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Assembleia da Republic&: 

lei n.0 3/2001: 

Aprova a Lei dos petr6leos e revoga a Lei n.0 3/81, de 3 
de Outubro. 

Conselho de Ministros: 

Decreto n. 0 3/2001: 
Aprova a tabela de prei;:os dos combustiveis. 

Decreto n.0 4/2001: 

.. 

Autoriza a Ministra do Plano e Finanyas a COJntrair um 
emprestimo interno, amortizavel, denominado «Obngai;:oes 
do Tesouro-2001/I», ate a importancia total de setecentos 
bilioes de me.icais. 
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. 
ASSEMBlflA DA REPOBLICA 

Lei n.0 3/2001 
de 21 de Fevereiro 

Os recursos petrolif eros constituem um patrim6nio cuja 
correcta explora~ao, pode contribuir significativamente 
para o desenvolvimento nacional. 

A experiencia da aplica9ao da Lei n.0 3/81, de 3 de 
Outubro, que regula as opera9oes petrolfferas, os desen
volvimentos significativos que se verificaram no mercado 
de petr61eo e a actual ordem econ6mica do pais que reco
nhece o papel importante que cabe a inidativa privada 
na realiza9ao de investimentos, impoem a adop<,ao de um 
quadro juridico que assegure maior competitividade no 
sector petrolifero e garanta a protec9ao dos direitos e hens 
dos intervenientes nas opera~oes petrolfferas. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.0 1 do artigo 
135 da Constitui9ao, a Assembleia da Republica determina: 

CAPiTULO I 

Disposi9oes gerais 

ARTIGO 1 

(Defini~oes) 

Para efeitos da presente Lei, os termos e expressoes 
seguintes tem o sentido adiante indicado, salvo se o con
texto em -1ue se inserem exigir outro entendimento: 

a) Area de desenvolvimento e produ9ao - a ~arte da 
area que, a seguir a uma descoberta comercial 
for delineada de acordo com os termos do con
trato de pesquisa e prodm;ao; 

b} Area do contrato- area dentro da qual o titular 
do direito de pesquisa e produ9ao esta autori
zado a fazer pesquis.a, desenvolver e produzir 
petr6leo; 

c) Bloco-parte de uma bacia sedimentar, formada 
por um prisma vertical de profundidade indeter
minada, com superficie poligonal definida f,'elas 
coordenadas geograficas de seus vertices, onde 
sao desenvolvidas actividades de explora9ao ou 
produyiio de petr6leo; 

cl) Boas praticas relativas a campos petroHferos -
todos aqueles procedimentos que siio geralmente 
aceites na indtistria petrolif era internacional 
como hons, seguros, inofensivos ao ambiente, 
econ6micos e eficientes na pesquisa e prodm;ao 
de petr61eo; 

e) Dep6sito de petr6leo - acumulai;:ao discreta de 
petr6Ieo numa unidade geol6gica limitada por 
rochas caracteristicas, fronteiras estruturais ou 
estratigraficas, superffcies de contacto entre o 
petr6leo e a agua de formar;:ao, ou uma com
bina9ao destes de tal forn1a que todo o petr61eo 
esteja em comunica9ao sob pressao atraves de 
Hquido OU gas; 

f) Descoberta - primeiro petr6leo encontrado mun 
reservat6rio ou estrutura geo16gica atraves de 
perfura9ao que e recuperavel a sur,~rffcie por 
metodos convencionais da industria petrolffera; 
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g) Descoberta comercial - desc@berta de petr6leo em 
condi9oes que, a preoos de mercado, tornem 
possivel o retorno dos investimentos no desen
volvimento e na produ9ao; 

h) Desenvolvimento - constru9ao e coloca,1rao de ins
tala96es para a produ9ao e transporte de petr6-
leo; incluindo a abertura de po~s; 

i) Gas natural- todos os hidrocarbonetos que nas 
condi96es atmosf ericas normais se encontram no 
estado gasoso, incluindo o gas humido, o gas 
seco e o gas residual que perma,nece a:¢s a 
extrac9ao dos hidrocarbonetos Hquidos; 

j) Gas natural associado - gas natural dissolvido no 
petr61eo bruto existente num reservat6rio, 
incluindo o que vulgarmente e conhecido por 
gas de capeamento que recobre e esta em con• 
tacto com o petr61eo bruto; 

k) Opera96es petroliferas- todas ou algumas das 
opera96es relacionadas com a pesquisa, desen• 
volvimento, produ9ao, separa9ao e tratamento, 
armazenamento, transporte e venda ou entrega 
de petr61eo no ponto de exporta9ao ou num 
ponto de fornecimento acordado no pals, incluin
do as opera96es de processamento de gas natu
ral e encerramento de todas as ofiera95es con
cluf das; 

