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Entrou em vigor o Acordo de Parceria Económica (APE) entre a União Europeia 
e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC). O objectivo do 
Acordo é expandir o comércio, atrair investimentos, abrir mais oportunidades 
para o sector privado e criar emprego. A revista Capital procurou saber de 
que modo as relações comerciais entre Moçambique e a UE poderão sair 
revigoradas com esse Acordo, através de uma entrevista ao embaixador da 
União Europeia, Sven Von Burgsdorff.
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A
s relações comerciais entre 
Moçambique e a UE passam 
agora a ser baseadas no 
Acordo de Parceria Econó-
mica (APE). Anteriormente, a 
UE oferecia a Moçambique 

um acesso preferencial ao mercado 
da União Europeia, o qual podia ser 
retirado a qualquer momento, pois 
era unilateral e incompatível com as 
regras da Organização Mundial do 
Comércio (OMC). Mas com a imple-
mentação do Acordo de Parceria Eco-
nómica, compatível com as regras da 
OMC, estabelece-se assim um quadro 
estável para as trocas comerciais 
de mercadorias nos próximos anos, 
sendo que Moçambique mesmo 
ao atingir o nível de país de média 
renda vai continuar a beneficiar de 
um acesso preferencial ao merca-
do europeu. Este Acordo, segundo 
o embaixador da União Europeia 
(UE), Sven Von Burgsdorff, surge no 
sentido de garantir regras comerciais 
previsíveis bem como um ambiente 
de negócios no qual as empresas po-
derão investir mediante um regime 
estável e com a garantia de que as 
vantagens comerciais preferenciais 
do APE irão prevalecer. 
Ao mesmo tempo, todos os produtos 
com origem em Moçambique 
têm, através do APE, a garantia de 
isenção de direitos aduaneiros 
e de livre acesso ao mercado 
da UE, com excepção feita para 
a comercialização de armas e 
armamentos.
Ademais, o APE simplifica os 
requisitos para exportar de 
Moçambique para a União Europeia 
através de regras de origem mais 
vantajosas. As “regras de origem” 
ajudam a definir a “nacionalidade 
económica” do seu produto, o que 
se torna importante para poder 
beneficiar do regime aduaneiro 
preferencial adequado. A título de 

exemplo, com as regras de origem 
mais flexíveis do APE, as empresas 
em Moçambique possuem uma maior 
flexibilidade para usar componentes 
estrangeiros na sua produção, sendo 
que o produto final ainda assim 
pode beneficiar do acesso livre de 
Moçambique ao mercado da UE (sem 
direitos aduaneiros e sem limites de 
quotas). 
“No APE, as regras de origem são 
formuladas por forma a apoiar o 
desenvolvimento de novas cadeias 
de valor na Região. A chamada 
‘acumulação de origem’ permite, 
por exemplo, que os exportadores 
de frutas instalem fábricas de 
processamento em Moçambique, de 
modo a adicionar valor ao produto 
de base e que uma parte dos 
factores de produção para o fabrico 
dos produtos finais seja importada 
para Moçambique e utilizada na 
confecção do produto final, e ainda 
ser considerado pela UE como 
produto final exportado para a UE 
com isenção de direitos aduaneiros”, 
explica Sven Von Burgsdorff. 
Segundo as necessidades de 
cada sector, este tipo de regras 
de origem flexíveis pode fornecer 
a flexibilidade necessária para 
as empresas dos sectores 
agroalimentares, pesqueiros 
e industriais no sentido de 
adicionarem mais facilmente valor 
aos seus produtos, e de exportarem 
para a UE mediante o regime 
preferencial. 

Moçambique vai 

progressivamente reduzir 

ou eliminar as taxas 

alfandegárias para muitas 

das exportações da UE

Durante um período de 10 
anos, Moçambique irá remover 
gradualmente os direitos aduaneiros 

