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Governo Pode ter Sido “Forçado” a  
Aprovar Regulamento Sobre Concorrência 
no Sector da Aviação Civil

I. ASPECTOS DE CONCORRÊNCIA 
O Conselho de Ministros aprovou na sua 14ª Sessão Ordinária, em 2018, o Decreto da Concorrência 
nos serviços de transporte aéreo em Moçambique que entrará em vigor no 28 de Agosto de 2018. É 
de referir que a Lei n.º 5/2016, de 14 de Junho, já havia criado a Autoridade Reguladora da Aviação 
Civil (ARAC) com, dentre outras, as funções de promover e defender a concorrência no sector em 
causa. O que se deve ter em atenção é que, antes de se atribuir a regulação das matérias ligadas à 
concorrência aos entes reguladores sectoriais, já existe uma Autoridade Reguladora da Concorrência 
(ARC) criada pela Lei n.º 10/2013 com a função de garantir o respeito pelas regras da concorrência, 
mas que passados 5 anos da sua criação ainda não está em funções. 

Em termos concretos, a regulação realizada pela ARAC é necessariamente sectorial, isto é, incide 
directamente sobre um sector de actividade económica específico, ou seja, o da aviação civil. Esta 
asserção significa que se deve excluir do âmbito da ARAC a regulação da concorrência no respectivo 
sector, sendo que a autoridade que a deve realizar é a autoridade reguladora respectiva, no caso, a 
ARC, que tem, segundo a lei que a cria, a finalidade de garantir o respeito pelas regras da concorrência 
na República de Moçambique, de forma transversal, ou, para melhor entendimento, abrangendo 
todos os sectores económicos regulados ou não, como se refere também o Regulamento da Lei da 
Concorrência1, no seu artigo 2, nos seguintes termos: “O presente regulamento aplica-se a todas as 
actividades económicas exercidas no território nacional ou que nele produzam efeitos, quer sejam 
empresas privadas ou públicas”. Portanto, também se abrange aqui a ARAC, cujas matérias ligadas à 
concorrência devem estar fora da sua alçada e necessariamente devem ser efectivadas pela ARC.

É de realçar que, dentre os seus poderes, cabe à ARC propor ou aprovar regulamentos sobre a 
concorrência, o que inclui o sector da aviação civil. Quer dizer que, no caso vertente, não cabia ao 
Governo aprovar aquele diploma legal sem que a autoridade respectiva o tivesse proposto ou de per si 
o aprovasse. Nem, segundo a lei, cabe à ARAC propor a sua aprovação. Como se pode depreender da 
Política da Concorrência2, as entidades sectoriais, onde se inclui a ARAC, “...para além de supervisionar 

1 Regulamento da Lei da Concorrência, aprovado pelo Decreto n.º 97/2014, de 31 de Dezembro.
2 Aprovada pelo Conselho de Ministros a 24 de Julho de 2007 e publicada no BR n.º 45, de 12 de Novembro de 2007, 1ª série, 3° suplemento.
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a prestação de serviços públicos e a regulamentação técnica, deverão apoiar a Entidade Reguladora da 
Concorrência na implementação do regime da concorrência nas suas áreas de actuação”. Fica claro, e 
para reforçar o que já se referiu, que a ARC é transversal a todos os sectores económicos, pois, segundo 
o documento retro referido, “Para que a Política da Concorrência seja aplicada de forma uniforme nos 
vários sectores da economia, é necessário que as entidades reguladoras sectoriais actuem em estreita 
colaboração e coordenação com a Entidade Reguladora da Concorrência”.

Quer isto dizer que nenhuma outra entidade em Moçambique pode outorgar-se as competências de 
regular matérias referentes à concorrência, senão a entidade criada para o efeito. Há no caso vertente 
uma clara usurpação de competências da ARC ou, no mínimo, uma revogação implícita da lei que a 
cria, uma vez que essa função tem vindo a ser atribuída a entes reguladores sectoriais.

Causa espanto que das 133 entidades reguladoras existentes, em termos efectivos, a única que ainda 
não está em funções seja precisamente a ARC.

Para o caso do regulamento da concorrência criado para o sector da aviação civil deve-se, 
necessariamente, colocar as seguintes questões:

1. Por que a ARC não entra em actividade cinco anos depois de ter sido criada, mesmo tendo 
em atenção que o Governo aprovou no dia 19 de Maio de 2015, na sua 15ª Sessão Ordinária4, a 
necessidade da sua operacionalização?

