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Dedicatória 

Quero dedicar este livro antes de tudo a você, como um indivíduo agindo em seu 

próprio nome e exercendo seus direitos naturais, porque a sua vida te pertence! 

Em segundo lugar, gostaria de dedicá-lo aos pensadores e pessoas influentes do 

passado que originaram e desenvolveram o pensamento libertário anos atrás. Estes 

filósofos podem não ter vivido o suficiente para testemunhar o impacto de suas ideias, 

mas seus ensinamentos vivem hoje e estão apenas começando a se expandir. 

Finalmente, esta enciclopédia é dedicada a todos os políticos, receitas federais e 

governos do mundo que tornam necessário tal livro. Esta enciclopédia é dedicada a 

todos os parasitas que vivem do estado e pensam que isto é aceitável. Infelizmente para 

eles, ainda estamos ajudando as pessoas a sair do sistema, e não temos intenção de 

parar. Eles não podem nos impedir! 

Desde quando é um crime proteger o que lhe pertence? 

Só podemos vencer se entendermos as regras do jogo. 

Este livro lhe ensina as estratégias que lhe permitirão utilizar as regras do jogo em seu 

benefício. 

Que o jogo comece! 
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Introdução 

Como diz um ditado bem conhecido, "nada na vida é certo, exceto a morte e os 

impostos". Em nossa vida diária, temos a tendência de pensar que as coisas são 

como deveriam ser e não podem ser de outra forma.  

Não passa um dia sem que os impostos estejam presentes em nossas vidas: 

impostos sobre o que consumimos diariamente, impostos sobre nossa renda, 

impostos sobre nossos investimentos, impostos sobre nossas economias, 

contribuições para a previdência social, e assim por diante.  

No final, ficamos com cerca da metade de nossa renda, e a outra metade acaba 

nas mãos de um governo que quanto mais alimentamos, mais gordo e 

ganancioso fica.   

Aqui você encontrará um mar de possibilidades 

...ou pelo menos uma série de possibilidades separadas por oceanos. 

O objetivo deste livro é tentar mudar este status quo. Poucos teriam imaginado 

que existem países livres de impostos, muito menos que poderia haver 51 (ou até 

mais) no mundo. Muitas pessoas estão familiarizadas com Mônaco, as Ilhas 

Cayman ou Dubai, mas mesmo deixando de lado pequenas ilhas e microestados, 

um mundo está se desenvolvendo além dos países mais atraentes do ponto de 

vista fiscal.    

Afinal, você não deve escolher um país com base apenas em sua situação 

fiscal. Há uma variedade de fatores que podem ser importantes, como o clima 

local, a situação política e econômica, o Estado de direito, os direitos civis e a paz 

social.  
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Em geral, este livro é destinado a todos aqueles que querem emigrar e obter uma 

visão geral de suas opções. No entanto, ele é particularmente voltado para os 

autônomos, empresários e investidores que não dependem necessariamente de 

um emprego físico ou de um emprego, pois são eles que mais facilmente podem 

usar (ou devo dizer "evitar") os sistemas tributários globais em seu benefício.  

Por outro lado, há alguns países onde será muito mais fácil emigrar como 

empregado de uma empresa multinacional, pois ainda impõem severas 

restrições à emigração para empresários e investidores individuais. Por exemplo, 

Hong Kong e Singapura são dois países onde você provavelmente só poderá ficar 

por um longo tempo se tiver um emprego lá.   

Entretanto, ambos os países também destacam a importância de pensar desde 

cedo sobre suas possíveis opções no exterior e obter sua permissão de 

residência permanente de forma oportuna. Afinal de contas, o Panamá e o 

Paraguai de hoje podem se tornar rapidamente o Hong Kong ou a Singapura de 

amanhã. 

O trabalho em casa já era uma realidade para muitas pessoas anos atrás, mas 

depois da pandemia da COVID-19, ficou claro que há muitas atividades que 

também podem ser feitas a partir de casa, e muitas pessoas prefeririam que 

assim fosse. 

Assim como a tributação é uma forma de controle governamental, muitas 

empresas gostam de controlar seus funcionários através da presença obrigatória 

no escritório, em vez de produtividade, desempenho ou resultados (como 

deveria ser). É por isso que agora há uma forte tendência a sair de pequenos 

apartamentos e mudar-se para novas casas, para se mudar e mudar de 

ambiente. 
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A demanda por melhores condições de vida - melhor clima, impostos mais 

baixos, o desaparecimento dos obstáculos habituais, etc. - está no auge. Cada 

vez mais pessoas estão ampliando seus horizontes e nunca houve tantos 

defensores do trabalho remoto, o que se traduz em um ganho de liberdade. 

