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ACORDO
ENTRE
0 GOVERNO DA REPUBLICA DA AFRICA DO SUL
E
0

GOVERNO DA REPUBLICA DE MOCAMBIQUE
PARA

A PROMOCAO E PROTECCAO RECIPROCA DE INVESTIMENTOS

O Governo da Republica da Africa do Sule o Governo da Republica de
Moc;arnbique; (doravante designados por "Partes Contratantes");
Desejando

criar

condic;oes favoraveis para

um

maior

fluxo de

investimentos realizados por investidores de cada uma das Partes
Contratantes, em territ6rio da outra Parte Contratante; e
Reconhecendo que o ericor-a] amento e pr ot.eccao reci.procos desses
investimentos proporcionarao maior esti.mulopara o desenvolvimento
de iniciativas de neg6cio e aumentarao a prosperidade dentro dos
territ6rios das duas Partes Contratantes;

Acordam no seguinte:
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ARTIGO

1

Definicroes
(1)

No presente

(a)

Acordo:

O termo

investimento"

significa

11

admissfveis

nos termos

Contratante

em cuj o territ6rio

e

inclui,

todo o tipo de activos

das disposi9oes

em particular,

legais

da Parte

se realiza o investimento,

nao

embora

exclusivamente

o

seguinte:

(i)

a

propriedade

direitos

m6vel

inerentes,

e

im6vel

bem

como

outros

tais como hipotecas '· garantias

ou cau9ao;
(ii)

quotas/ac9oes,
participa9ao

(iii)

e qualquer

outra

forma de

sobre

qualquer

numa empresa;

Lndemni z acao
outra

tftulos

sobre

execucao ,

dinheiros

sob

ou

a a l cada

dum

contrato,

que

tenha algum valor econ6mico;
(iv)

OS

direitos

intelectual,

patentes

desenhos,

marcas

de

processos

tecnol6gicos

e trespasse;

valor

licen9as

econ6mico
concedidas

recursos

cultivo,
naturais;

modelos

dos

direitos

de

acordo

de autor,

utilitarios,
conhecimentos

de
com

incluindo

extrac9ao

OU

denomina9oes

tecnicos,

abrigo de algum contrato,
pesquisa,

os direitos

registadas,

comerciais

0

industrial

propriedade

em particular,

patentes,
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(v)

de

OU

concessao

OU

a

OU

ao

concessoes

de

lei

explora9ao

de
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(b)

o termo "rendimentos" significa as quantias geradas por
um

investimento,

e

em

particular,

embora

nae

exclusivamente, lucros, juros, mais valias, dividendos,
honorarios e outras formas de remunera9ao;

(c)

O termo

11

Investidor11

refere-se, em rela9ao a cada uma

das Partes Contratantes a:
(i)

um

nacional11

11

que

seja

pessoa

singular

com

estatuto de cidadao nacional, condi9ao essa
derivada do facto de o individuo ser nacional de
uma das Partes Contratantes, nos termos da
legisla9ao relevante dessa Parte Contratante; e
(ii)

uma 11empresa11

com personalidade juridica, tal como

sociedade, firma ou associa9ao registada ou
constituida de acordo com a lei da Parte
Contratante em causa;
(iiiJ

O termo "Te r r i t.o r i.o ", significa o territ6rio da
Parte Contratante, incluindo o mar territorial e
qualquer area maritima situada para alem do mar
territorial dessa Parte Contratante, que tenha
sido designada nos termos da sua legisla9ao e de
acordo com a lei internacional, como sendo uma
area dentro da qual a Parte Contratante pode
exercer direitos de soberania e jurisdi9ao.

(2)

Qualquer altera9ao na forma em que os bens activos tiverem
sido ou forem investidos nao afecta a
investimentos para efeitos deste Acordo.

sua qualidade de
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ARTIGO 2
Promo9ao de Investimentos
(1)

Cada Parte Contratante devera , em concordanc La com a sua
politica na area do investimento estrangeiro, encorajar a
realizac;ao de
investimentos, no
seu
territ6rio, par
investidores da outra Parte Contratante e, em consonancia com
as suas provisoes legais, devera aprovar tais investimentos.

(2)

Cada uma das Partes Contratantes devera conceder, de acordo
com as suas leis, as devidas autorizac;oes em conexao com a
realizac;ao de tais investimentos, e sempre que necessario,
subscrever os acordos e contratos de licenciamento para
assistencia tecnica, comercial ou administrativa.