I) Pessoa mocambicana - qual:::,uer pessoa juridica 
constitui'.da e registada nos termos da legisla9ao 
moc;:ambicana, com sede no pafs, e na qual o 
t·espectivo capital social perten9a em, pelo 
menos, cinquenta por cento a cidadaos nacionais 
ou sociedades ou institui96es privadas ou publi
cas mo9ambicanas; 

m) Petr6leo -petr6leo bruto, gas natural ou outros 
hidrocarbonetos produzidos ou susceptfveis de 
serem produzidos a partir de petr6leo bruto, 
gas natural, argilas ou areias betuminosas; 

11) Pctr6leo bruto -- peir6leo mineral bruto, asfalto, 
ozocerite e todos os tipos de hidrocarbonetos e 
betumes, quer no estado s61ido ou lfquido, no 
seu estado natural ou obtidos do gas natural por 
condensa9ao1 ou extrac9ao, exceptuando-se o 
carvao ou qualquer subst&ncia susceptfvel de 
ser extrafda do carvao; 

o) Plano de desmobilizR9ao - plano que visa o encer
ramento das operac;:5es petrolfferas, rem09ao e 
recolha de todas as instalac;:5es; 

p) Plano de deserivolvimento - plano para o desen• 
volvimento e produ9ao de petr6leo descoberto 
nu.ma area de contrato, elaborado em confor
midade com a presente Lei e as clausulas per
tinentes do Regutamento de Operac,oes PetroH• 
£eras, hem como do contrato de pesquisa e 
produ9ao que cobre essa area; 

q) Plano de desenvolvimento de oleoduto ou gaso
duto - plano para a construc;:ao e operayao de 
um sistema de oleoduto ou gasoduto, inclufodo 
as condutas, esta9oes de valvulas, esta96es de 
comi:,tressao ou bombagem e quaisquer outras 
instala96es agregadas rnecessarias para o trans
porte de petr61eo; 

r) Sistema de oleoduto ou gasoduto - oleoduto (s) 
ou gasoduto(s), incluindo esta96es de valvulas, 
esta96es de compressao ou bombagem e instala
<;:5es ,agregadas, construidos para o transporte de 
fietr6leo. 
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Aanoo 2 

(Amblto de apllca9io) 

1. A presente Lei aplica-se as operac,oes petroliferas. 
2. Exclui-se do i\mbito da presente Lei a refina<;ao de 

petr6leo, sua utiliza9ao industrial, distribuiyao e comer
cializaryao de produtos petrolfferos. 

Aanao 3 
(ObJecto) 

A presente Lei estabelece o regime de atribuic;:ao de 
direitos pata a realiza9ao de opera96es petrolfferas no pais. 

Aanao 4 
(,Papel do £stado) 

1. 0 Estado, as suas instituic;;oes e demais pessoas colec
tivas de direito publico tem uma ac9ao determinante na 
promoc,ao da valorizayao das potencialidades existentes de 
fotma a permitir um acesso aos beneficios da produ9ao 
petrolff era e contribuir para o desenvolvimento econ6mico 
e social do pafs. 

2. Na sua acgao, o Estado deve incentivar a realizayao 
de investimentos em opera9oes petrolfferas. 

Aanoo S 
(Condl96es para o txercfo.to da actlVldade) 

1. As actividades de ptospec9ao, explora9ao, desenvol
vimento e produ9ao de petr6leo sao exercidas mediante 
concessao resultante de concurso ptiblico, negociac;:ao 
simultanea ou negocia9ao directa. 

2. A atribuic;;ao de direitos relativamente as actividades 
1eferidas no numero anterior, respeita sempre os inte
resses nacionais em relac;;ao a def esa, navega9ao, pesquisa 
e conservac;:ao de recursos marinhos e ao meio ambiente 
em geral. 

3. Compete ao Conselho de Ministros regulamentar as 
modalidades de concessao referidas no numero 1. 

CAPtruLO II 

Propriedade e controlo dos recursos petrolfferos 

Aanoo 6 
(Proprledade dos recursos petrollferos) 

Todos os recursos r,etrolfferos enquanto recursos naturais 
situados ,no solo e no subsolo, nas aguas interiores, no 
mRr tcrrit::>rial. na plataf011ma continental e na zona eco
nomica exclusiva, sao propriedade do Estado. 