2. Será que a matéria atinente à regulação da concorrência deve ser tratada de forma fragmentada, 
isto é, por cada sector regulado, sendo que não se trata de regulação de natureza sectorial, mas 
transversal e existindo uma entidade criada para o efeito?

3. A quem favorece a não entrada em funções da ARC? Existirão interesses da elite político-
empresarial ou económica para que matérias da concorrência não abranjam todos os sectores 
estratégicos da actividade económica de forma objectiva, mas quando se ache oportuno ou de 
forma selectiva, cogitando em interesses não claros?

4. Não será que a lei da concorrência foi aprovada por pressão externa visto que a Política da 
Concorrência refere que “A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) de que 
Moçambique é membro, em particular no Protocolo Comercial, recomenda o estabelecimento 
de um quadro legal nos países membros que oriente a concorrência nos mercados nacionais”, 
porém, sem que o país estivesse preparado para tal?

5. Será que esta exigência de se criar um regulamento da concorrência especificamente para a 
aviação civil não partiu dos concorrentes que se submeteram ao concurso para a concessão de 
rotas aéreas, tendo exigido ao Governo que estivesse em funcionamento a entidade reguladora 
respectiva e ele se viu obrigado, mesmo com a violação da lei, a satisfazer tais exigências de 
modo a retirar o espectro do “monopólio natural” exercido pelas Linhas Aéreas de Moçambique, 
a companhia de bandeira do Estado moçambicano no sector? 

É que um estudo realizado em 2014 pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique 
– CTA – já se referia à necessidade de haver concorrência no sector, mas que tal não acontecia 
porque “O monopólio do mercado aéreo pelas Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) está a impedir o 
desenvolvimento da aviação civil e do turismo em Moçambique”5 

3 As outras entidades criadas e já em funções são: Autoridade Nacional da Educação Profissional (ANEP); Banco de Moçambique; Conselho de Regu-
lação de Águas; Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique (INCM); Instituto Nacional de Petróleos; Autoridade Reguladora da Aviação Civil 
de Moçambique (ARAC); Instituto Nacional dos Transportes Terrestres (INATTER); Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM); Instituto 
Nacional da Marinha (INAMAR); Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação; Instituto Nacional de Minas e Autoridade Reguladora 
de Energia.
4http://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Comunicados/Comunicados-do-Conselho-de-Ministros/Comunicados-2015 acedido em 
07/09/2018, às 11h35m.
5  https://www.pista73.com/aviacao-comercial/mocambique-monopolio-da-lam-impede-o-desenvolvimento-da-aviacao-comercial/ – acedido no dia 
27/06/2018 às 16h15.
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II. CONCURSO DE ROTAS AÉREAS
O Ministério dos Transportes e Comunicações de Moçambique anunciou no dia 25 de Abril de 
2017 a abertura de um concurso público ao qual podem concorrer as empresas aéreas privadas ou 
estrangeiras registadas no país, interessadas em operar no sector do transporte aéreo nacional, regional 
e internacional6 (vide Anexo 1).

Com este concurso público, o primeiro do género na história da aviação moçambicana7, o Governo 
moçambicano pretendia encontrar concorrentes para as Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), no 
transporte doméstico e regional, assim como empresas que possam voar, a partir do País, para outros 
destinos mundiais.

O comandante João Abreu, Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Aviação Civil de 
Moçambique (IACM), disse na altura à imprensa nacional que as empresas internacionais só podiam 
concorrer para voos domésticos, caso estejam registadas no país. O responsável explicou ainda que 
no mundo nenhum governo autorizava uma companhia estrangeira a operar no espaço aéreo sob 
sua jurisdição sem antes se registar como operador e pagar os impostos, mas abre espaços para 
escalas nacionais.

Caixa 1. O que faz o IACM?

O IACM foi criado em 2001, sucedendo a Secretaria de Estado da Aviação Civil. Aquele tem vindo a cumprir as suas 

responsabilidades e as suas atribuições. Com a Lei 05/2016 de 14 de Junho, o Instituto passou de um órgão regulador 

a uma autoridade. Assume as responsabilidades de autoridade reguladora de aviação civil. A lei de aviação civil dá este 

poder de exercer a função de autoridade. 

Compete ao Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM), na sua qualidade de órgão regulador, exercer as funções 

de regulação, supervisão, fiscalização das actividades, no âmbito da aviação civil no país, bem como sancionar os 

comportamentos contrários à lei. 

