
A LEI DA CONCORRÊNCIA 
DE MOÇAMBIQUE  

Familiarizar-se com os novos regulamentos & processo de aprovação de fusões 
e adquirir um entendimento sobre a Autoridade Reguladora da Concorrência 

Apresentado em português: 24 de Agosto de 2021
Apresentado em inglês: 30 de Agosto de 2021

APRESENTADO EMPRESA DE 
ADVOCACIA MOÇAMBICANA

Masterclass Exclusiva de 1  Dia

enquiry@africaninfex.com | +27 (0) 81 777 0028

www.africaninfex.com

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM:
• Receber uma visão geral sobre o Regime Jurídico da Concorrência - Lei n.º 10/2013, 

de 11 de Abril e o Regulamento do Direito da Concorrência - Decreto n.º 97/2014, 
de 31 de Dezembro 

• Adquirir um Entendimento sobre a Estrutura e Poderes da Autoridade Reguladora 
da Concorrência em Moçambique (ARC)

• Obter um Entendimento Claro sobre o Processo de Noti�cação das operações de 
concentração entre Empresas

• Compreender o Formulário de Noti�cação de Concentrações de Empresas

• Saber como evitar Infracções, Multas e Penalidades por violação do direito 
da concorrência 

WEBINAR AO VIVO



A LEI DA CONCORRÊNCIA 
DE MOÇAMBIQUE  

• Director-Presidente / Director Geral /
 Gestor de Empresa no País
• Executivo-Chefe de Finanças / 
 Director Financeiro / Gestor Financeiro
• Executivo-Chefe de Operações / 
 Chefe de Operações

• Perito-Contabilista / Técnico 
 em Contabilidade
• Chefe do Departamento Jurídico / 
 Advogado
• Director de Conformidade / O�cial 
 Responsável por Conformidade

Foi recentemente publicado o Decreto n.º 6/2021, de 23 de Fevereiro, que vem alterar o Estatuto Orgânico da 
Autoridade Reguladora da Concorrência de Moçambique ("ARC"). Esta alteração surge numa altura em que 
existem indicações crescentes de que a ARC já se poderá encontrar operacional, o que signi�ca que as 
disposições da Lei da Concorrência de Moçambique, em vigor desde 2013, se tornam plenamente aplicáveis, em 
particular no que respeita à obrigatoriedade de apresentação de fusões e outras operações societárias que 
cumpram os limiares de noti�cação aplicáveis. 

Para além dos seus poderes regulamentares e de supervisão, a ARC é responsável por investigar e decidir sobre 
procedimentos sancionatórios em relação a práticas que limitam a concorrência. Estes incluem 
comportamentos de colusão, tais como cartéis de �xação de preços ou de partilha de mercado, acordos de 
distribuição com efeitos de encerramento do mercado, ou comportamentos abusivos por parte de empresas 
dominantes. Todos estes comportamentos sujeitam as empresas envolvidas a elevados riscos e pesadas multas 
que podem atingir até 5% do seu volume de negócios anual.

Preencha o formulário de inscrição e envie a sua inscrição para enquiry@africaninfex.com 
ou faça a sua reserva directamente no website do evento. Alternativamente contacte um 

dos nossos assistentes de formação através do número +2781 777 0028 

CONCEBIDOS PARA AS SEGUINTES FUNÇÕES, EM TODAS AS INDÚSTRIAS:

Durante esta masterclass exclusiva, receberá a clareza muito necessária sobre os poderes e o mandato da 
recém-formada Autoridade Reguladora da Concorrência de Moçambique. Também irá adquirir um entendimento 
sobre o novo processo de fusão e concentração entre empresas que é necessário e executório.

Adicionalmente, faremos uma rápida análise do Regime Jurídico e Regulamento da Concorrência de 2013 e 2014, 
respectivamente.  

Sobre a African In�uence Exchange
African In�uence Exchange – Pesquisadores, Analistas de Mercado, conectores e criadores 
de redes – através de plataformas de eventos!