Aanoo 7 
(Adm1ntstr&9fto de operac;aes petroUferas) 

Comr,ete ao Conselho de Ministros assegurar a imple
menta9ao da polftica (ias ope11a9oes petrolfferas, incluindo 
a formula9ao de propostas de legisla9ao necessaria. 

AltTJGO 8 

(Partlcl~io do Estado) 

1 . 0 Estado reserva-se ao direito de participar nas ope
rac;;oes :r,ettoHferas em que estiver envolvida qualq_uer 
pessoa jurfdica. 

2. A participa9ao do Estado pode ocorrer em qua1quer 
fase das opera96es petrolff eras ou de construryao e oi:,era
c;;ao de oleoduto ou gasoduto, nos termos e co11di96es a 
serem estabelecidos por contrato. 
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CAPITULO III 

Opera<;oes petroliferas 

ARTIGO 9 
(Sujeitos) 

1. Podem ser titulares do direito de exercicio de ope
ra96es petrolfferas pessoas juridicas m~ambicanas ou 
estrangeiraa. que comprovem ter competencia tecnica e 
meios financeiros adequados a condu9ao efectiva de ope
ra¢es petroliferas. 

2. As pessoas juridicas m~ambicanas gozam de direito 
de preferencia na atribuiyao de blocos. 

3. Gozam igualmente do direito referido no numero 
anterior, as pessoas juridicas estrangciras que se associem 
com pessoas juridicas mo9ambioanas. 

ARTIOO 10 
(Compet&lclas) 

Comr,ete ao Conselho de Ministros: 

a) aprovar a celebrai;:ao dos contratos de pesquisa e 
produyao e os contratos de oleoduto ou gaso
duto; 

b) aprovar os pianos de desenvolvimento e quaisquer 
alterai;:oes significativas aos mesmos, elaborados 
pelos titulares do direito de pesquisa e produi;:ao 
de petr6leo; 

c) clefinir as competencias quanto a celebrai;ao de 
outros contratos no ambito da ptesente Lei; 

d) definir as comr,etencias quanto a autoriza9ao de 
transmissao de direitos e alterai;oes superve
nientes dos contratos; 

e) exercer as demais atribui96es que lhe estao come
tidas r,ela presente Lei e demais legislai;ao 
aplicavel. 

ARTIGO 11 
(npos de contrato's) 

A realiza9ao de opera96es petroHferas esta sujeita a 
previa celebrac;ao de um contrato que pode ser: 

a) de reconhecimento; 
b) de pesquisa e produi;:ao; 
c) de oleoduto ou gasoduto. 

ARTIGO 12 

(Contrato de reconheo'mento) 

1. 0 contrato de reconhecimento concede o direito de 
realizar trabalhos preliminares de pes.'.!uisa e avalia<;ao na 
area abrangida, atraves de levantamentc€ aero--espaciais, 
terrestres e outros incluindo estudos geofisicos, geoqui
micos, paleonto16gicos, geoJ6gicos e topograficos. 

2. 0 contrato de reconhecimento e celebrado em regime 
de exclusividade por um periodo maximo de dois anos e 
permite a realizac;ao de perfura96es ate a profundidade de 
cem metros abaixo da superficie ou do fundo do mar. 

3. 0 titular do direito de reconhecimento tern direito de 
preferencia na celebra:;ao do contrato de pesquisa e pro
dU<;eo se, seis meses ante, de expirar o seu diteito, requerer 
e celebrar um contrato de pesquisa e produi;:ao. 

ARTIOO 13 

(Contrato de pesquisa e prodt19ao) 

1. 0 contrato de pesquisa e produgao atribuci o direho 
exclusivo de pesquisa e produ9ao de petr6leo, hem coma 
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o direito nao exclusivo de construir e operar sistemas de 
oleodutos ou gasodutos para efeitos de transr:,orte de 
petr6Ieo bruto ou gas natural produzidos na area do con
trato, salvo se houver disponibilidade de acesso a um 
sistema de oleoduto ou gasoduto ja existente sob termos 
e condii;:6es comerciais aceitaveis. 

2. Salvo se for necessario algum tempo adicional para 
comr,fotar o trabalho levado a cabo para avaliar uma 
descoberta, o direito exclusivo de pesquisa de petr6leo 
nao excede oito anos e deve ser sujeito as disposi¢es 
sobre o abandono de areas constantes do contrato. 