Na sua qualidade de órgão regulador o IACM também já teve oportunidade de actuar do ponto de vista sancionatório: as 

contravenções e infracções têm sido na ordem de 10 a 11 por ano. O IACM tem duas formas de actuação na fiscalização: 

uma que é calendarizada e outra ad hoc. Esta última forma é sem pré-aviso, chega-se e se fazem as inspecções. A 

forma calendarizada é aquela em que o IACM intervém junto aos aeroportos e é anual. Igualmente intervém junto aos 

operadores, quando se trata de certificação ou descertificação dos aviões das empresas que providenciam serviços para 

o ramo de aviação. Os técnicos do IACM deslocam-se também para as províncias para fazer o mesmo trabalho. 

O IACM ainda intervém em inspecções de segurança de linhas aéreas estrangeiras, chamadas em inglês “Safety Assessment 

of Foreign Aircraft” (SAFA – Avaliação de Segurança de um Avião Estrangeiro). Existem no país 17 operadores licenciados: 

4 para aeronaves pesadas, 7 para aeronaves ligeiras e 6 para helicópteros. Na lista dos operadores das aeronaves ligeiras, 

disponível na página do IACM, uma delas encontra-se suspensa (vide Anexo 2).  O processo de atribuição de uma 

licença para operar no país tem duas etapas. A primeira etapa é a concessão de uma licença, quando uma companhia 

pretende iniciar a sua actividade em Moçambique. Ela tem que cumprir a moldura requerida (segundo o Decreto 39/2011 

de 2 de Setembro). Cumprindo todos esses requisitos a companhia passa para a segunda etapa que é a de certificação, 

constituída por cinco fases. Primeira: conversa e verificação documental; segunda: solicitação de entrega dos manuais; 

terceira: saber como a companhia vai proceder e como é que está estruturada; quarta: demonstrar que a empresa é 

capaz de conduzir uma aeronave com passageiros a bordo com segurança; e quinta: licenciamento.

Fonte: O País – Companhias apuradas para explorar rotas aéreas conhecidas no final deste mês – Entrevista com o IACM no dia 18 de 
Agosto de 2017.

Entre os requisitos exigidos para voar nas rotas domésticas, regionais e internacionais, a partir de 
Moçambique, constam a capacidade financeira das empresas, a viabilidade económica dos projectos, 
a licença de exploração e o certificado de operador aéreo.

O concurso público tinha a duração de trinta dias, contados a partir do dia de publicação do primeiro 
anúncio no jornal de maior circulação no país (23 de abril de 2017). O concurso abrangeu rotas de 

6  https://newsavia.com/mocambique-abre-concurso-publico-para-rotas-domesticas-regionais-e-internacionais/, 26 de Abril de 2017.
7 @Verdade, “Ethiopian Airlines obtém 108 rotas aéreas dentro de Moçambique e põe de lado fusão com as LAM”, 9 de Septembro de 2017.
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oito aeroportos internacionais de Moçambique (Maputo, Beira, Inhambane, Vilanculos, Tete, Nampula, 
Nacala e Pemba) e rotas de 11 aeroportos domésticos do país. Em Maio de 2017 o Presidente da República 
também indicou que o Governo de Moçambique estava à procura de um parceiro para investir nas 
LAM a fim de as tornar competitivas a nível nacional e internacional8. Explicou que estavam a decorrer 
diversos contactos para convidar companhias aéreas de renome e com capacidade financeira e que 
fossem capazes de transformar as LAM numa empresa “com maior capacidade de actuação e de 
intervenção.” Finalmente foi indicado que em Julho de 2017 deveria ser conhecido o resultado deste 
concurso público lançado pelo IACM.

Caixa 2. O timeline do anúncio dos resultados do concurso

• No dia 18 de Agosto de 2017, no contexto duma entrevista com o IACM que o jornal O País publicou1, o Presidente 

do Conselho de Administração do IACM, João de Abreu, revelou que 7 companhias aéreas tinham sido apuradas no 

concurso aberto para a exploração de rotas nacionais e internacionais em Moçambique, sem identificar essas empresas.

• Em Setembro de 2017 o IACM identificou 2 companhias aéreas internacionais para explorarem as rotas domésticas2. 

