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LEGAL ALERT 

 

O SECTOR FERRO-PORTUÁRIO EM MOÇAMBIQUE: A 

EMPRESA PORTOS E CAMINHOS DE FERRO DE 

MOÇAMBIQUE E O INSTITUTO FERRO-PORTUÁRIO DE 

MOÇAMBIQUE 

 

 

Foi recentemente criado o Instituto Ferro-Portuário de Moçambique, I.P. (IFEPOM). No entanto, 

antes de analisarmos as suas características, é imprescindível olharmos para a actual Empresa Portos 

e Caminhos de Ferro de Moçambique, E.P. (CFM), de modo a perceber em que medida estas 

entidades se relacionam.  

 

A CFM foi criada pelo Decreto n.º 40/94, de 13 de Setembro, no âmbito da reestruturação da Empresa 

Nacional de Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, E.E., com o objectivo de abrir espaços para 

intervenção de operadores do sector público e privado de reconhecida competência e idoneidade, que 

possam assegurar a prestação de serviços que viabilizem o desenvolvimento do sector, do país e da 

região, bem como promover a integração económica regional.  

 

Assim, a CFM é uma pessoa colectiva de direito público, dotada de personalidade jurídica e com 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, cujo objecto é o transporte ferroviário de pessoas 

e carga e a prestação de serviços portuários, podendo ainda exercer actividades industriais, comerciais 

e financeiras, bem como, abrir representações comerciais no estrangeiro. Com sede em Maputo, a sua 

actuação abrange todo o território nacional, exercendo a sua actividade subordinada ao Ministro dos 

Transportes e Comunicações, e a sua capacidade jurídica compreende todos os direitos e obrigações 

necessários à prossecução do seu objectivo.  A competência para a gestão e funcionamento da CFM 

cabe, conforme os seus estatutos, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal do mesmo.  
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Por outro lado, o IFEPOM foi recentemente criado pelo Decreto n.º 84/2021, de 18 de Outubro. Este, 

por sua vez, é um Instituto Público de categoria A, dotado de personalidade jurídica,  autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, que tem por objecto a supervisão, a regulamentação, a 

fiscalização e a inspecção das actividades dos sistemas ferroviário e portuário. O IFEPOM tem sede 

em Maputo e exerce a sua actividade em todo o território nacional, sendo a sua tutela sectorial 

exercida pelo ministro que superintende a área dos transportes e a sua tutela financeira exercida pelo 

ministro que superintende a área das finanças.  

 

A competência do IFEPOM inclui, entre outras, as seguintes:   

• Propor medidas legislativas e regulamentares de transporte ferroviário e da respectiva rede de 

infra-estrutura; 

• Promover a livre concorrência, prevenir e tomar medidas necessárias contra práticas anti-

concorrenciais e abusos de posição dominante;  

• Preparar e realizar concursos públicos para a contratação de concessões ferroviárias e de 

serviços de transportes ferroviários, mediante a aprovação do Governo;  

• Propor a aprovação da legislação portuária e propor a aprovação da Política Estratégica 

Nacional dos Portos;  

• Regular, licenciar e fiscalizar as actividades de Pilotagem e Reboque e assistência de 

embarcações na área portuária; 

• Supervisionar e controlar a segurança das operações portuárias que se realizem nas áreas de 

jurisdição portuária. 

 

Embora ambas as entidades tratem de matérias do sector ferro-portuário, as mesmas não se 

confundem, uma vez que a sua natureza jurídica e o seu âmbito de actuação são diferentes – a CFM 

é uma empresa moçambicana do sector ferroviário e portuário, e o IFEPOM é o regulador nacional 

do referido sector.  
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Esta publicação é meramente informativa, não constituindo fonte de aconselhamento jurídico nem contendo uma análise 

exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. A informação nela contida reporta-se à data da sua 

divulgação, devendo os leitores procurar aconselhamento jurídico antes de a aplicar em questões ou operações 

específicas. É vedada a reprodução, divulgação ou distribuição, parcial ou integral, do conteúdo desta publicação sem 

consentimento prévio. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço. 
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