O nosso objectivo é pesquisar e proporcion-
ar informações estratégicas para empresas e 
particulares sobre oportunidades de negócio 
e evolução do mercado a nível actual e 
futuro. A nossa missão na AIE é tornar o 
intercâmbio de informação em África 
credível, facilmente disponível e transpar-
ente e, proporcionar plataformas de rede. 
Fazemos isso por intermédio da 

apresentação de informação sobre o 
mercado, painéis de discussão e webinars. A 
nossa base de dados extensa permite acesso 
a mais de 100 000 pessoas e organizações.

Quer por meio de pesquisa de desenvolvi-
mentos do mercado mais recentes num 
sector especí�co, ou através de análises 
segregadas de uma legislação nova 

pertinente, esforçamo-nos por apresentar o 
tema de forma interactiva e e�caz, por 
intermédio de oradores e apresentadores 
convidados que são peritos nos seus 
domínios respectivos. A nossa rede de 
contactos estende-se para além da África 
do Sul até Moçambique, Tanzânia, Quénia 
e África Subsariana.



HRA Advogados é composta por uma equipa de advogados inscritos na Ordem dos Advogados de 
Moçambique, reconhecidos pelo seu trabalho em sectores estratégicos como serviços bancários e 
�nanceiros, energia e recursos naturais e investimento privado nacional e estrangeiro. Os clientes desta 
empresa podem con�ar sempre numa combinação equilibrada de conhecimentos do panorama jurídico 
moçambicano com experiência e participação em transacções internacionais complexas. Os serviços 
prestados pela HRA Advogados são globais, respondendo às necessidades dos clientes nacionais e 
internacionais, tanto em termos de apoio no dia-a-dia como de assistência estratégica a projectos. Os 

advogados desta empresa possuem experiência altamente relevante em matéria de investimento estrangeiro, banca e �nanças, 
regulamentos, apoio comercial e corporativo bem como apoio �nanceiro a projectos. 

SOBRE A : HRA ADVOGADOS 

ALGUMAS EMPRESAS QUE BENEFICIARAM DAS NOSSAS MASTERCLASSES E DA NOSSA FORMAÇÃO: 

Apresentado em português em Maputo.
Apresentado em inglês através de Webinar

Global Alliance Insurance 
Amec Foster Wheeler
Woolworths
Nedbank
Consolidated Power Projects Group Africa
Maersk 

Mediterranean Shipping Company
Transnet
Deloitte
Netcare
Accenture
Standard Bank

Edcon
Illovo Sugar  
Anadarko
Total
Grindrod

A Morais Leitão é uma sociedade de advogados líder em Portugal, com uma 
sólida experiência de décadas. Amplamente reconhecida, a Morais Leitão é uma 
referência em vários ramos e sectores do direito, a nível nacional e internacional.
A sua reputação, quer entre pares como entre clientes, deriva da excelência dos 
serviços jurídicos prestados caracterizados pelo irrepreensível rigor técnico mas 
também pela criatividade, com abordagens frequentemente inovadoras que 
desa�am os entendimentos convencionais.

A Morais Leitão conta ainda com o apoio permanente da rede Morais Leitão Legal Circle em Angola (ALC Advogados), Cabo Verde 
(VPQ Advogados) e Moçambique (HRA Advogados), o que lhe permite dar uma resposta multijurisdicional mais e�ciente às 
necessidades mais complexas e  so�sticadas.

ABOUT THE PRESENTERS:

Tiago Arouca Mendes, Managing Partner, HRA Advogados
Tiago Arouca Mendes colabora com a Sociedade desde 2014, sendo sócio desde 2021 e estando inscrito na 
Ordem dos Advogados Moçambicana e na Ordem dos Advogados Portuguesa. Presta assessoria jurídica a 
clientes maioritariamente estrangeiros, em resultado de projectos de reestruturação, fusão, cisão e aquisição de 
participações sociais ou de operações de �nanciamento em Moçambique. Acompanha os clientes durante 
todas fases do negócio, desde a estruturação dos projectos de investimento estrangeiro, aspectos societários da 
mais variada índole e também de dissolução e/ou insolvência, entre outros. A sua experiência estende-se a 
vários sectores de atividade, tal como a banca, energia (renováveis e não renováveis), indústria extractiva, 
seguros, ramo imobiliário, construção civil, retalho, entre outros.Participa regularmente em vários artigos para 
publicações internacionais (nomeadamente sobre Petróleo e Gás, Mineiro, Infraestruturas/PPP e Investimento 
Estrangeiro), e também como formador nas suas áreas de actividade.