São elas a Ethiopian Airlines e a Malawi Airlines. Segundo o IACM, as companhias vão operar ao lado de outras cinco que 

já estão no mercado, entre elas a LAM, a companhia de bandeira nacional, que praticamente mantinha (até Novembro 

de 2017) o monopólio do mercado. As companhias adicionais3 são: 

• MEX – Moçambique Expresso, SARL (Transporte Regular e Não Regular Internacional); 

• Caminhos de Ferro – Transportes e Trabalhos Aéreos, SA (CFM-TTA, Transporte Não Regular e Não Regular Internacio-

nal, com a licença em processo, segundo o portal do IACM4) e 

• Solenta Aviation Mozambique (SAM), SA (Transporte Não Regular e Não Regular Internacional, que opera serviços de 

fretamento para a indústria de petróleo e gás no país).

• O Presidente da IACM, João de Abreu, apontou que as empresas LAM, MEX e Ethiopian Airlines tinham manifestado in-

teresse em explorar todas as rotas domésticas indicadas no concurso, tendo sido alocadas em conformidade com o seu 

pedido, enquanto a CFM-TTA, SA, a Malawi Airlines, a TTA e a Solenta tinham solicitado rotas selectivas5. Cabe assinalar 

que de repente aparece uma empresa TTA (que é contada separadamente da CFM-TTA, mas sem que a TTA apareça na 

lista de empresas no portal do IACM (vide Anexo 2). Esta confusão deve ser explicada pelo Governo.

• Segundo João de Abreu, para as duas modalidades as companhias apuradas têm um espaço temporal de 180 dias, 

contados a partir da data da publicação dos resultados, para operacionalizar as rotas. O não cumprimento deste prazo 

implica a substituição pelas empresas suplentes.

•  Para o caso das empresas Ethiopian Airlines e Malawi Airlines existe também a obrigatoriedade de efectuarem o registo 

como empresas nacionais e licenciarem-se como operadoras aéreas nacionais de acordo com a legislação em vigor na 

República de Moçambique. 

• As companhias registadas em Moçambique não precisam concorrer para o segmento doméstico, basta manifestar a 

intenção de voar neste e naquele segmento, incluindo as rotas já adoptadas pelas empresas que já estão neste momen-

to a voar. Não há restrição de capacidade de passageiros nem de frequências no mercado nacional. 

•Em relação ao mercado regional e internacional, tem muito a ver com os acordos bilaterais, os acordos aéreos estabe-

lecidos com esses países. Sabe-se que Moçambique tem a múltipla designação por país e dual designação por rota. Há 

rotas neste momento que estão desertas, mas que no passado essas rotas tinham sido adjudicadas a alguns operadores 

que não tiveram a capacidade de gerir. A rota Maputo-Joanesburgo tinha sido adjudicada às LAM e à TTA. Apenas a LAM 

desenvolveu este segmento, mas ainda assim a rota ficou bloqueada para este segmento, mesmo que aparecesse um 

terceiro interessado tinha que se rever tudo e apenas de cinco em cinco anos. 

•Paralelamente, as companhias CFM-TTA e TTA deverão, segundo o IACM, regularizar o seu licenciamento em confor-

midade com a mesma legislação. A autoridade da aviação civil revelou que a companhia pertencente aos CFM iria em 

breve começar a actividade6.

Varias fontes, como indicado.

8  Macauhub 23.05.2017.
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Como resultado do concurso, a Solenta Aviation Mozambique (SAM) criou uma nova 
empresa, a Fastjet Moçambique. A Fastjet Moçambique opera sob licença da SAM que, 
por sua vez, é subsidiária da Solenta Aviation da África do Sul. As operações domésticas 
da Fastjet Moçambique começaram em 3 de Novembro de 2017, inicialmente para 
quatro destinos dentro do país com as rotas Maputo-Beira-Tete-Nampula e vice-versa. 

Desde Julho de 2017 até Junho de 2018, as informações outorgadas pelo Governo são incompletas e 
não permitem entender a situação actual do resultado deste concurso. É ainda de realçar que o IACM 
não vem prover informações satisfatórias sobre o projecto da Ethiopian Airlines que está em vias de 
se tornar na segunda companhia de capitais estrangeiros a realizar voos domésticos regulares de 
passageiros em Moçambique.

