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Localização 地理位置



DESENVOLVIMENTO DE 
INFRA-ESTRUTURAS

基础设施发展



PRINCIPAIS SUBSECTORES NA 
AREA DE INFRA-ESTRUTRA
基础设施各相关领域

� Estradas e Pontes道路与桥梁
� Agua e Saneamento用水及卫生
� Habitacao住房
� Portos , caminhos de ferro e Aeroportuaria
港口、铁路与机场



Principais Desafios do Governo  
政府面临的主要挑战

� Melhorar e expandir a rede das estradas e ponte, ferrovias. 
完善并扩大公路、桥梁、铁路网。

� Construir e expandir a capacidade infraestrutura de armazenamento de água 
e irrigação, saneamento incluindo os aterros sanitários.
建造水库、灌溉及卫生设施（包括垃圾填埋场），并扩充其容量。

� Expandir modernizar infraestruturas portuárias, pesqueiras, 
Telecomunicações comunicações.
增加港口、渔业、通信基础设施数量，并提升现代化水平。

� Expandir a rede de infraestrutura sociais da Administração publica, justiça e 
de formação.
扩大社会公共行政、司法及教育培训基础设施网络。

� Melhorar as condições habitacionais para jovem e população desfavorecida 
改善青年及弱势群体的居住条件。



道路与桥梁相关领域



ESTRADAS, PONTES 公路，桥梁
Governo de Moçambique pretende :
莫桑比克政府擬：

� Concluir as obras de reabilitação de 454 Km, asfaltagem de 877 
Km,  de 03  de pontes 
完成修复公路454KM，铺设公路877km，修复03号公路

� Construção de 32 pontes, resilientes aos efeitos da mudança e 
variabilidade climática. 
修建32座可抗气候变化影响的桥梁

�Iniciar a reabilitação de 1.320 Km, asfaltagem de 970 Km de 
estradas .
开始修复公路1,320km，铺设公路970km

� Construir e reabilitar estradas e pontes numa extensão de cerca
3247 Km.
建造铺设公路及桥梁3,247 km



� Pavimentar 250 Km e reabilitar 1.000 Km de estradas rurais 
com uso de materiais localmente disponíveis e tecnologias para 
estradas de baixo volume de tráfego.
使用当地可用的材料和技术在交通流量低的道路上铺设250
公里并修复1,000公里的乡村道路

� Garantir a manutenção de Rotina anual de 20.000 Km, 
manutenção Periódica de 5.000 Km da rede de estradas, bem 
como de 8 pontes. 
确保每年例行养护20,000公里道路，定期养护覆盖5,000公
里的道路及8座桥梁的网络。

� Realizar estudos para a reabilitação e asfaltagem de 2.835 
Km de estradas. 
对修复和铺设2,835公里的道路进行研究。

ESTRADAS, PONTES 公路，桥梁



⽔利相关领域



SUBSECTOR DE AGUA E SANEAMENTO
水利及卫生相关领域

� A localização geográfica de Moçambique coloca o país vulnerável a 
calamidades naturais, nomeadamente cheias, ciclones, secas, resultando na 
escassez de água e destruição de infraestruturas de todo o tipo. 
莫桑比克的地理位置使其容易遭受洪水、气旋及干旱等自然灾害的侵害，
导致水资源的短缺和各种基础设施的破坏。

� Os Desafios são:
挑战：

� Construção de infraestruturas de retenção, e armazenamento de água e 
controlo de cheia.
建设存水、蓄水及防洪用基础设施。

� Construção de mais de 15 barragens multiuso em todas províncias (para 
irrigação, abastecimento de água e produção de energia eléctrica).
在各省建设至少15个多功能水坝（用于灌溉，供水和电力生产）



� Construir e reabilitar infra-estruturas de saneamento e de drenagem de
águas pluviais e promover a sua gestão sustentável, com destaque para as
cidades da Beira, Maputo, Matola, Tete, Quelimane, Gúruè, Mocuba,
Nampula e Pemba.
建设并修复卫生和雨水排水基础设施，并促进其可持续管理，重点放在
贝拉，马普托，马托拉，太特，克利马内，古鲁埃，穆罕默德，楠普拉
和彭巴等城市。