(3)

Com vista a cria9ao de condic;oes para a avalia9ao da situac;ao
financeira e dos resultados das actividades relacionadas com
um determinado investimento realizado no territ6rio de uma
Parte Con~ratante, a referida Parte Contratante devera - sem
prejuizo dos requisites internos de escriturac;ao comercial e
de auditoria - permitir que as operacoes

de investimentos

sejam igualmente sujeitos aos padroes de escriturac;ao
comercial e de auditoria a que o investidor estiver sujeito em
conformidade com as exigencias do seu pais e/ou de acordo com
os padroes internacionalmente aceites (tais coma os Padroes
Internacionais de Contabilidade ( IAS - International Accountacy
Standards) definidas pelo Comite Internacional de Padroes de
Contabilidade (IASC
International Accountacy Standards
Commitee). A escritura9ao comercial, a auditoria assim como os
respectivos resultados, deverao ser colocados a livre
disposic;aodo investidor.
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ARTIGO
Tratamento
(1)

Os investimentos

dos Investimentos

e os rendimentos

das Partes Contratantes
justo e equitativo
da outra
devera,

irrazoaveis
gozo

Cada

um tratamento

e gozarao de plena protec9ao

no territ6rio

ou discriminat6rias

Contratantes

perturbar

a gestao,

investimentos,

Partes

conceder

no

Contratantes

por

realizados

Contratante,

tratamento

pelos

seu

dentro

da

outra

do

seu
e

Parte

nao menos favoravel do que o concedido
dos seus pr6prios

e rendimentos

investidores

de investidores

de qualquer

Estado.

do paragrafo

como obrigando

a cada uma das Partes Contratantes

a)

por

e aos investimentos

As disposi9oes
investidores

qualquer

uso,

territ6rio,

investidores

e rendimentos

ou a investimentos

a

medidas

manuten9ao,

devera,

aos investidores

rendimentos

aos investimentos

(3)

das Partes

da outra Parte Contratante.

das

territ6rio,

terceiro

Nenhuma

ciscunstancia,

ou o d i spo r de

uma

de cada uma

sempre merecer

nenhuma

investidores

{2)

dos investidores

deverao

Parte Contratante.
em

3

da

outra

tratamento,

qualquer
mercado

(2) nao deverao
Parte

zona
acordo

interino conducente

zona de comercio

livre,

o

ou privilegio

aduaneira,

comum ou qualquer

ou mecanismo

Contratante

preferencia

uniao

ser interpretadas

de

benef icio

de

resultante

de:

comercio

internacional

livre,
similar

a tal uniao aduaneira,

ou mercado

uma das Partes Contratantes

a conceder

comum do qual cada

seja membro;
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b)

qualquer acordo internacional ou mecanismo rela ti vo,
total OU fundamentalmente a t.r Lbut.ac ao OU qualquer
legislac;aointerna relativa, total ou fundamentalmente,
I

a tributac;ao;

c)

Vantagens
especiais
atribuidas
a
instituic;oes
financeiras estrangeiras de desenvolvimento que operam
no territ6rio de qualquer das Partes Contratantes
prestando,
exclusivamente,
a s s Ls t e n c i a
ao
desenvolvimento, atraves, fundamentalmente do exercicio
de actividades nao-lucrativas.

ARTIGO 4
Indemnizac;ao .poz' perdas
(1)

Os investidores de cada uma das Partes Contratantes cuj os
investimentos no territ6rio da outra Parte Contratante vierem
a sofrer perdas devido a guerra ou outros conflitos armadas,
revoluc;ao, estado de emergencia nacional, revolta, insurreic;ao
ou subLevaoao , no territ6rio da outra Parte Contra tante,
deverao ser concedidos, pela outra Parte Contratante, o
direito de restituic;ao, Lndemni.z acao , compensacao ou outro
pagamento nao menos favoravel aquele que a outra Parte
Contratante concede aos seus pr6prios investidores ou aos
investidores de qualquer terceiro Estado.

{2)

Sem prejuizo das d l aposi.coe s do paz aqrafo

(1)

do presente

Artiga, os investidores de cada uma das Partes Contratantes
que, em qualquer das situac;oes referidas no paragrafo acima
mencionado,
sofram perdas da outra Parte Contratante
resultantes de:
a)

requisic;oes de

bens

do

investidor

Por

forc;as

ou
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autoridades da outra Parte Contratante, actuando no
ambito das d.i.spos Lcbes legais das suas compet.enc i.as ,
obrigac;oes e ordens de comando;
b)

de s t ru i cao de bens de propriedade do investidor por
f or'ca s ou autoridades dessa outra Parte Contratante, que
nao tenha sido causada por acc;oes de combate ou que nao
foram exigidas pelas circunstancias do momenta;
se rao concedidos uma restituic;ao ou

Lndemni.z acao

adequadas.