É verdade que João de Abreu, PCA do IACM, explicou no dia 1º de Junho de 
2018 que “A companhia [Ethiopian Airlines] já submeteu todos os documentos 
necessários e acreditamos que em dois meses estará a voar no país” 

. Mas numa entrevista com o IACM sobre o mesmo tema, a revista Economia e Mercado (E&M) 
admitiu que “o IACM não conseguiu, em tempo útil, fornecer à E&M os dados actualizados sobre o 
processo de abertura do espaço aéreo e a entrada de novos operadores, incluindo Ethiopian Airlines” 

. Só se sabe que em Junho de 2018 a Ethiopian Airlines estava na terceira das cinco fases necessárias 
para a obtenção de certificado de operador em Moçambique para voar entre as capitais provinciais 
e Maputo num país com mais de dois mil quilómetros de extensão. Segundo o IACM, “a terceira fase 
consiste na avaliação completa de todos os manuais e documentos que são exigidos. É a fase mais 
importante, mas tratando-se de uma companhia de grande vulto e com experiência, o processo será 
muito mais rápido”.

As duas fases subsequentes consistem na demonstração da capacidade de cumprir os procedimentos 
de segurança num voo experimental e na entrega formal do certificado aéreo, autorizando a empresa 
a voar em Moçambique.

No referente à empresa pública CFM-TTA, o IACM explicou que a empresa estava também no processo 
para obtenção de certificado, estando então na segunda fase, que consiste na submissão dos manuais 
de operação e qualidade, bem como na entrega do programa de manutenção. “Eles ainda estão 
na fase interna de aquisição de equipamentos. Não basta querer voar, são necessárias condições”, 
acrescentou o PCA.

III. MERCADO ÚNICO DE TRANSPORTES AÉREOS AFRICANO
Vigora desde 28 de Janeiro o mercado único de transportes aéreos africano, 
projecto lançado pelos Chefes de Estado africanos em Addis Abeba na Etiópia 

. Esta medida tem como objectivos aumentar a conectividade entre os países africanos, reduzir os 
preços de passagens e criar um desenvolvimento sustentável do mercado aéreo no continente. Até 
ao momento, 23 países, incluindo Moçambique, assinaram o acordo.

Esta medida faz parte do projecto da Agenda 2063 da União Africana que prevê a integração 
económica do continente. Com a entrada em vigor do mercado único de transportes aéreos africano, 
as companhias não vão precisar de submeter a tarifa a praticar, bastará apenas manifestar interesse 
para obter a autorização.

Esta medida levanta muitas questões sobre os efeitos no transporte aéreo em Moçambique:

Qual é o impacto sobre o concurso realizado?

Como se contempla tratar novas aplicações de linhas aéreas?
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Vai haver modificações sobre os estatutos do IACM? 

Até agora o PCA do IACM só disse que, neste momento, o país devia fazer a alteração de alguns 
acordos bilaterais – mas não fez referência nem ao concurso nem aos estatutos do IACM.

IV. CONCLUSÕES
Para muitos observadores, como, por exemplo, a Deutsche Welle 

, a posição das LAM é vista como monopólio no país.

Em contra-argumento, o IACM explica que talvez haja essa percepção de monopólio porque a LAM 
é uma empresa que já se encontra instalada e já opera no segmento. Qualquer outra companhia, 
quando entra, encontra estas dificuldades de ter que criar também um sistema, se não uma parceria 
ou um sharing, mas que não havia dúvidas nenhumas de que o espaço aéreo de Moçambique está 
liberalizado desde 2008. Agora poderá haver alguns constrangimentos, entre os quais de equipamento 
de funcionamento, que os outros não têm, que provoca essa sensação.

Segundo o Comandante Abreu, a CTA usava o argumento de que o espaço não estava liberalizado, que 
havia o monopólio da LAM. Mas a verdade era que o transporte aéreo exige que o sector empresarial 
também seja capaz de desenvolver, vigorar o transporte aéreo com novas companhias a aparecerem. 
E as companhias que aparecem são ainda de prospecção, mas não aparece uma companhia que se 
estrutura e queira desenvolver o mercado. 

Baseado neste comentário ofuscante do IACM, a pergunta que se deve fazer é: estando o espaço 
aéreo em Moçambique liberalizado, estando aberta a operação para que qualquer empresário possa 
criar uma empresa em Moçambique, por que é que em anos recentes o transporte aéreo não 
cresceu em Moçambique? Os argumentos apresentados pelo IACM caem na área gris de “barreiras 
não financeiras”: os obstáculos citados para novas empresas entrarem são do critério do IACM (que 
representa o Governo) e, portanto, podem ser interpretados como tendentes a proteger a LAM da 
concorrência. O facto indiscutível é que Moçambique precisava já há muitos anos de uma segunda 
empresa com voos regulares e o Governo não fez o suficiente para atrair uma tal empresa. 

