréstimos; 
e) Taxas sobre os direitos de propriedade ou os 

quotas; 
j) Ganhos de pessoas ordinárias; 
g) Os resultados da venda ou a liquidação de um 

investimento; 
h) Compensação pelas perdas; 
j) Compensação pela expropriação. 

2. Todas as transferências deverão ser efectuadas sem 
atraso, em qualquer moeda convertível, a taxa do câmbio 
vigente no mercado na data da transferência. Na ausênci 
de uma taxa do câmbio do mercado, utilizar - se - á a taxai 
de câmbio mais recente aplicado à entrada dos inves-
timentos ou a taxa de câmbio mais recente para a con-
versão de moedas nos Direitos Especiais de Saque, qual-
quer que seja favorável ao investidor. 

3. As transferências deverão ser feitas de acordo com 
as leis relevantes para esse fim. Essas leis não devem, 
contudo, quer no que diz respeito aos requisitos ou a 
sua aplicação, impedir ou derrogar dos direitos do inves-
tidor conforme previsto no número (1) deste artigo. 

ARTIGO 7 

Resolução de disputas entre u m invest dor e uma parte 
contratante 

1. Qualquer disputa legal entre um investidor de uma 
das partes contratantes e a outra Parte Contratante em 
relação a um investimento que não tenha sido resolvido 
de uma forma amigável poderá, passados seis meses, 
através de uma notificação de uma queixa feita por escrito 
ser submetida à arbitragem internacional, se o investidor 
caso assim o desejar. 



2. Chiando houver a necessidade de remeter à disputa 
à arbitragem internacional, o investidor e a parte contra-
tante envolvidos na disputa poderão acordar em remeter 
a disputa a qualquer destas duas entidades: 

a) O Centro Internacional dc Resolução de Disputas 
de Investimentos (ICSID), nos termos do regu-
lamento da Convenção Internacional sobre a 
Resolução de Disputas de Investimentos entre 
listados e nacionais de outros Estados, aberta 
à assinatura cm Washington DC a 18 de Março 
de 1965, quando a parte contratante for mem-
bro da aludida convenção, não satisfeita a 
parte contratante aceita que a disputa seja 
resolvida nos termos das normas do ICSID. 

Se estes demarches não satisfazerem cada 
Parte Contratante que a disputa seja apresen-
tada ao abrigo das normas, do Centro Inter-
nacional da Resolução de Disputas de Inves-
timentos (ICSID); 

b) Um tribunal Ad-hoc será criado sobre arbitragem 
das regras da Comissão das Nações Unidas 
Sobre o Comércio Internacional (UNCITRAL). 

3. Se depois de três meses a partir da data da notifi-
cação escrita sobre a decisão do investidor de levar a 
disputa à arbitragem internacional não haver nenhum 
acordo, e um dos procedimentos alternativos referidos no 
n.o 2, a disputa deve, mediante o pedido por escrito for-
mulado pelo investidor em causa, ser tratado em termos 
de procedimento preferido pelo investidor. 

A decisão feita através da arbitragem nos termos do 
n.o 2 ou 3 deste artigo será obrigatória, e executada pelas 
partes à disputa. 

ARTIGO 8 

Disputa entre as partes Contratantes 

1. Qualquer disputa entre as Partes Contratantes res-
peitante à interpretação ou aplicação deste Acordo deve, 
se possível, ser resolvido através de negociações entre os 
govern os das duas Partes Contratantes. 

2. Se a disputa não for resolvida dentro dc um período 
de seis meses, depois da data em que essas foram soli-
citadas por uma das Partes Contratantes, poderá mediante 
solicitação de qualquer dessas Partes, ser submetida a 
um tribunal de arbitragem. 

3. Esse tribunal dc arbitragem deverá ser constituído 
para cada caso particular da seguinte maneira: cada 
Parte Contratante deve indicar um membro para o tribunal 
dentro de um período de dois meses a partir da recepção 

da notificação do pedido. Esses dois membros deverão 
mais tarde escolher um nacional de um Terceiro Estado 
que, com aprovação das duas Partes Contratantes, será 
nomeado como Presidente do Tribunal. O Presidente do 
Tribunal será nomeado dentro de dois meses a partir da 
data da nomeação dos outros dois membros. 

4. Se dentro dos períodos especificados no número (3) 
deste artigo as nomeações não tiverem sido feitas, qual-
quer das Partes Contratantes poderá na ausência de um 
acordo, convidar o Presidente do Tribunal Internacional 
da Justiça a fazer as nomeações necessárias. Se o presi-
dente for nacional de uma das partes envolvidas ou se, 

de outro modo, estiver impedido de exercer as suas 
funções, o Vice - Presidente for um nacional de uma das 
Partes Contratantes ou ele também estiver impedido de 
exercer tais funções o membro do Tribunal Internacional 
de Justiça hierárquico e imediatamente inferior a ele será 
convidado a fazer as nomeações necessárias. 