ARTIGO 5
Expropriac.;ao
(1)

Os investimentos de investidores de cada uma das Partes
Contratantes nao deverao ser nacionalizados, expropriados OU
suj ei tos a medidas
com ef ei tos equivalentes
aos da
nacionalizac;ao ou expropriac;ao (doravante designado por
11expropriac;ao11)
no territ6rio da outra Parte Contratante
excepto para fins de utilidade publica, nos devidos termos da
lei, numa base nao discriminat6ria, e contra a indemnizac;ao
imediata, adequada e efectiva. Tal indemnizac;ao devera, no
minima, corresponder ao valor do mercado do investimento
expropriado, imediatamente antes da expropriac;ao ou antes de
se publicar a sua iminente expropriac;aoe, qualquer que seja
a primeira a acorrer, devera incluir juros a taxa normal do
mercado ate a data da efectivac;ao do pagamento, e deve ser
feito sem demora, e ser efectivamente realizavel.

(2)

O investidor afectado pela expropriac;ao tera o direito, ao
abrigo da Leqi.s l.acao da Parte Contratante que efectuar a
expropr La cao ,

de providenciar a

r ev i sao imediata, por um
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tribunal de Justi9a ou qualquer outro forum independente e
imparcial dessa Parte Contratante expropriadora e da avaLi.acao
do investimento, de acordo com os principios referenciados no
par aqr-af o (1).

ARTIGO 6
Transferencia de Capitais de Investimentos e de Rendimentos
(1)

Cada uma das Partes Contratantes devera, de acordo com o
par-aqrafo (3) do presente Artiga, permitir aos investidores da
outra Parte Contratante a livre transferencia de fundos
relativos aos seus investimentos e rendimentos, incluindo
indemniza9oes pagas nos termos das disposi9oes dos Artigos 4
e 5 do presente Acordo.

(2}

Todas as transferencias deverao ser efectuadas sem demora em
qualquer moeda convertivel no mercado, a taxa de cambio do
mercado aplicavel na data da transferencia. Na ausencia de uma
taxa de cambio do mercado, a taxa a ser usada sera a mais
recente aplicada aos investimentos vindos de fora do pais, ou
a mais recente taxa de cambi o utilizada em operacoes de
conversao de moedas em Direitos Especiais de Saque, consoante
a opc;ao que for mais favoravel ao investidor.

(3)

As transferencias serao efectuadas em conformidade com a
legisla9ao relevante a materia. Tal legisla9ao nao devera,
contudo, no que concerne as suas exigencias ou ap.LLcacao,
perturbar ou derrogar os direitos do investidor estabelecidos
nos paragrafos (1) e (2) deste artigo.
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ARTIGO 7
Resolu9ao de Diferendos entre o Investidor ea

Parte Contratante

(1)

Qualquer diferendo, entre um investidor de qualquer das Partes
Contratantes e outra Parte Contratante, relacionado com um
investimento que nao tenha sido amigavelmente solucionado,
podera, ap6s um periodo de seis meses a partir da data da
notifica9ao por escrito da reclama9ao, ser submetido a
arbitragem internacional, se o investidor em causa assim o
desejar.

(2)

Quando 0 diferendo for remetido a arbitragem internacional, 0
investidor ea Parte Contratante envolvidos na disputa podem
acordar remeter o diferendo opcionalmente:
a)

Ao Centro Internacional de Resolu9ao de Diferendos sobre
Investimentos (ICSID), em conformidade com as regras da
Conven9ao sobre a Resolu9ao de Diferendos sobre
Investimentos entre Estados e Nacionais de outros
Estados, aberto para ratifica9ao em Washington DC em 18
de Mar90 de 1965, assim que tal Parte Contratante se
tenha tornado membro da referida Conven9ao.
Enquanto este requisite nao for reunido, as Partes
Contratantes acordam que o diferendo podera ser
resolvido em conformidade com as regras do Mecanismo
Adicional
para
a
Admi n i at.r-acao
Processual
pelo
Secretariado do ICSID.

b)

a um Arbitro Internacional ou tribunal ad hoc de
Arbitragem a ser constituido por comum acordo entre
ambas as partes envolvidas no diferendo.
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(3)

Se, decorrido o periodo de tres meses ap6s a notifica9ao por
escrito da decisao do investidor de remeter o diferendo ~
arbitragem internacional nao haver nenhum acordo em rela9ao a
nenhum dos procedimentos alternatives constantes do paragrafo
(2), o diferendo sera, a pedido do investidor em causa e por
escrito, tratado nos termos do procedimento da preferencia do
investidor.