� Promover a construção de sistemas de saneamento e drenagem nas cidades 
de Maputo e Matola (áreas de expansão), Xai-Xai, Chókwè, Tete (área de 
expansão) e Nacala.
促进在马普托和马托拉（扩张区）、赛赛、乔科维、特特（扩张区）和
纳卡拉的城市建设卫生和排水系统。

� Promover a construção de infra-estruturas de gestão de resíduos sólidos
推进固体废物处理厂的建设

SUBSECTOR DE AGUA E SANEAMENTO
水利及卫生相关领域



住房相关领域



HABITAÇÃO住房
� Efetuar o planeamento e implantação de talhões infraestruturados nas

cidades, vilas e zonas rurais.
在城市、乡镇和农村地区进行基础设施用地的规划和建设。

� Construção de 35.000 habitações.
修建35,000套住房

� Promover a auto-construção de habitação através da atribuição de talhões
infraestruturados, concepção e distribuição de projetos-tipo de habitação,
com enfoque nas zonas rurais e assistência técnica sobre o uso de novas.
通过分配基础设施地块，设计并配置示范住房项目，促进住房自建，重点
对农村地区新建住房提供技术援助。





� Reconstrução dos 317km da linha férrea de Machipanda / Beira a 
Zimbabwe - valor 150 Milhões de dólares
重建连接贝拉港和津巴布韦的Machipanda铁路，该铁路全长317公里
，投资约1.5亿美元

� Expandir o Porto de Pemba para responder a nova demanda 
economica;
对彭巴港口进行扩建以满足国家和地区的需求

� Reabilitar, Expandir e Modernizar o porto de Nacala-de 300 Milhões 
USD actividades em curso 2018/21 
投资约3亿美元对纳卡拉港口进行修复、扩建及现代化改造

� Concluir a reabilitação de 1km de cais no Porto de Maputo e suas 
terminais no investimento -933 Milhões USD.
投资约9300万美元对马普托港口及其码头进行修复，该项目将于2021
年1月竣工。

PORTOS E CAMINHOS DE FERROS
港口、路及铁路



� Expandir o Porto da Beira através da construção do cais 11,  aumentar a 
capacidade de manuseamento de carga contetorizada com um investimento 
de cerca de 450 Milhões USD. 
投资约4.5亿美元（计划）修建11号码头从而扩建贝拉港，提高其集装箱货物的装
卸能力

� Iniciar a construção do Porto de Macuse na Província da Zambézia e a 
respectiva linha férrea , num investimento de cerca de 2.7 Mil Milhões USD.
投资额约为27亿美元修建位于赞比西亚省的马库塞港口及相应铁路线，以满足国
家和地区的需求

� Concluir a construção do Terminal de carga em Trânsito em Ressano 
Garcia;
完成雷萨诺加西亚（Ressano Garcia）过境货运站建设

� Promover a materialização dos corredores de Techobanine e Norte-Sul.
促进Techobanine-南北走廊的落地

PORTOS E CAMINHOS DE FERROS
港口、路及铁路



MODALIDADE DE FINANCIAMENTO
融资安排

� OS PROJECTOS ENQUADRAM-SE NA ESFERA DE Projectos de 
Grandes Dimensões ( PGD) serem implementados de Parceria Publico –
Privado(PPP) no âmbito da Lei nr.15/Agosto Leis dos PPS. O Governo 
convida empresas nacionais e internacionais  a manifestar interesse  no 
que concerne:
根据政府8月15日颁布的第15/2011号法律，若选定项目属于公私合营（
PPP）模式项下的大型项目（PGD），莫桑比克政府邀请相关国内及外
国私人企业提交以下意向：