3. No caso de uma descoberta, o titular do direito de 
pesquisa e produi;ao pode manter o direito exclusivo de 
c;)mpletar o ~abalho iniciado dentro de uma area espc
cificada para avalia9ao ou determina9ao do valor comercial 
da descoberta por um periodo adicional que nao deve 
exceder dois anos ou, no caso, de uma descoberta de gas 
natural nao associado, por um periodo adicional nao 
superior a oito anos. 

4. 0 titular do direito de pesquisa e produ9ao pode 
manter, em conf ormidade com o piano de desenvol
vimento aprovado pelo Conselho de Ministros, o direito 
exclusivo de desenvolver e produzir petr6leo v._a area de 
desenvolvimento e produc;:ao por um perfodo que nao 
exceda trinta anos, a contar da data da aprova9ao do 
piano de desenvolvimento. 

ARTIGO 14 

( Contrato de oleodUllo ou gasoduto) 

1. 0 contrato de oleoduto ou gasodu.to concede o 
direito de constituir e operar oleodutos ou gasodutos para 
cfeitos de transpJrte de petr6leo bruto ou gas natural, nos 
casos em que estas ope1m96es nao estejam cobertas por um 
contrato de pesquisa e produc,:ao. 

2. 0 contrato de oleoduto ou gasoduto e acompanhado 
do respectivo piano de desenvolvimento que dele faz parte 
integrante. 

ARTIGO 15 
(Uniffca{:iio) 

0 de]'.>Ssito de petr6leo, que se situe parte numa area 
de contrato e parte noutra area de contrato, deve ser 
desenvolvido e operado conjuntamente ao abrigo de um 
acordo de unificac,:ao que deve ser submetido a aprovacao 
da entidade competente. 

ARTIOO 16 

(Queima de g$ natural) 

1. A queima de gas natural s6 e pennitida nos termos 
a definir pelo Govemo se se demonstrar no :r,fano de 
desenvolvimento ou num pedido especial que todos os 
metodos altemativos sobre o destino a dar ao gas natural 
impedem o desenvolvimento comercial do dep6sito. 

2. Nao e exigida autorizac;ao quando a queima de gas 
natural se destina a realizac;:ao de testes ou a verificac,:ao 
de instala¢es ou por razoes de segurani;a. 

AR.1100 17 
(Obriga{:oes dos t"tulares do d"reito de reconhec'mento, 

de pesquisa e produ{:ao e de oleoduto ou gasodi.r.:o) 

Os titulares do direito de reconhecimento, de pesquisa 
e produ~ao e de oleoduto ou gasoduto obrigam-se, na 
parte que lhes for aplicavel e com as necessarias ada
pta96es a: 

a) realizar as opera~es petroliferas nos termos da 
presente Lei, do Regulamento de Operai;:oes 
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Petrolffetas, hem como da demais legislayao 
aplicavel e das boas praticas relativas a campos 
petroli'.feros; 

b) reportar a entidade competente sobre qualquer 
descoberta na area do contrato; 

c) no caso de uma descoberta cometcial, elaborar c 
submeter a entidade competente o piano de 
desenvolvimento para o dep6sito de petr61eo 
em conformidade com o Regulamento de Ope
ra1roes Petroliferas; 

d) elaborar e submeter a aprova9ao previa o plano 
de desenvolvimento, hem como qualquer alte
ra9ao significativa sµbsequente; 

e) submeter a entidade competente um piano 
de desmobiliza9ao, com antecedenaia nao infe
rior a dois ainos com rela9ao ao termo previsto 
da produ9ao; 

f) indemnizar os lesados em virtude de perdas ou 
danos resultantes da realiza9ao de opera96es 
petroliferas, nos tertnos desta Lei; 

g) dar prefer&lcia aos, produtos e servh;:os mo9am
bicanos quando competitivos em tetmos de 
pre~ e comparaveis em termos de qualid1~de e 
fornecimento; 

h) quando o interesse nacional assim o requerer, dar 
prefer&laia ao Governo na aquisi~o do i:.ietr6-
1eo produzido na area do contrato, nos termos 
a regulamentar. 

Allnoo 18 
(Acesso de tei,celros a ole.odutos ou gasodutos) 

1. 0 titular do direito de oleoduto ou gasoduto ou o 
titular do direito de pesquisa e produ9ao tem a obriga~ao 
de transportar, sem discrimina9ao e em termos comerciais 
aceitaveis, o petr6leo de terceiros, contanto que: 

a) haja capacidade disponivel no sistema de oleoduto 
ou gasoduto; 

b) nao hajam problemas tecnicos insuperaveis que 
excluam o uso do Sistema de oleoduto ou gaso
duto para satisfazer os pedidos de terceiros. 