(4)

A senten9a decorrente da arbitragem nos termos dos paragrafos
(2) e (3) do presente artigo, sera vinculativa e executavel
pelas partes envolvidas no diferendo.

ARTIGO 8
Diferendos entre as Partes Contratantes
(1)

Qualquer diferendo entre as Partes Contratantes relacionado
com a interpreta9ao ou aplica9ao do presente Acordo, devera,
se poss~vel, ser resolvido atrav§s de negocia95es entre os
Governos de ambas as Partes Contratantes.

(2)

Se, o diferendo nao poqer ser resolvido deste modo, dentro de
um periodo de seis meses ap6s a data em que tais negocia95es
foram solicitadas por qualquer das Partes Contratantes, o
mesmo podera, a pedido de qualquer das Partes Contratantes,
ser submetido a um Tribunal Arbitral.

(3)

O referido Tribunal Arbitral devera ser constituido, para cada
um dos casos especificos, da seguinte maneira: dentro de dois
meses ap6s a recep9ao do pedido de arbitragem, cada Parte
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Contratante devera nomear um membro para o Tribunal. Os dois
membros designados deverao , escolher um c i dadao nacional de um
Terceiro Estado o qual, ap6s aprova9ao por ambas as Partes
Contratantes, sera nomeado Presidente do Tribunal. O
Presidente devera ser nomeado no prazo de dois meses ap6s a
data da nomea9ao dos outros dois membros.

(4)

Se decorridos os prazos fixados no paragrafo (3) do presente
Artigo as respectivas nomea95es nao tiverem ocorrido, cada uma
das Partes Contratantes podera, na ausencia de qualquer outro
acordo, convidar o Presidente do Tribunal Internacional de
.Ju s t i ca a fazer as nece aaa'r.i as nomeacoes . Se o Presidente
tiver a nacionalidade de qualquer das Partes Contratantes, ou
se tiver sido notificado a renunciar as fun95es, cabera ao
Vice-Presidente proceder as necessarias nomea95es: Seo VicePresidente for nacional de qualquer das Partes Contratantes ou
se tiver sido tambem notificado a renunciar o cargo, o membro
do tribunal Internacional de Justi9a com o e scal ao mais
elevado, que nao seja nacional de nenhuma das Partes
Contratantes e que nao tenha sido notificado a renunciar ao
cargo, sera convidado a proceder as necessarias nomeac;oes.

(5)

O Tribunal Arbitral tomara as suas decisoes atraves da maioria
de votos. Tal dec i sao se ra vinculativa a ambas as Partes
Contratantes. Cada Parte Contratante ira assumir as despesas
do seu membro no Tribunal e as suas despesas pela sua
representac;aono processo arbitral. As despesas do Presidente
e os custos remanescentes serao arcades equitativamente pelas
Partes Contratantes. Contudo, o Tribunal pode ra nas suas
dec i.soe s , ordenar que a pr-opor cao maior das despesas sej a
suportada por uma das Partes Contratantes, e essa dec Lsao s e r a
vinculativa e acatada por ambas as
Tribunal

Arbitral

ira

definir

as

Partes Contratantes. O
suas

pr6prias

regras
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processuais.

ARTIGO 9
Sub-roga9ao
Se a Parte Contratante ou sua Agencia designada, efectuarem algum
pagamento ao seu pr6prio investidor ao abrigo de alguma garantia
concedida em conexao com um investimento realizado no territ6rio da
outra Parte Contratante, a outra Parte Contratante devera
reconhecer a sub-roga9ao pela primeira Parte Contratante de todos
os direitos e tftulos do investidor indemnizado, e devera
igualmente reconhecer que a anterior Parte Contratante ou a sua
Agencia designada possuem o direito de exercer tais direitos e
assegurar tais tftulos por meio de sub-roga9ao, da mesma forma como
o investidor original.