� Prestação de consultoria visando Assistência Técnica e Supervisão de 
Obras hidráulicas (barragens), infraestrutura rodoviárias e edifícios 
públicos e habitacionais
提供咨询服务，以便对水利工程（大坝），道路基础设施（道路和桥
梁）以及公共建筑物或住宅施工提供技术援助和监督



Celebração,  de contractos de concessão que podem 
assumir uma das seguintes modalidades
签订特许经营合同，可以采用以下任何一种方式

�- construção e Devolução ( BOT- Build, Operate and 
Transfer)
建设－转让模式（BOT-建设－经营－转让模式）

�Engineering Procurement and Construction
工程总承包（EPC）

MODALIDADE DE FINANCIAMENTO
融资安排



How to Insert a 3D Model
� To Insert a 3D Model:

�From the Ribbon, go to
Insert > 3D Models 
-or-
Insert > 3D Models from Online Sources

That will open the Online 3D Models Window where 
you can search or browse categories of various 3D 
models, right from within PowerPoint.

�Hint: You need to be online when you add the 
model.
�To search for a keyword, type a word or phrase into 
the search box at the top of the window and press 
enter.

�To insert a 3D Model, click or tap on the model > 
Insert.
�The 3D Model will now be downloaded and placed 
onto your PowerPoint slide.
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Quadro Legal de
Investimentos Privados

e Sistema Tributário 
Favorável 

私营投资法律框架及优惠
税制



QUADRO LEGAL法律框架
! Lei de Investimentos投资法（第3/93号法律）;

! Regulamento da Lei de Investimentos投资法规章;

! Código dos Benefícios Fiscais税收优惠法典
（第4/2009号法律）;

! Lei de Terra土地法;

! Lei de Trabalho劳动法;

! Lei das PPP公共私人伙伴关系法;

! Lei Ambiental环境法;

! Lei Cambial外汇法.



GARANTIAS保障
! Protecção jurídica sobre os bens e direitos, incluindo os 

direitos de propriedade industrial;
资产和权利受法律保護，包括工业产权；

! Não restrição de empréstimo e pagamento de juros no exterior;
没有贷款及国外支付利息之限制；

! Transferência de dividendos para o exterior;
向国外转移股息；

! Arbitragem com recurso as regras do ICSID ou ICC na resolução 
de disputas sobre investimentos;
透过投資争议解決中心（ICSID）或国际商会（ICC）进行仲裁以解
决投资方面的纠纷；

! Facilidades dos serviços da MIGA e OPIC em matérias de 
seguros sobre risco de investimento.
多边投资担保机构（MIGA）及海外私人投资公司（OPIC）提供的投
资风险保障服务



SISTEMA DE IMPOSTOS税制
! TAXAS ALFANDEGÁRIAS NA IMPORTAÇÃO进口关税

" Equipamento设备 5.0%
" Matéria Prima 原材料 2.5%
" Produtos semi-acabados半制成品 7.5%
" Produtos acabados制成品 20.0%

! IVA   增值税 17.0%

! IRPC – Geral  法人所得税 － 一般 32.0 %

! IRPS法人所得税
� Mínimo  最低 10.0%
� Maximo  最高 32.0% 

! Retenção na fonte就源扣缴 20.0%



INCENTIVOS AO INVESTIMENTO
投资优惠
!Isenção de direitos aduaneiros e do imposto sobre o

valor acrescentado na importação de equipamento
da constantes na classe “K” da Pauta Aduaneira.
进口关税表K级别的设备获豁免关税和增值税

Crédito Fiscal税收抵免
� Cidade de Maputo马普托 5%
� Restantes Províncias其他省 10%

!Formação profissional: 5% deduzidos da renda 
tributável em sede do IRPC
职业培训：从应纳税所得额扣除5％的法人所得税



Oportunidades de negócios e investimentos
投资商机

� Agricultura
农业

� Indústria e Comércio
工业及贸易

� Aquacultura e pesca
水产养殖业及渔业

� Agricultura e agro-indústria
农业及农产品加工业

� Desenvolvimento de infra-estruturas
基础设施

� Turismo
旅游业