2. Se a capacidade disponivel no sistema de oleoduto 
ou gasoduto for insuficiente :t_:,•ara acomodar os pew.dos de 
terceiros, os titulares do direito de oleoduto ou gasoduto 
ou do direito de pesquisa e produ9ao sao obrigados a 
aumentar a capacidade do sistema de oleoduto ou gaso
duto para que, em termos comercialmente aceitaveis, os 
pedidos de terceiros possam ser satisfeitos, contanto que: 

a) tal aumento nao cause um efeito adverso sobre a 
integridade tecnica ou a ~ra9ao segura do 
sistema de oleoduto ou gasoduto; 

b) as terceiros tenham assegurado fun dos suficientes 
para suportar os custos do pedido de aumento 
da capacidade. 

3. Qualquer disputa sobre termos comercialtnente acei
taveis i:.•ara o transporte de, petr61eo atraves do siistema de 
oleoduto ou gasoduto, sobre a sua capacidade nao com
prometida ou ainda sobre o proposto aumento da capaci
dade, e submetida a arbitragem ou as autoridades judiciais 
competentes, nos termos da lei. 

Altnoo 1!> 
(P11oprledade dos dados) 

1. Todos o.s dados obtidos ao abrigo de qualquer con
trato previsto na prese11te Lei sao propriedade do Estado. 
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2. Os termos e condiyoes do exercicio de direitos sobre 
os dados sao fixado~ em regulamento e 110 respectivo 
contrato. . 

CAP1TULO lV 

Terra e ambiente 

AllTIOO 20 
(Uso e aproveltaniento da terra e Servidio de passagem) 

1. 0 uso e aproveitamento de terras r,oara real:izacao de 
opera9oes petrolif eras rege-se pela legislacao sobre uso 
e aproveitamento da terra, sem prejufzo do estabelecido 
nos numeros seguintes. 

2. Para efeitos de realiza9ao de opera96es petroHferas, 
a duracao do direito de uso e aproveitamento d.a terra e 
compativel com o estabelecido no respectivo contrato. 

3. Os terrenos onde se encontram as i.nstala96es e uma 
faixa circundante a ser definida por regulamento, consi
deram-se zonas de proteccao parcial, nos termos da legis
lai;ao sobre uso e aproveitamento da terra. 

4. 0 titular do direito de exercicio de opera96es petro
liferas que, por for9a do exercicio dos seu direitos na 
area abrangida pelo contrato, cause danos as culturas, 
solos, constru96es ou benfeitori.as ou determine a trans
£ erencia dos utentes ou ocupantes legais das terr as da 
respectiva area de contrato, incorre na obriga9ao de 
indemnizar os titulares dos referidos hens e os transferidos. 
· 5. Sero prejuizo do pagamento das indemnizacoes que 

forem devidas, o titular do direito de realiza9ao de opera-
96es petrolff eras pode exigir a constituii;ao de .servidoes 
de passagem, em conformidade com a legisla9ao em vigor, 
para acesso aos locais onde as opera9oes petrolff eras sao 
realizada.s. 

ARTIOO 21 
(Acesso a zonas de jllrIsdl9ao maritima) 

0 acesso aos locais de opera96es petroliferas nas aguas 
interiores, no mar territorial, na plataforma continental 
e na zooa econ6mica ~xclusiva e demais zonas de juris
di9ao maritima e definida pela Lei n.0 4/96, de 4 de 
Janeiro, e demais legislac;:ao ai:.licavel. 

Allnoo ?2 
(lnSpeCQlio) 

1. 0 Governo pode inspeccionar os locais, inclu.indo os 
edificios e instala96es, onde estejam a ser realizadas ope
ra9oes petrolfferas. 

2. Para a realiza9ao da inspeccao o Governo pode 
indicar utna entidade independente ou comissao criada 
para o efeito. 

3. Os termos e condi96es em que e realizada a inspec-
9ao refevida nos numeros anteriores sao estabelecidos por 
regulamento. 