ARTIGO 10
Aplica9ao de Outras Regras
(1)

Se as disposi95es legais de qualquer das Partes Contratantes
ou as-obriga96es ao abrigo do direito internacional em vigor
ou

estabelecidas

daqui

em

diante,

entre

as

Partes

Contratantes para a Lem do vresente Acordo Contiverem regras
sejam elas gerais ou ·especificas,
dando direito aos
investimentos e rendimentos dos investidores da outra Parte
Contratante, a um tratamento mais favoravel do que o previsto
no presente Acordo, tais regras deverao, na medida em que
sejam mais favoraveis, prevalecer sobre o presente Acordo.
I

(2)

I

I

Cada Parte Contratante devera observar e honrar qualquer outra
obriga9ao, que por ventura tenha assumido, relacionada com os
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investimentos

realizados

pelos

investidores

da

outra

Parte

Contratante.

ARTIGO
Ambito
O presente
(1)

No

Acordo

caso

da

investimentos

Republica

presente

quer

de Agosto

Africa

de Mo9ambique,

antes
em

quer

da

conformidade

entrada

com

as

em vigor na Republica de Mo9ambique,

a entrada

os
em

em vigor

disposi96es

do
da

a partir de 18

de 1984.

As partes constituintes
os seus respectivos
entrara

ap6s

todos

a todos os investimentos

depois
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Disposi9oes

em vigor

a

Sul,

e

ARTIGO

(1)

do

quer antes quer

Acordo,

Acordo,

legisla9ao

da

realizados,

No caso da Republica
realizados,

do Acordo

aplicar-se-a:

vigor do presente

(2)

11

notificar-se-ao

requisites

do presente
em vigor

Finais

Acordo

no dia

prontamente

constitucionais

tenham

seguinte

assim que

para a entrada

sido cumpridos.

ao da data

0 Acorda

da recep9ao

da

ultima notifica9ao.

(2)

0 presente

Acordo

(10)

Dai em diante,

anos ..

permanecera

em vigor por um·periodo

o presente

Acordo

de dez

manter-se-a

em
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vigor ate ao final dos doze
qualquer

das

Partes

(12)

Contratantes

meses de pre-aviso

a

dado por

outra parte contratante

para o termo deste acordo.

(3)

Em rela9ao aos investimentos aprovados e/ou realizados antes
da data em que o pre-aviso para o termo deste acordo tornar-se
efectivo, as disposi9oes dos Artigos 1 a 11 manter-se-ao em
vigor em r e Lacao
a esses investimentos, por um periodo
suplementar de dez (10) anos contados a partir dessa data ou
por qualquer periodo mais longo previsto ou acordado no
respective contrato ou autoriza9ao concedida ao investidor.

Em testemunho, o presente Acordo foi rubricado pelos subscritores
abaixo indicados, devidamente autorizados.
de Maio de 1997, nas
Lavrado em duplicado em Maputo, no dia
linguas Inglesa e Portuguesa, sendo arnbos os textos igualmente
autenticos.

Pelo Governo
da
da Africa do Sul

Pelo Governo
da RepUblica de Mo9ambique

A. ERWIN, Ministro do
Comercio e Industria

Ministro do Plano e Finan9as
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Adenda do acordo entre a RepUblica da Africa do Sule a Republica
de Moc;ambique para a Promoc;ao e
Protecc;ao Reciproca de
Investimentos.
No acto da assinatura do presente Acorda entre o Governo da
Republica de Mo9ambique e o Governo da Republica da Africa do Sul
para a Promo9ao e Protec9ao Recfproca de Investimentos, os
subscritores acordaram nas disposi95es abaixo indicadas, as quais
constituirao uma parte integrante do presente Acorda.
Em referencia ao Artiqo 6
As dd sposLcoe s relacionadas com as transferencias ao abrigo do
Artiga 6 nao serao aplicaveis aos nacionais de qualquer das Partes
Contratantes com residencia permanente e tendo emigrado para o
territ6rio da outra Parte Contratante, na medida em que tais
disposi95es sejam incompatfveis com as restri95es cambiais
aplicaveis aos cidadaos nacionais expatriados dentro do territ6rio
da outra Parte Contratante, em vigor~ data da entrada em vigor do
presente Acorda.
As omissoes ao Artiga 6 concedidas nos termos da presente Adenda
cessarao automat Lcament e para
remo9ao da referida restri9ao.

cada uma

das

r e at r i.cce s

ap6s a

k

de Maio de 19 9 7, nas 1 fnguas
Lavrado em Maputo neste dia
Portuguesa e Inglesa, sendo ambos os textos igualmente autenticos.

Pelo Governo
da
da Africa do Sul

Pelo Governo
da Republica de Moc;ambique

A. ERWIN, Ministro do

TOMAZ

Comercio e Industria

Ministro do Plano e Financ;as