sobre uma vasta gama de produtos, 
estimados em cerca de 74% do 
volume das suas importações da 
UE, e a lista de produtos abrangidos 
encontra-se publicamente disponível 
no texto do APE (Anexo III). É de 
salientar que a eliminação de taxas 
aduaneiras será feita de modo 
progressivo, para permitir um tempo 
para ajustamentos, sem mudanças 
drásticas e para permitir a monitoria 
da implementação do APE.
Em termos concretos, existem três 
categorias básicas de eliminação 
de direitos aduaneiros. Para 
produtos de Categoria A; os direitos 
de importação serão eliminados 
após a entrada em vigor do APE. 
O acordo entrou provisoriamente 
em vigor no dia 04/02/2018, em 
princípio a isenção começa neste 
momento. Diversos produtos 
fertilizantes fazem parte da categoria 
A, assim como animais vivos, 
sementes, medicamentos e artigos 
farmacêuticos.
Produtos de Categoria B; os direitos 
de importação serão eliminados 
gradualmente ao longo de um 
período de cinco anos. Incluindo 
produtos da indústria alimentar e 
de bebidas, especiarias, massas, 
bebidas espirituosas, pneumáticos e 
materiais para construção. 
E produtos de Categoria C; os 
direitos de importação serão 
eliminados gradualmente ao longo 
de um período de 10 anos. Incluindo 
produtos como ar condicionados, 
congeladores, cisternas, e outros 
produtos alimentares. 
Moçambique excluiu vários produtos 
ditos sensíveis do acordo como 
forma de proteger as indústrias 
nascentes, ou por outros motivos 
como a segurança alimentar. 
“Cerca de 26% do volume de 
importações da UE para Moçambique 
foram excluídos do plano de redução 
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de taxas aduaneiras. Posso mencionar 
alguns produtos excluídos de 
liberalização de direitos aduaneiros 
por Moçambique: produtos industriais 
como veículos, têxteis, cimento, 
móveis, cerâmicas e produtos 
agrícolas como trigo, água mineral, 
produtos à base de peixe”, revela o 
embaixador da União Europeia.

Melhorando as 

oportunidades de negócios

Em termos práticos, será o Plano 
de Implementação do APE que irá 
orientar o Governo de Moçambique e 
a União Europeia sobre que medidas 
apoiar no sentido de melhorar 
as oportunidades de comércio 
e negócios em Moçambique no 
quadro do APE, sendo que as 
recomendações desse Plano foram 
apresentadas ao sector privado. 
Uma importante parte das 
necessidades urgentes identificada 
refere-se à necessidade de 
transparência e divulgação do 
APE. Aliás, uma das preocupações 

levantada foi como fornecer 
informações sobre o Acordo em 
causa e assegurar que a informação 
esteja facilmente acessível ao 
público. O Ministério da Indústria 
e Comércio (MIC), a Autoridade 
Tributária e a UE têm levado a cabo 
esta missão através da organização 
de vários eventos de informação 
para o sector privado. 
Ao mesmo tempo, existem outras 
iniciativas financiadas pela União 
Europeia que poderão vir a facilitar 
o comércio e o investimento. 
Foram assinados dois acordos de 
financiamento no valor de 2.6 
milhões de euros em Julho de 
2017 que estão a apoiar o Governo 
de Moçambique através do MIC, 
para trabalhar sobre a facilitação 
do comércio nas fronteiras, sobre 
barreiras técnicas ao comércio, 
e financiar um estudo sobre 
cadeiras de valor em têxteis-
algodão e madeira. E, no âmbito 
do apoio ao desenvolvimento 
rural do 11º Fundo Europeu de 
Desenvolvimento, encontra-se 
prevista uma componente de apoio 
ao desenvolvimento de cadeias de 
valor em Nampula e na Zambézia. Os 
produtos ainda estão por identificar, 

mas o projecto deve iniciar no 
próximo ano, sendo que o mesmo 
será complementado pelo apoio ao 
sector das estradas e das energias 
renováveis.
Um outro ganho do Acordo apontado 
é que o mesmo vai impulsionar 
as exportações, contribuindo para 
melhorar a balança comercial, numa 
altura em que Moçambique importa 
mais do que exporta para o mercado 
europeu. Nesse contexto, ocorre a 
dúvida sobre que países europeus 
mais exportam para Moçambique.
“Primeiro, gostaria de contextualizar 
o comércio entre a União Europeia 
e Moçambique. A UE é um parceiro 
comercial importante para 
Moçambique, sendo o seu primeiro 
parceiro de exportação, e o quarto 
parceiro de importação, depois da 
China, África do Sul e Índia. 
E embora a balança comercial 
de Moçambique tenha sido em 
grande parte negativa nos últimos 
anos, a sua balança comercial 
com a União Europeia manteve-se 
positiva, principalmente devido à 
preponderância das exportações de 
alumínio para a União Europeia”, 
garante o embaixador, acrescentando 
ainda que, em 2017, a União 
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Europeia importou mercadorias no 
valor de 1.6 biliões de euros de 
Moçambique e exportou mercadorias 
no valor de 530 milhões de euros 
para Moçambique. Os países 
europeus que mais exportam para 
Moçambique são Portugal, Alemanha, 
Países Baixos, Itália, Bélgica.
De acordo com dados de Bruxelas, 
o comércio entre a União 
Europeia e Moçambique atinge 
actualmente cerca de 2 mil milhões 

de euros anuais, contando-se 
entre as principais exportações 
moçambicanas para a UE o alumínio 
e a cana-de-açúcar, sendo que o 
tabaco e o peixe/camarões figuram 
igualmente na lista. 