Quer você queira se livrar da pesada carga tributária (lembre-se que você passa 

metade do ano trabalhando para o estado) ou da mentalidade de seus 

concidadãos, quer você esteja procurando um lugar barato e com clima 

agradável para se aposentar ou simplesmente queira estar preparado para 

qualquer eventualidade, este livro lhe dará a orientação de que você precisa. 

"Só há um caminho certo: o seu". 

Como nos concentraremos em 51 países potencialmente livres de impostos, este 

trabalho não inclui intencionalmente os países habituais de imigração, como o 

Canadá ou a Austrália, assim como a maioria dos países ocidentais da União 

Europeia. Isto não só porque são pouco atraentes devido a seus altos impostos, 

mas também porque são difíceis de migrar, especialmente para empresários e 

investidores de países fora da UE. 

Este livro coloca ênfase especial em dois fatores: o sistema tributário e os 

requisitos de imigração. Somente países onde ambos os fatores são acessíveis 

foram incluídos neste livro. Entretanto, um capítulo discute brevemente os países 

potencialmente atraentes do ponto de vista fiscal que deixamos de fora por 

causa das altas exigências de entrada.  

Além de uma descrição detalhada do sistema tributário e dos requisitos de 

imigração, este livro enfoca fatos relevantes sobre a situação nos países, bem 

como questões cotidianas como o clima, o custo de vida e os direitos civis.   

Este livro é nosso sexto publicado em Português, mas trata do tema mais 

importante de todos: A nossa residência. Nosso lema "Porque a sua vida te 
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pertence" infelizmente se torna cada vez mais significativo a cada dia, pois a 

independência pessoal, maturidade e liberdade parecem se perder cada vez 

mais por causa dos sistemas políticos atuais.  

Por que você nunca deve confiar em um estado 

Este livro poderia - e deveria - ser um gamechanger, apresentando modelos 

sociais e estatais alternativos que, apesar de serem baseados na ausência ou 

redução de impostos, ainda podem proporcionar uma boa qualidade de vida. 

Deve também fazer com que você tome consciência de alternativas que, com o 

tempo, podem realmente permitir que você implemente planos que tenham 

crescido a partir de ideias fugazes.  

É difícil, mas é uma realidade. A grande maioria das pessoas que atualmente 

ainda estão pagando mais impostos do que recebem em troca do estado, ou 

seja, aqueles com mais de 45 anos, estarão se aposentando nas próximas 

décadas, e uma grande parte do resto está deixando os países com impostos 

altos onde vivem.  

Você é um deles? O segredo é saber que existem alternativas. Você não precisa 

permanecer eternamente à mercê de seu país de origem por causa de um 

contrato social que você nem mesmo assinou.  

Você pode escolher livremente tornar-se um cidadão de mais de 200 países em 

todo o mundo. Mais precisamente, em qualquer um dos 51 destinos deste livro, 

você pode ser verdadeiramente feliz. Porque a sua vida te pertence! 

Os impostos não são tudo 

Este livro oferece uma visão geral de 51 países atraentes para a emigração, 

principalmente do ponto de vista fiscal. No entanto, a tributação não é tudo. A 
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decisão de emigrar não deve ser baseada apenas na otimização fiscal, mas 

também em muitos outros critérios.   

Por esta razão, neste livro também levamos em conta a estabilidade política e 

jurídica dos países analisados. É normal querer emigrar para um país que tem um 

alto nível de segurança e não está passando por uma crise com um país vizinho.  

Geralmente estamos procurando um ambiente que seja o mais agradável 

possível do ponto de vista climático - ensolarado e com boas temperaturas -, 

um baixo custo de vida e que seja habitado por pessoas que são amáveis e 

abertas (dizemos geralmente porque também há pessoas que preferem um 

clima frio e não serem incomodadas). Você pode querer uma infra-estrutura que 

funcione bem e, em troca, pode estar disposto a pagar uma pequena 

porcentagem de impostos. 

Acima de tudo, você quer viver mais livremente, e nem todos os aspectos de 

um destino precisam lhe interessar. 

Este livro se concentra principalmente em 4 níveis diferentes ao avaliar um país: 

o sistema tributário geral, requisitos específicos de imigração para investidores e 

empresários, fatos gerais sobre o país e os direitos civis locais.  

O viajante perpétuo e a Teoria das Bandeiras 

Todas as informações desta enciclopédia se baseiam na Teoria das Bandeiras e 

no conceito de Viagem Perpétua. Naturalmente, existem tantas variações destas 

ideias quanto pessoas: algumas plantam apenas algumas bandeiras enquanto 

outras vivem a teoria ao extremo. 