O que debilita também os argumentos do IACM de que não há monopólio são os pronunciamentos 
do próprio Presidente da República. Durante a visita às Linhas Aéreas de Moçambique, o Presidente 
da República disse que era preciso restruturar as Linhas Aéreas de Moçambique, facto que implicaria 
a entrada de capitais privados no espaço aéreo nacional. 

Os comentários do IACM ilustram o impacto negativo do sector do transporte aéreo sobre os 
Moçambicanos. Primeiro, o facto de até muito recentemente existir apenas uma empresa de voos 
regulares no país (as LAM) impacta negativamente na qualidade do serviço aéreo. São bastante 
conhecidos os problemas de voos cancelados e adiados por falhas nas aeronaves; condições 
ambientais frequentemente inapropriadas nos aviões devido a deficiências técnicas e os problemas 
de gerar reservas na Internet. Segundo, a falta de concorrência permite às LAM manter umas tarifas 
de voos mais altas. O que provavelmente não aconteceria se existissem outras linhas aéreas com as 
quais se pudesse competir. 

Como exemplo muito recente refere-se ao facto que no dia 5 de Julho foi demitido 
todo o Conselho de Administração das LAM (vide Anexo 3). O Conselho foi demitido 

 pelos accionistas (dominado pelo Instituto de Gestão das Participações do Estado, IGEPE) 
após uma semana de voos reprogramados e cancelados, que segundo a própria LAM 

 deveu-se à falta de dinheiro das LAM para pagar o abastecimento de combustível das suas aeronaves. O @
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Verdade agrega: “Em funções há cerca de 2 anos e meio estes gestores,…agudizaram a situação de falência 
técnica que a empresa se encontra desde 2015 com inúmeros actos de má gestão e muita delapidação.” 

Em começos de Julho também emitiu vários comunicados de imprensa alegando que “devido à limitações 
financeiras que enfrenta para viabilizar o abastecimento das aeronaves, ultimamente feito mediante pré-
pagamento, ficou privada de realizar os voos…”, deixando à beira de um ataque de nervos milhares de 
passageiros que, para grande parte das rotas em Moçambique, não têm companhias aéreas alternativas.  

Este exemplo é mais uma corroboração do “monopólio natural” (referido acima em várias ocasiões; 
vide Caixa 2) que a IACM está tratando de desmentir com tanto esforço. Desta vez efectuou-se a 
medida drástica de exonerar todo o Conselho de Administração das LAM, se calhar, curiosamente 
justo um dia depois que afectou um VIP: o Primeiro-ministro. É muito triste, e vergonhoso, que o 
Estado tardou tanto tempo em tomar acção á um problema que afecta tantos Moçambicanos, que 
não tinham remédios para aliviar a sua situação.  

O impacto negativo desta falta de concorrência sobre os Moçambicanos é, portanto, directo para 
a sua carteira e compromete também a promoção do turismo doméstico, tornando os transportes 
aéreos um meio de transporte selectivo, que exclui os cidadãos de baixa renda. 

V. RECOMENDAÇÕES
A ARC deve ser operacionalizada imediatamente para permitir que esta entidade, de forma 
independente e isenta, aplique a legislação sobre a concorrência já aprovada para o sector económico 
em Moçambique. Há que enfatizar que o Governo também já se referiu à necessidade de esta entidade 
começar a funcionar.

Não se deve permitir que cada sector económico regule, de forma própria ou fragmentada, matérias 
atinentes à concorrência, existindo uma entidade que por lei é transversal a todos os sectores e que 
deve velar pelas matérias em causa com recurso aos instrumentos legais já aprovados.

O não cumprimento do Protocolo Comercial da SADC, no que diz respeito à existência e funcionamento 
do regulador da concorrência, deve ser analisado de modo a se cumprir as exigências daquele órgão.

Para o processo de concursos para novas rotas aéreas em Moçambique não existe a devida clareza 
para entender a situação actual. Portanto, para o bem da transparência, o Governo deveria clarificar 
os seguintes pontos:

Qual é a situação actual de cada empresa apurada no resultado do concurso?

Como se pretende ultrapassar os obstáculos ainda existentes para permitir a operação de todas as 
empresas seleccionadas?

Quais são os próximos passos do Governo e a respectiva calendarização?