Empresários deverão 

posicionar-se de modo a 

tirar vantagens do APE

Neste momento, nem todos os 

produtos de origem moçambicana 
reúnem os requisitos para serem 
aceites no mercado europeu. 
Em paralelo, o APE abre várias 
oportunidades para o sector privado, 
mas são necessários passos concretos 
para facilitar o comércio e promover 
as oportunidades do APE, para que se 
concretize o objectivo do APE que é 
utilizar o comércio como instrumento 
a favor do desenvolvimento.
Nesse âmbito, ocorre saber que 
sectores de actividade mais irão 
lucrar ou tirar vantagens do APE em 
Moçambique. 
O APE levou vários anos a ser 
discutido e estando agora em vigor, 
abre oportunidades para as empresas 
nos sectores agroalimentares, 
pesqueiros e industriais. A UE e 
o MIC trabalharão no sentido da 
facilitação ao comércio e criação 
de oportunidades adicionais para o 
sector privado. 
Que sectores irão tirar proveito? Esta 
questão depende, de acordo com 
Sven Von Burgsdorff, dos sectores 
em que “seja feito o investimento 
necessário, investimento de se 
inteirar do APE, análises de custo-
benefício e investir para exportar 
com o conhecimento claro dos 
requisitos. Depende também 
dos sectores que beneficiaram 
de um ambiente de negócios 
mais favorável. É uma questão de 
promover o potencial, promover os 
investimentos e facilitar o comércio”. 
Cabe também às camaras de 
comércio entrarem nos detalhes 
do Acordo em causa e de 
promoverem as oportunidades. E 
cabe aos empresários aprofundar 
o conhecimento do APE em função 
dos seus próprios interesses. Ou 
seja, os empreendedores deverão 
posicionar-se como forma de 
tirarem vantagens das preferências 
comerciais.c
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em 10 indicadores avaliados pelo ‘doing business’ 2018 face a 
moçambique, dois foram sublinhados como tendo completado 
reformas que tornaram mais fácil fazer negócios no país. um dos 
dois indicadores é relativo ao “comércio transfronteiriço”. aliás, 
o ‘doing business’ cita que se tornou mais fácil exportar através 
de moçambique devido à melhoria de infraestruturas no complexo 
portuário de maputo e da matola. Que comentário lhe sugere essa 
melhoria?
Tendo havido um plano de negócios e de investimento contínuo 
da parte dos parceiros do Porto de Maputo, nos últimos anos, para 
a construção, expansão e reabilitação, é de se louvar este inves-
timento e o impacto positivo para o país. Estas melhorias foram 
intencionadas, calculadas, previstas, previamente discutidas entre os 
investidores e o Governo. Estes resultados demonstram um investi-
mento sólido aonde já se vêm resultados e pode-se esperar ver mais 
resultados no futuro. 
Outras medidas também podem contribuir para aumentar o comér-
cio e tirar proveito de capacidade dos portos, como melhorar os sis-
temas de transporte aos portos, como sejam estradas ou via férrea 
ou outros. Os portos são um ponto-chave para o comércio, mas não 
termina aí. As estradas ou linhas férreas dos principais corredores 
comerciais são essenciais para se fazer chegar as mercadorias aos 
portos e dos portos aos mercados. E claro relacionado ao comércio 
transfronteiriço, tenho de mencionar o trabalho importante contínuo 
e necessário para fornecer procedimentos alfandegários optimiza-
dos para mais previsibilidade.
Mesmo assim as infraestruturas no complexo portuário de Maputo 
e da Matola são só um dos parâmetros do ambiente de negócios. 
Gostaria de salientar a necessidade de haver uma abordagem mais 
integrada para progredir em todos os indicadores do ‘Doing Busi-
ness’. A necessidade de se levar a cabo reformas em diversas áreas 
e de manter uma posição consistente no ‘ranking’. Refiro-me assim 
à necessidade de progredir também nos outros indicadores, como 
modo de criar um ambiente de negócios atractivo para expandir in-
vestimentos de longo prazo. Também como modo de atrair parceiros 
com tecnologias, “know-how”, e investidores que adicionem valor 
em Moçambique.c

SvEN vON BURGSDORFF 

sobre o Comércio 

Transfronteiriço
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