ARTIOO 23 
(Protec9io e seguran9a ambiental) 

1. Pal'a alem de levar a cabo as suas opera9oes de 
acordo com as boas praticas relativas a campos petro~ 
lfferos, o titular dos direitos de pesquisa e produ9ao deve 
realizar as opera96es petroHf eras em conformidade com 
a legisla9ao ambiental e outra aplicavel, be.m como Qs 
respectivos contratos, com o fim de: 

a) assegurar que nab haja danos ou destruicoes 
eco16gicas causados pelas oper~oes petroli-i 
feras e que, quando inevitaveis. estejam em 
conformidade com pad.roes internacionalmente 
aceites, devendo para este efeito realizar e 
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submeter as entidades competentes, para apro
vayao, de estudos do impacto ambiental, in
cluindo medidas de mitiga<;:ao deste impacto; 

b) controlar o fluxo e evitar a fuga ou a perda do 
petr6leo descoberto ou produzido na area de 
contrato; 

c) evitar a danifica~ao do reservat6rio de petr6leo; 
~ evitar a destrui9ao de terrenos, do len9ol freatico, 

arvores, culturas, edificios ou outras :infra
-estruturas e bens; 

e) limpar os looais apos o tenno das operayaes 
r,~troliferas e cumprir com os requisitos para 
a restaura9ao do ambiente; 

f) garantir a seguran9a do pessoal na planifica9ao e 
realizai;iio de operayaes petrolif eras e tomar 
medidas preventivas quando a sua seguran9a 
fisica estiiver em risco; 

g) reportar a entidade competente sobre o mimero 
de descargas operacionais e acidentais, derrames 
e desperdicios e perdas resultantes das opera-
9oes petrolfferas. 

2. 0 titular de direitos ao abrigo da presente Lei devera 
actuar na condu9ao de opera9{Ses petrolfferas de forma 
segura e ef ectiva com o fitn de garantir que seja dado um 
destino as aguas poluidas e ao desperdicio de petr6leo de 
acordo com os metodos aprovados, hem como o encerra
mento seguro de todos os furos e r,t>90s antes do seu 
abandono. 

CAPfTULO V 

Regime fiscal 

ARTIGO 24 

(Princfpios gera's) 

1. As pessoas singulares e colectivas titulares do direito 
do exerddo de opera96es petrolfferas, ficam sujeitas ao 
pagamento dos seguintes encargos fiscais: 

a) os impostos previstos no C6digo dos lmpostos 
sobre o Rendimento; 

b) o Imi:,t>sto sobre a Produ9ao do Petr6leo (Royalty); 
c) o Imposto sobre Valor Acrescentado e o lmposto 

sobre Consumos Especificos devidos nas ope
ra96es realizadas; 

d) a Contribui9ao Predial Urbana e a Sisa, estabe
lecidos nos termos da lei; 

e) os Direitos Aduaneiros previstos na Pauta Adua
neira; 

f) os Impostos Autarquicos que forem devidos; e 
g) outros impostos e ta:x;as estabeleoidos r,t>r lei. 

2. Fica autorizado o Conselho de Ministros a fixar em 
regime fiscal especial as formas de tributa<;ao, as taxas e 
os beneficios fiscais e aduaneiros aplicaveis a actividade 
de pesquisa, desenvolvimento e produ<;ao de petr61eo, 
alterando, se necessario for, para esta actividade, as dis
posic;:oes do C6digo dos Impostos sabre o Rendimento. 

3. Compete ao Conselho de Mini.stros inventariar as 
receitas resultantes das operac;:oes petroliferas e publicita
-las periodicamente. 

Aanao 25 
(lmposto sobre a Prockl\:io de Petroleo) 

1. 0 lmposto sobre a Produ<;ao de Petr61eo incide 
sobre o petr61eo produzido no pais, sendo sujeito da obri
ga~ao do imposto o produtor. 
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2. 0 titular dos direitos de pesquisa e produc;:ao pa{?ia 
o lmposto sabre a Produ9ao do Petr6leo (Royalty) a partir 
da area de desenvolvimento e produ9ac, em conformidade 
com as taxas a serem graduadas por decreto do Con
selho de Ministros, entre dais a quinze por cento. 

3. A cobran<;a do Imposto sobre a Produ<;:ao do Petr6-
leo e efectuada em especie ou em dinheiro, a opc;ao do 
Conselho de Ministros. 

4. Nos casos em que o impasto e pago em dinheiro, o 
mesmo deve ser calculado em conformidade com os pre9os 
acordados atraves do contrato, se se tratar de gas natural 
e na base dos prec;:os intemacionais, tratando-se de petr6-
leo bruto. 