Pedro de Gouveia e Melo, Partner, Morais Leitão
Pedro de Gouveia e Melo colabora com a Sociedade desde 2002. Integra a equipa de Europeu e Concorrência.
A sua prática centra-se no aconselhamento e representação de empresas nacionais e estrangeiras em todas as 
áreas do direito da concorrência (controlo de concentrações, investigações em matéria de práticas restritivas e 
auxílios de Estado), em diversos sectores da economia, tais como o sector energético, o �nanceiro e o da 
alimentação e bebidas. Também aconselha clientes em direito da União Europeia, designadamente no que 
respeita às regras do Mercado Interno, da Política Agrícola Comum e dos fundos estruturais. Possui experiência 
signi�cativa em processos perante a Autoridade da Concorrência portuguesa e a Comissão Europeia, bem como 
em processos contenciosos no Tribunal de Justiça, no Tribunal Geral da União Europeia e nos tribunais 
portugueses. Trabalhou ainda em processos perante as autoridades de concorrência norte-americanas e o 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Mais recentemente tem desenvolvido atividade no aconselhamento 
em matéria de direito da concorrência em Angola e Moçambique, enquanto membro da Africa Team, incluindo 
em diversos processos perante a respetiva Autoridade Reguladora da Concorrência.

Fabrícia de Almeida Henriques, Consultora, HRA Advogados
Fabrícia de Almeida Henriques é, actualmente, consultora da HRA Advogados, sociedade que fundou em 2012 
e da qual foi Managing Partner até Junho de 2021. É sócia contratada da Morais Leitão, sociedade que ingressou 
em 1997, e onde foi coordenadora para os assuntos relativos a Moçambique na rede da Morais Leitão Legal 
Circle até Junho de 2021. Fabrícia reúne experiência signi�cativa em direito moçambicano, tendo prestado 
assessoria jurídica em direito societário e comercial e direito da energia nesta jurisdição. Mais recentemente, 
centrou a sua actividade no acompanhamento de clientes nacionais e estrangeiros em operações de fusões e 
aquisições nos diferentes sectores de actividade. Fabrícia tem um mestrado em direito civil pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa. No meio académico, foi docente na Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa entre 2000 e 2011. Em Moçambique, leccionou na Universidade Eduardo Mondlane e no Instituto 
Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique.



We also accept payment by the following methods:

  By Credit  Card Valid from

Please  debit  my credit  card: Expiry date

Visa Master card American Express 

Card No

Cardholder’s  name  

Card  billing address  (if  from  Co address)   

Country   Postcode  

Signature   Date  

Delegate Pricing

SF

DE LEG ATE 1

  Mr   Mrs

(tick the relevent box)

  Dr   Other Title  

Name Surname   

Company Job Title 

Address

Postcode   

Telephone   Fax  

Email   Country   

Signature   Date   

DE LEG ATE 2

  Mr   Mrs   Dr   Other Title  

Name   Surname   

Company   Job Title 

Address   

Postcode   

Telephone   Fax  

Email   Country   

Signature   Date   
I agree to African In�uence Exchange payment terms. If you have not received an acknowledgement
before the conference, please call us to con�rm your booking

I agree to African In�uence Exchange payment terms. If you have not received an acknowledgement
before the conference, please call us to con�rm your booking

TERMS AND CONDITIONS

PAYMENT 
• Payment is due in full at the time of registration
• Your registration will not be con�rmed until payment is recieved and may be subject 
 to cancellation. 
• Payment terms are strictly 10 working days, bookings where payment is not received
 will be cancelled
• Seats are only guaranteed once payment is receivedIf a booking is received less than
 10 working days before the event a credit card number is required to con�rm your place
• Bookings received less than two weeks before the event date can only be paid
 by credit card.   