Estas são as questões urgentes a resolver para melhorar as condições no sector de transporte aéreo 
em Moçambique.
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ANEXO 1. CONCURSO PÚBLICO LANÇADO PELO 
INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL DE MOÇAMBIQUE (IACM)

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

AUTORIDADE DA AVIAÇÃO CIVIL DE MOÇAMBIQUE 

CONCURSO PÚBLICO PARA ALOCAÇÃO DE ROTAS AÉREAS DO-
MÉSTICAS, REGIONAIS E INTERCONTINENTAIS 

I.   CONVITE 

A.   TERMOS DE REFERÊNCIA 

I. Rotas aéreas Regionais e Internacionais 

1. No âmbito da implementação das Reformas no Sector da Aviação Civil, aprovadas pelo Governo da República de Mo-
çambique em Dezembro de 2007, o Ministério dos Transportes e Comunicações convida todos os operadores aéreos 
nacionais a participarem no concurso de exploração de rotas ao abrigo dos artigos 16 e 17 do Decreto 39/2011 de 2 
de Setembro nos segmentos a seguir mencionados nos quadros I e 2 em anexo. 
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2. Rotas Domésticas 

a. Igualmente são convidados todos os operadores nacionais e empresas aéreas internacionais que queiram operar voos 
regulares no seguimento doméstico ao abrigo artigo 22 conjugado com o artigo 24, ambos do Decreto 39/2011 de 2 
de Setembro em conformidade com o quadro 3 em anexo. 

II. Requisitos de Elegibilidade 

São elegíveis todos os operadores nacionais para as rotas Regionais e Internacionais e empresas nacionais e estrangeiras 
para as rotas domésticas, desde que sejam detentores das respectivas Licenças de Exploração emitidas pela Autorida-
de Reguladora da Aviação Civil de Moçambique à luz do Decreto 39/201 1 de 2 de Setembro, devendo cumulativa-
mente reunir os seguintes requisitos constantes do artigo 1 8, 22 e 24, ambos do Decreto retro mencionado: 

a. Licença de exploração compatível com o tipo de serviço; 

b. Certificado de Operador Aéreo; 

Sistema tarifário em conformidade com a regulamentação do transporte aéreo 

Internacional; 

Horário; 

Código de vendas homologado pela Autoridade Reguladora da Aviação Civil de 

Moçambique; 

Estar integrado num sistema integrado de reservas e vendas. 

2.1. Outros Requisitos

 

Ter capacidade Económica e Financeira comprovada através de Balanços Financeiros dos Últimos dois anos; 
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a. Apresentar a viabilidade económica do projecto; 

 
b. Estar a operar no mercado nacional e internacional a mais de dois anos constitui uma vantagem; 

3. Prazo de entrega das propostas: 

 O concurso decorre na data de publicação do primeiro anúncio no jornal de maior circulação no país. 

 A entrega das propostas deverá ser até 30 dias após a publicação no jornal durante as horas normais de expe-
diente. 

4. Procedimentos 

 Os operadores aéreos que pretendam participar no concurso deverão submeter 3 exemplares originais do re-
querimento em carta fechada mencionando no sobrescrito “Concurso Público para alocação de rotas aéreas 
regionais e intercontinentais”, dirigido ao Ministro dos Transportes e Comunicações; 

 O requerimento deverá ser acompanhado da cópia da escritura pública da empresa, o respectivo certificado 
de operador aéreo/ licença, apólice de seguro, relação das aeronaves com os respectivos certificados de 
navegabilidade, licenças de pessoal aeronáutico actualizado; 

 A documentação acima mencionada deverá ser entregue na secretaria do IACM – Autoridade Reguladora da 
Aviação Civil de Moçambique, sito em Maputo, Alameda do Aeroporto, CP. 227; prazo que consta do pa-
rágrafo 3. 
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 • Informações adicionais poderão ser obtidas através dos senhores: 

IACM – Autoridade da Aviação Civil de Moçambique 
Tel.: 214689900, 

Fax: 21465415 
 Alameda  do  Aeroporto 

Maputo 
Caixa Postal, 227  

e-mail:iacm@tvcabo.co.mz 

Maputo, aos 19 de Abril de 2017
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ANEXO 2: LISTA DE OPERADORES CERTIFICADOS EM 
MOÇAMBIQUE

Em Moçambique encontram-se devidamente certificados e em actividade os seguintes operadores 
aéreos: 