CAPITULO VI 

Disposiv6es transit6rias e finais 

ARTfGO 26 

(Contratos em ex8CU{:ao) 

Os contratos em execuc;ao celebrados ao abrigo da Lei 
n.0 3/81, de 3 de Outubro, relativos a pesquisa e produ
i,;ao de petr6leo continuam validos, passando a ser regidos 
pela presente Lei, em tudo o aue nao ccntrarie o clau
sulado contratualmente. 

ARnoo 27 

(Resol~ de disputas) 

1. As disputas relativas a interpreta<;ao e aplica9ao da 
presente Lei, do Regulamento de Opera90es Petrolff eras e 
dos termos e condic;:6es dos contratos devem ser solucio
nados, primeiro, por negocia~ao. 

2. Se a disputa niio puder ser resolvida por acordo, a 
questao pode ser submetida a arbitragem ou as autorida
des judiciais competentes. 

3. A arbitragem entre o Estado de Mo9atnbique e os 
investidores estrangeiros deve ser conduzida em confor
midade com: 

a) a Lei n.0 11/99, de 12 de Julho, que rege a 
Arbitragem, a Concilia9ao e a Media9ao como 
meios alternativos de resolu<;:ao de conflitos; 

b) as regras do Centro Internacional da Resolu9ao 
de Diferendos Relativos a investimentos entre 
Estados e Nacionais de outros Estados (ICSID), 
aprovadas em Washington em 15 de Marc;o de 
1965, ou segundo a Conven9ao sobre a Reso
lu9iio de Diferendos entre Estados e Nacionais 

, de outros Estados; 
c) as regras fixadas no Regulamento do Mecanismo 

Suplementar, aprovado a 27 de Setembro de 
1978, pelo Conselho de Administra9ao do 
Centro Internacional para a Resolu9ao de Dife
rendos Relatives a Investimentos, se a entidade 
estrangeira nao preencher as condi96es de 
nacionalidade prev,fatas no artigo 25 da Con
ven~ao; 

d) as regras de outras instancias internacionais de 
reconhecida rei:,utac;ao em conformidade com 
o que as partes tiverem acordado nos contratos 
previstos na presente Lei, desde que tenham 
expressamente especificado nos contratos as 
condigoes para a sua implementa9ao, incluindo 
a forma de designa9ao dos arbitros e o prazo 
a tomada de decisao. 
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Atlnoo 28 
(Regulamento de Opel'8{)6ea Petroliferas) 

1. Compete ao Conselho de Ministros aprovar, ao abrigo 
desta Lei, o Regu1amento de Opera95es Petrol:fferas, que 
deve :iincluir, entre outras materias, as seguintes: 

a) modalidades, termos e conddcoes dos contratos; 
b) i:.traticas de operacoes petrolifer.as, incluindo a 

gestao de recursos, seguranc~, saude e protec
r;ao ambiental; 

c) submissao de planos, relat6rios, dados, amostras, 
informncao e contas pelos titulares de direitos 
nos termos dos diferentes contratos; 

cl) utiliza9ao de sistemas de oleodutos cu gasodutos. 

2. 0 Regulamento de Opera9oes Petrolff eras deve ser 
at=,'J.'Ovado no perfodo de cento e oitenta dias ap6s a entrada 
em vigor da presente Lei. 

Atlnoo 29 
I 

(Regulamanta(:50) 

Compete ao Conselho de Ministros regulamentar a 
presente Lei. 

AltTIOO 30 

(RevoOS9A<>) 

£ revogada a Lei n.0 3/81, de 3 de Outubro e demais 
legislac;ao contraria a presente Lei. 

.ARTJOO 31 
(Entr'ada em vigor) 

A presente Lei entra em vigor trinta dias ai:,'6s a sua 
publica9ao no Boletim da Republica. 

Aprovada pela Assembleia da Republica, aos 21 de 
Dezembro de 2000. - 0 Presidente da Assembleia da 
Rer,ublica, Eduardo /oaquim Mulembwe. 

Promulgada em 21 de Fevereiro de 2001. 

Publique-se. 

0 Presidente da Republica, JoAQUIM ALBERTO CmssANO. 

CONSfUIO Df MINISTIOS 

Decreto n.° 3/2001 
de 20 de Fevere'ro 

Verificando-se uma variac;:ao 1110s prec;os dos combus
tfveis Hquidos superior a tr8s por cento, em media, e no 
caso do JET A 1, do petr6leo de iluminac;:ao e do gas6leo 
superior a 20%, o Conselho de Ministtos, ao abrigo do 
dlsposto no n.0 3 do artigo 46, do Decreto n.0 1/97, 
de 28 de Janeiro, decreta: 

Artigo 1. :£ aprovada a tabela de prec;os dos combusti
veis, em anexo, que e parte integrante deste diploma. 