Para facilitar o pagamento, sugerimos fortemente que faça o pagamento 
online usando um cartão de crédito. Esta é a opção de pagamento mais 
fácil e mais rápida. Alternativamente, terá que fazer um depósito bancário 
na nossa conta bancária na África do Sul. Para pagamentos em Moçambique, 
por favor e mande um e-mail para erena@africaninfex.com

O pagamento também pode ser feito via PayPal, enviado para 
erena@africaninfex.com
(Por favor, use o seu nome como referência).

Por favor, registe-se no site antes de fazer qualquer pagamento.

Name of Account: 
Bank: The Standard Bank of South Africa

Branch Name: Sandton 
Branch Code: 019205
Swift Code: SBZAZAJJ
Address: 1st Floor, Corner Fredman Drive and 5th Street, Sandton, 2196  
Tel : 0860 109 075

DISCOUNTS
• In order to qualify for any early registration discount rate, booking and payment 

must be received before the deadline date listed in the event marketing material.
•

counts) also require payment within the stipulated 10 days
• No discount o�ers may be combined with other o�ers
•

received

SUBSTITUTIONS & CANCELLATIONS 
Attendees may nominate an alternative person from their organisation to attend up 
to 24 hours prior to the start of the event, at no extra charge. Should substitution not 
be possible, cancellation charges apply as follows:
•   8 weeks or more prior to start of event: 10% of the attendee fee
•   4 to 8 weeks prior to start of event: 50% of the attendee fee
•   4 weeks or less prior to start of event: 100% of the attendee fee
All substitutions and cancellations must be received in writing 

ACCESS REQUIREMENTS 
Attendees should advise of any special access requirements at the time of registration.

REGISTRATION INFORMATION
Registration information will be sent to registered attendees by email at least seven 
days prior to the event.  Any attendee not receiving the registration information 

should contact us by email to enquiry@africaninfex.com

ALTERATIONS TO PROGRAMME - Cancellation/Postponement of Event
AIE reserves the right to make alterations to the event programme, venue and tim
ings. In the unlikely event of the programme being cancelled by AIE, a full refund 
will be made. Liability will be limited to the amount of the fee paid by the attendee/s. 
In the event of it being found necessary, for whatever reason, that the event is being 
postponed or the dates being changed, the organisers shall not be liable for any 

expenditure, damage or loss incurred by the attendee/s.
If by re-arrangement or postponement the event can take place, the booking be
tween the attendee and the organisers shall remain in force and will be subject to 

the cancellation schedule in paragraph 3. 

SPEAKERS
Views expressed by speakers are their own. AIE cannot accept liability for advice given, 

or views expressed, by any speaker at the event or in any material provided to 
attendees. In the event that a speaker is presenting in another language, other than 

English, AIE will provide on-site, live translation into English. AIE is not obliged to 
translate the presentation slides / presentation material into English during or after 

the event. Translation is not available at training courses.

PHOTOGRAPHY & FILMING 
For promotional purposes, there may be a professional photographer and video 

recorded should advise the organisers by email to enquiry@africaninfex.com 48 
hours prior to the event start date.

DATA PROTECTION  
By submitting registration details, attendees agree to allow AIE and companies as

sociated with the event to contact them regarding their services. Attendees who do not
wish to receive such communications please email enquiry@africaninfex.com. 

The contact details of registered attendees will be placed on the attendee list which will be 
passed to sponsoring companies and to all attendees for them to see who is at the event 

for the purpose of networking and meetings. Attendees who do not wish to be included on 
this list should advise at the time of booking.

YOUR DETAILS  
To ensure we have your correct details, please email enquiry@africaninfex.com to 

inform us of any incorrect details which we will then amend.
Full terms and conditions are available at

http://www.africaninfex.co.za/terms-and-conditions 

BANKING DETAILS

Account Number:
Account Number:

420 933 077 (Currency: South African Rands (ZAR))
090731093 (Currency: US Dollars (USD))

Limited Capacity due to the nature of the course.

A Lei Da Concorrência de Moçambique 
Apresentado em português: 24 de Agosto de 2021
Apresentado em inglês: 30 de Agosto de 2021

Preço/Price: 

Masterclass de 1 Dia: 420 USD

5900 ZAR

Registar 3 ou mais: 370 USD

5300 ZAR


