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MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS              
E ENERGIA

Diploma Ministerial n.º 103/2022

 de 15 de Setembro

Havendo necessidade de estabelecer as especificações técnicas 
dos produtos petrolíferos destinados à distribuição no mercado 
nacional, bem como adequá-las às actualizações das normas 
aplicáveis a estes produtos ao nível internacional, com vista                      
a assegurar a qualidade do combustível e garantir o bem-estar                 
e saúde das pessoas contra os perigos da emissão de substâncias 
nocivas resultantes da combustão dos combustíveis e no uso                  
da competência que me é conferida pela alínea a), do n.º 1,                         
do artigo 5, ambos do Decreto n.º 89/2019, de 18 de Novembro, 
determino:

Artigo 1. São aprovadas as especificações dos produtos 
petrolíferos comercializáveis em Moçambique, anexas ao presente 
diploma e que dele são parte integrante. 

Art. 2. É revogado o Diploma Ministerial n.º 95/2018, 
de 7 de Novembro, bem como todas normas que contrariem                                       
o presente instrumento legal.

Art. 3. As dúvidas e omissões que resultem da interpretação 
e aplicação do presente diploma serão resolvidas com recurso às 
boas práticas internacionalmente aceites na indústria petrolífera. 

Art. 4. O presente Diploma entra em vigor na data                                                    
da publicação.

Maputo, aos 25 de Julho de 2022. – O Ministro dos Recursos 
Minerais e Energia, Carlos Joaquim Zacarias.

Especificações dos Produtos Petrolíferos

CAPÍTULO I

Disposições Gerais
ARTIGO 1

Definições

Os termos e expressões utilizados no presente diploma têm                  
o significado a seguir indicado:

a) GPL - (Gás de Petróleo Liquefeito) consiste na mistura 
de hidrocarbonetos contendo predominantemente,                       
em percentagens variáveis, propano propenos, 
propilenos, butano, butenos e butilenos;

b) Gasolina - produto líquido volátil resultante da refinação 
de petróleo bruto destinado ao funcionamento de 
motores de combustão interna de ignição comandada;

c) Petróleo de aviação – produto líquido resultante                        
da refinação do petróleo bruto, que consiste numa 
combinação complexa de hidrocarbonetos na sua 
maioria, alifáticos, acíclicos e aromáticos, também 
conhecido por JetA1 de aviação usado em aviões                       
e helicópteros de todos motores a turbina;

d) Petróleo de Iluminação – produto líquido resultante 
da refinação do petróleo bruto, que consiste numa 
combinação complexa de hidrocarbonetos na sua 
maioria, alifáticos, acíclicos e aromáticos, usado  para 
iluminação e como solvente na preparação de  asfalto 
para pavimentação de estradas;

e) Gasóleo - produto líquido resultante da refinação                         
de petróleo bruto destinado ao funcionamento                           
de motores de ignição por compressão;

f) Óleos combustíveis e Maríne Diesel (Óleos Marinhos) 
- Produtos resultantes da refinação do petróleo bruto 
com elevada viscosidade e destinados a utilização 
como combustíveis na indústria ou transportes 
marítimos, em equipamentos destinados à produção 
de calor.   

ARTIGO 2

Objecto

1. O presente Diploma Ministerial estabelece as especificações 
técnicas e regras para o controlo de qualidade dos produtos 
petrolíferos comercializados em Moçambique conforme definidos 
no artigo anterior.
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2. As especificações técnicas referidas no número anterior 
constam dos anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X que 
são parte integrante do presente diploma. 

3. As especificações dos produtos petrolíferos fixadas no 
presente Diploma Ministerial estão sujeitas a revisão, sempre 
que for necessário.

CAPÍTULO II 

Especificações Técnicas 
ARTIGO 3 

Especificações do Gás de Petróleo Liquefeito

O Gás de Petróleo Liquefeito (GPL) comercializado em 
território nacional deve obedecer às especificações constantes 
do Anexo I.

ARTIGO 4

Especificações da Gasolina

A Gasolina comercializada em território nacional deve 
obedecer às especificações constantes dos anexos II e III.

ARTIGO 5

Especificações do Petróleo de aviação

O petróleo de aviação comercializado em território nacional 
deve obedecer às especificações constantes do anexo IV. 

ARTIGO 6

Especificações do Petróleo de Iluminação

O petróleo de iluminação comercializado em território nacional 
deve obedecer às especificações constantes do anexo V.

ARTIGO 7

Especificações do Gasóleo

O gasóleo comercializado em território nacional deve obedecer 
às especificações constantes dos anexos VI e VII.

ARTIGO 8

Especificações dos Óleos Combustíveis

Os Óleos Combustíveis comercializado em território nacional 
devem obedecer às especificações constantes do anexo VIII.

ARTIGO 9

Especificações Óleos Refinados Marinhos

Os Óleos Refinados Marinhos comercializado em território 
nacional deve obedecer às especificações constantes do anexo IX.

ARTIGO 10

Especificação de Óleos Residuais Marinhos

Os  Óleos Residuais Marinhos comercializados em território 
nacional devem obedecer às especificações constantes do anexo X.

ARTIGO 11

Sanções

As transgressões ao presente Regulamento devem ser 
sancionadas nos termos do Decreto n.º 89/2019, de 18                                  
de Novembro, que aprova o Regime jurídico das actividades 
de produção, recepção, armazenamento, manuseamento, 
distribuição, comercialização, transporte e reexportação                                                     
de produtos petrolíferos e outra legislação aplicável. 

Anexos

Anexo I: Especificações do GPL.
Anexo II e III: Especificações da Gasolina.
Anexo IV: Especificação do Petróleo de aviação.
Anexo V: Especificação do Petróleo de Iluminação.
 Anexo VI e VII: Especificações do Gasóleo.
Anexo VIII: Especificação de óleos combustíveis. 
Anexo IX: Especificação de Óleos Refinados Marinhos.
Anexo X: Especificação de Óleos Residuais Marinhos.
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AFQRJOS:  Aviation fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems – Issue 32  
Novennbro 2020. 
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*  A massa volúmica a 20 ˚C será determinada com base na conversão através das tabelas de  
conversão ISO 91-2 ou de acordo com o IP Petroleum Measurement paper nº3 
** O limite máximo do teor de enxofre será determinado pelo parâmetro internacional em vigor. 

    
a) O Marine Diesel deve estar isento de qualquer mistura com materiais bio derivados. O Mínimo. 
aceitável de FAME no Marine diesel deve estar de acordo com os requisitos do método EN 14214 
ou ASTM D 6751. 
No contexto internacional de standards o mínimo significa uma certa quantidade que não deve ser  
considerada como inaceitável para a aplicação em motores marinhos. 
A mistura do FAME com o Marine Diesel não será permitida. 

    
b) O Marine Diesel deve ser uma mistura homogénea de hidrocarbonetos derivados do  
petróleo refinado. Não e permitida qualquer incorporação de aditivos 
      com a finalidade de promover o aumento de performance de qualquer característica do  
Marine diesel. O Marine Diesel deve ser livre de qualquer acido inorgânico e lubrificantes usados. 
       
    

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preço — 130,00 MT

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E.P.