Art. 2. Este Decreto entra em vigor a partir do dia 22 
de Fevereiro de 2001. 

Aprovado pe1o Conselho de Milllistro.s. 

Publique-se. 

0 Primeiro-Ministro, Pescoal Manuel Mocumbi. 

I SERIE - NO MERO 8 

Tabe1a de Pre~e>s de Combustlvels 

1. Prec;:os maxim.OS de venda a granel a praticar pela& 
distribuidoras a r,orta dos terminais oceanicos em Maputo 
e Ungamo (Matola), para os QPL (Gas de Petr6leo Li~ue
feito), Beira e Nacala, para os restantes produtos, nas 
unidades indicadas: 

GPL-Gas Butano e Propano 9 311,00 MT/Kg 
Gasolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 463 ,00 MT /litro 
Petr6leo de A via9ao (Jet Fuel) 4 356 ,00 MT /litro 
Petr61eo de Iluminac;:ao .. . .. .. .. .. . 3 922,00 MT /litro 
Gas61eo .. .. .. . . .. ... .. . . .. .. . ... . ....... 6 742,00 MT /litro 
Fuel 6leo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 337 ,00 MT /litro 

2. Pre90s maximos a praticar nos postos de venda e 
nos postos de abastecimento de com.bustiveis, situados nas 
circunscric;oes territoriais das cidades de Maputo e Matola 
para os GPL e de Maputo, Beira e Nacala para os restan
tes produtos, nas unidades indicadas,: 

GPL - Gas Butano e Propano 
Gasolina ............................. . 
Petr6leo de Aviac;:ao (Jet Fuel) 
Petr6leo de Ilumtnac;ao . . . . . . . . 
Gas6leo ............... , ............... . 
Fuel 6leo . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . .. .. 

Decreto n.0 4/2001 
de 20 de Fevere'to 

10 310,2 MT/litro 
8 800,00 MT /litro 
4 644,00 MT /litro 
4 210,00 MT /litro 
7 080,00 MT /litro 
5 391,00 MT /litro 

A captac;ao de recursos fina11ceiros e de poupa119as 
enquadra-se na realiza9ao dos objectivos da politica eco
n6mica do Governo· que visa a estabilizac;:ao da moeda 
nacional, o equilibrio da r,iroducao e do consumo, como 
premissas indispensaveis para o normal funcionamento do 
mercado. 

Assim, com a finalidade de diverslificar as fontes de 
financiamento do Estado, contribuindo, atraves desta via, 
r,iara a dlinamiza9ao do :tnercado nacional de capitais, 
toma-se necessario a emissao de Obrigac;:oes do Tesouro. 

Nestes termos, no uso das com.petencias atribuidas pelo 
artigo 2 da Lei :n.0 2/2001, de 12 de Janeiro, o Conselho 
de Ministros decreta: 

Artigo 1. - 1. t autori.zada a Ministra do Plano e 
Financ;as a contr.air um emprestimo interno, amortizavel, 
denomihado «Obrigac;:oes do Tesouro- 2001/I», ate a 
importancia total de setecentos bilioes de metlicais. 

2. 0 emprestimo «Obrigac;:5es do Tesouro-2001/1» 
sera representado por sete milhoes de obrigagoes, que 
serao emitidas em moeda nacional, com o valor nominal 
de cem mil meticais cada. 

3. 0 servic;:o da divida das «Obriga96es do Tesouro-
2001/1», nomeadamente o pagamento de juros e reem
bolso de capital, compete ao Ministerio do Plano e 
Financ;:as. 

4. As «Obrigac;:oes do Tesauro - 2001/1» serao emi
tidas por um prazo de dez anos, 

Art. 2.-1. As «Obrigac;:6es do Tesouro-2001/1» 
serao representadas por valore.s mobiliartios escriturais, nao 
havendo por isso lugar a emissao fisica de tftulos, 

2. Por despacho da Ministra do Plano e Fin.anc;:as, as 
«Obrigac;:6es do Tesouro - 2001/1» poderao ser colo
cadas atraves de um sindicato de institui95es financeiras. 

3. A organizac;:ao do sindicato de instituic;:6es finan
oeiras e a coloca9ao da emissao podera ser ef ectu,ada por 
um intermediario financeiro .seleccionado para o efeito. 