NR. Nº 
COA OPERADOR AÉREO Base de Operação TIPO DE ACTIVIDADE Validade Obs

PARTE 121- OPERAÇÕES DE TRANSPORTE AÉREO - AERONAVES PESADAS

1 MOZ-
01

LAM – Linhas Aéreas de 
Moçambique MAPUTO

Transporte Regular e 
Não Regular Interna-
cional

15/08/18 Válido

2 MOZ-
02

MEX – Moçambique 
Expresso, SARL MAPUTO

Transporte Regular e 
Não Regular Interna-
cional

29/12/18 Válido

3
MOZ-
07 CFM-TTA,S.A MAPUTO

Transporte Não Regular 
e Não Regular Interna-
cional

Em proces-
so

4 MOZ-
23

SOLENTA AVIATION 
MOZAMBIQUE, SA MAPUTO/PEMBA

Transporte Não Regular 
e Não Regular Interna-
cional

31/03/19 Válido

PARTE 135- OPERAÇÕES DE TRANSPORTE AÉREO - AERONAVES LIGEIRAS

5 MOZ-
15

COASTAL AVIATION 
MOÇAMBIQUE, LDA MOCÍMBOA DA PRAIA

Transporte Não Regular 
e Não Regular Interna-
cional

08/09/18 Válido

6 MOZ-
24 INTER AIRWAYS, LDA MAPUTO Transporte Não Regular 

Doméstico 21/05/18 Válido

7 MOZ-
06

VR CROPSPRAYERS, 
LDA XINAVANE Trabalho Aéreo 19/03/19 válido

8 MOZ-
04

ETA AIR CHARTERS, 
LDA BEIRA Transporte Não Regular 

Doméstico Suspenso Suspenso

9 MOZ-
12 SAFARI AIR, LDA MUNGARI-MARROMEU Transporte Não Regular 

Doméstico
Em proces-

so Em prose

10 MOZ-
14 CR-AVIATION, LDA MAPUTO/PEMBA/VILANCU-

LOS
Transporte Não Regular 
Doméstico 29/09/18 Válido

11 MOZ-
21

AMBASSADOR AVIA-
TION, LDA NAMPULA Transporte Não Regular 

Doméstico 25/07/18 Válido

PARTE 127- OPERAÇÕES DE TRANSPORTE AÉREO - HELICÓPTEROS

12 MOZ-
11

HELICÓPTEROS 
CAPITAL MAPUTO Transporte Não Regular 

Doméstico 29/03/19 Válido

13 MOZ-
20 MAKOND, LDA MAPUTO Transporte Não Regular 

Doméstico 20/01/19 Válido

14 MOZ-
18

EVERETT AVIATION, 
LDA MOCIMBOA DA PRÁIA

Transporte Não Regular 
Doméstico e Interna-
cional

12/02/19 válido

15 MOZ-
17 OHI MOZAMBIQUE, SA BEIRA

Transporte Não Regular 
Doméstico e Interna-
cional

17/10/18 Válido

16 MOZ-
19

BABCOCK MCS MO-
ZAMBIQUE, LDA

MAPUTO/MOCIMBOA DA 
PRÁIA

Transporte Não Regular 
Doméstico 30/06/18 Válido

17 MOZ-
25

ARQUIPELAGO AIR 
CHARTER MOCIMBOA DA PRÁIA Transporte Não Regular 

Doméstico 01/07/18 válido

Fonte: http://www.iacm.gov.mz/index.php?option=com_content&view=article&id=100:operadores-aereos-nacionais&ca-
tid=45:organizacoes-e-empresas&Itemid=80 (acessado no dia 29 de Maio de 2018).
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ANEXO 3: COMUNICADO DE IMPRENSA DA IGEPE 
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(Footnotes)

1 O País – Companhias apuradas para explorar rotas aéreas conhecidas no final deste mês – Entrevista com o 
IACM no dia 18 de Agosto de 2017

2  Deutsche Welle, “Moçambique: Dois novos operadores aéreos ou apenas um?”, 06.09.2017. 

3 Portal do Governo/Início/Imprensa/Notícias/“Transporte Aéreo em Moçambique: companhias estrangeiras 
exploram rotas domésticas”. O Portal do Governo, acessado no dia 25 de Maio de 2018, apresenta a CFM e a TTA 
como duas empresas separadas. O IACM as apresenta como uma empresa combinada. Por tanto a contagem 
de empresas adicionais seria só de 3 e não de 4.

4 http://www.iacm.gov.mz/index.php?option=com_content&view=article&id=100:operadores-aereos-nacio-
nais&catid=45:organizacoes-e-empresas&Itemid=80

5  Portal do Governo/Início/Imprensa/Notícias/“Transporte Aéreo em Moçambique: companhias estrangeiras 
exploram rotas domésticas”

6  07/02/2018 Notícias AÍ
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