
MOÇAMBIQUE: FISCAL | Convenção sobre Segurança Social

entre Portugal e Moçambique

O Governo português aprovou, através do Decreto n.º 19/2011, de 6 de Dezembro, a Convenção sobre Segurança Social

recentemente assinada entre Portugal e Moçambique.

A Convenção em causa tem por objectivo garantir uma aplicação coordenada das legislações dos dois países no que toca à

Segurança Social, facilitando fluxos migratórios e assegurando a protecção social dos respectivos nacionais sempre que os

mesmos passem a exercer uma actividade profissional no território do outro país.

No âmbito de aplicação desta Convenção enquadram-se os trabalhadores que estão ou estiveram sujeitos à legislação dos

dois Estados e que sejam nacionais de algum deles, apátridas ou refugiados residentes no território de um dos dois Estados,

bem como os seus familiares.

A assinatura deste acordo era imprescindível para assegurar a igualdade de tratamento, a conservação de direitos adquiridos e

impedir a sujeição simultânea às legislações previdenciais de ambos os Estados, designadamente no contexto de

destacamento de trabalhadores, circunstância que poderia originar um aumento substancial de encargos para a pessoa

destacada e para a entidade empregadora.

A aplicação do presente acordo estende-se às prestações pecuniárias por motivo de maternidade, paternidade, adopção,

acidentes de trabalho, doenças profissionais, desemprego, prestações familiares, invalidez, velhice e morte.

Assim, este acordo vem estender a rede de cooperação existente entre Portugal e os PALOP no que toca à matéria de

Segurança Social, juntando-se a outros acordos bilaterais, designadamente de cooperação económica e protecção de

investimento recíproco, no âmbito do estreitamento das relações entre Portugal e estes países.
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Esta informação é de distribuição reservada, destinando-se exclusivamente a Clientes e não deve ser entendida como 

qualquer forma de publicidade, pelo que se encontra vedada a sua cópia ou circulação. A informação proporcionada e 

as opiniões expressas são de carácter geral, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico adequado para a 

resolução dos casos concretos.
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Para mais informações contacte:

Tiago Marreiros Moreira | VdA, Sócio: tm@vda.pt

Nuno Castelão | VdA, Head of International Relations: nc@vda.pt

Isabel Garcia | Silva Garcia, Sócia: Isabel.garcia@silvagarcia.co.mz

Ana Rita Almeida Campos | VdA, Head of Business & Practice Moçambique: arc@vda.pt
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