5. O tribunal de arbitragem tomará a sua decisão por 
um voto maioritário. Essa decisão será obrigatória para 
as Partes Contratantes. Cada Parte Contratante deve 
suportar os custos da designação do seu membro para 
o tribunal a da sua representação nos processos/delibe-
rações da arbitragem. Os custos do Presidente e outros 
serão suportados pelas partes em proporções iguais. O 
tribunal poderá decidir, contudo, na sua decisão directa, 
que uma elevada proporção seja paga por uma das duas 
Partes Contratantes e a sua decisão será obrigatória sobre, 
e executada por , ambas as Partes Contratantes. O Tribunal 
determinará o seu próprio procedimento. 

ARTIGO 9 

Sub - rogação 

Se os investimentos de um investidor de uma Parte 
Contratante são assegurados contra os riscos comerciais 
de acordo com a lei estabelecida qualquer sub - rogação do 
segurador ou ressegurador dos direitos desse investidor 
de acordo com os termos desse seguro deve ser reconhe-
cido pela outra Parte Contratante na medida em que, 
contudo, o segurador ou o ressegurador não seja conferido 
qualquer direito de exercer a não ser o direito que o 
investidor deveria ter sido conferido a exercer. 

ARTIGO 1 0 

Aplicação de outras normas 

1. Se as disposições da lei de qualquer das Partes 
Contratantes ou obrigações ao abrigo do direito interna-
cional existentes presentemente ou estabelecidas poste-
riormente a isto entre as Partes Contratantes em adita-
mento ao presente Acordo, contém as normas, quer sejam 
gerais ou específicas, dando direito aos investimentos e 
retornos dos investidores de outra Parte Contratante ao 
tratamento mais favorável do que o concedido pelo 
presente Acordo, tais normas deverão, na medida em que 
são mais favoráveis, prevalecer sobre o presente Acordo. 

2. Cada Parto Contratante deverá, contudo, honrar 
qualquer obrigação que possa assumir em relação aos 
investimentos dos investidores da outra Parte Contratante. 

ARTIGO 11 

Âmbito d a a p l i c a ç ã o d o A c o r d o 

1. Este Acordo será aplicável: 

a) No caso da República de Moçambique, a todos 
os investimentos feitos quer seja antes ou depois 
da entrada em vigor deste Acordo, em confor-
midade com a Lei n.° 4 / 8 4 , de 18 de Agosto, 
ou nos termos da Lei de Investimentos n.° 3 / 
/93 , de 24 de Junho, ou ao abrigo da legis-
lação subsequente vigente sobre investimentos 
na República de Moçambique; 

b) No caso da República da Indonésia, a todos os 
investimentos feitos, por investidores da Repú-
blica de Moçambique no território da Repú-
blica da Indonésia que tenha sido previamente 
aceite de acordo com a Lei n.° 1 de 1967, 
sobre investimentos estrangeiros e qualquer lei 
a emendar ou a substituí-la. 

2. Este Acordo aplica - se a todos os investimentos quer 
realizados antes ou depois da data da entrada em vigor 
deste Acordo, mas as disposições deste Acordo não se 
aplicam a qualquer disputa, reclamação ou divergência 
que tenha sido reivindicada antes da sua entrada em vigor. 



ARTIGO 12 
Consultas e emendas 

1 Qualquer das Partes Contratantes poderá solicitar 
que sejam mantidas consultas sobre qualquer matéria 

respeitante a este Acordo. A outra Parte deve aceitar 
com simpatia o pedido e proporcionar momento para a 
realização dessas consultas. 
2 Este Acordo poderá sofrer emendas a qualquer 

momento caso se julgue necessário por mútuo consenti 
mento de ambas as Partes. 

ARTIGO 13 

Entrada em vigou duração e término 

1. O presente Acordo entrará em vigor no trigésimo 
dia depois da data da última notif icação das Partes 
Contratantes que foram cumpridos os requisitos consti-
tucionais para a entrada em vigor deste Acordo. 

2 Este Acordo permanecerá em vigor por um período 
de dez (10) anos Daí em diante continuará em vigor 
por igual período a não ser que a outra Parte Contra-

tante tenha notif icado a outra Parle por escrito a sua 
intenção dc denunciar este Acordo um ano antes do termo 

3 No respeitante aos investimentos feitos antes da data 
do teimo deste Acordo as disposições do mesmo conti-
nuarão em vigor por u m período de 10 anos a partir 
da data do termo. 

Em testemunho do que os abaixo assinados, devida-
mente autorizados, assinaram o presente Acordo em Ma-
puto, aos vinte e seis dias do mês de Março do ano 
de mil novecentos e noventa e nove em duplicado nas 
línguas portuguesa, inglesa e indonesiana bahasa sendo 
ambos os textos igualmente autênticos. 

Em caso de divergências concernentes a interpretação 
deste Acordo o texto em Inglês prevalecerá. 

Pelo Governo da República de Moçambique, Tomaz 
Augusto Salomão (Ministro do Plano e Finanças). - Pelo 
Governo da República da Indonésia, Ali Alatas (Ministro 
dos Negócios Estrangeiros). 