Seja qual for a sua escolha, nunca faz mal enfatizar estes dois conceitos para 

reforçar a razão pela qual você deve migrar para outro país ou países. As 

estratégias derivadas da teoria da bandeira são baseadas na flexibilidade: em vez 
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de viajar para 30 países diferentes a cada ano, pode ser suficiente escolher 3 dos 

melhores e aproveitá-los à vontade. 

O viajante perpétuo é melhor definido pelas três derivações da abreviação "PT": 

Viajante perpétuo: um PT (perpetual traveller) é um "viajante perpétuo" que não 

tem necessariamente uma residência fixa, mas salta de um lugar para outro e de 

um país para outro conforme lhe apetece. Ele/ela é versátil e tem muitas pátrias, 

não (somente) aquela onde nasceu por acaso. 

Turista permanente: Como um eterno viajante, o PT é também um "turista 

permanente", tratado como um turista em cada país visitado e não como um 

local. Dependendo do país, isto muitas vezes garante um tratamento preferencial. 

Ex-contribuinte: Sendo considerado um turista, o PT não está sujeito à 

obrigação fiscal de nenhum país. Desde que ele/ela cancele o registro em seu 

país de origem e leve algumas coisas em consideração, pode ser um "ex-

contribuinte" que não paga impostos diretos e até esteja livre da contabilidade e 

de toda essa tediosa burocracia. 

A ideia é que os assuntos pessoais e financeiros devem ser protegidos de tal 

forma que nenhum governo do mundo tenha acesso a eles. Afinal, os amantes 

inteligentes da liberdade não deveriam sofrer sob as medidas arbitrárias de 

cada governo no poder. 

A receita do sucesso é simples: "fincar bandeiras ao redor do mundo para 

diversificar seus ativos". Se você adotar a teoria das bandeiras, serão os países 

que lhe oferecerão os melhores serviços para que você possa escolher o que 

preferir. 

"Eu não sou um pássaro e nenhuma rede me pegará:  

Eu sou um homem livre e com vontade independente! "  
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"A liberdade é indivisível. Assim que você começa a limitá-la, começa uma espiral 

 

-Ludwig Von Mises  
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Maurício 

Dados 

 População: 1.265.475 pessoas 

 Crescimento demográfico: 0%  

 Idade média: 37,5 anos 

 Forma de governo: República parlamentar unitária. 

 Taxa de inflação: 9%. 

 Taxa de desemprego: 9,5%. 

 Produto Interno Bruto (PIB): 11.902.233.720 USD 

 Idioma oficial: Francês, inglês 

 Moeda: Rupia mauriciana (MUR) 

 Taxa de câmbio atual: 1 euro = 49,61 MUR 

 Dívida pública: (porcentagem do PIB): 73,4%. 

 Religiões: Hindu (48,5%), Católica (26,3%), Muçulmana (17,3%), Outra cristã 

(6,4%), Outra (0,6%), Nenhuma (0,7%) Indeterminada (0,1%) 

 Índice de Desenvolvimento Humano: 0,804 

 Índice de Liberdade Econômica: pontuação global: 70,9; ranking 

mundial: 30 

 Coronavírus: Taxa de vacinação: 76,12%; casos: 204.200 (status de 

março de 2022) 

 Proibição de criptomoedas: Não 

 Tributação de criptomoedas: Não 

 Classificação de segurança para criptos: 5,9/10; classificação global: 

41/249 

 Initial Coin Offerings (ICOs): 8 (2 restringidos) 

Residência fiscal 
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Geralmente, os residentes mauricianos são tributados sobre sua renda mundial. 

A renda obtida no exterior é tributada somente com base na remessa. Os não-

residentes são tributados apenas sobre sua renda de origem mauriciana. 

Imposto de renda e renda derivada do emprego 

Toda renda derivada do emprego é tributada, incluindo salários, bônus, 

comissões e benefícios marginais. Os benefícios educacionais, habitacionais e 

outros também são tributados. 

Renda do trabalho autônomo e atividades comerciais 

Os trabalhadores autônomos envolvidos em atividades comerciais, comerciais 

ou profissionais são tributados sobre seus lucros. As despesas incorridas 

exclusivamente para produzir renda bruta podem ser deduzidas. 

Um artista que é membro da Sociedade de Autores das Ilhas Maurício e tem uma 

renda anual de MUR 500.000 ou menos pode optar por ter suas despesas 

dedutíveis calculadas em 50% de sua renda bruta de suas obras artísticas não 

literárias. 

Renda de investimentos  

A renda de juros é tributada a uma taxa de 15%. Os juros obtidos por não-

residentes sobre depósitos em bancos mauricianos estão isentos de impostos. 

Residentes e não-residentes estão isentos de impostos sobre os seguintes tipos 

de juros: 

 Juros derivados de contas de poupança ou depósitos fixos em bancos 

mauricianos registrados ou em instituições não-bancárias autorizadas a 

aceitar depósitos 

 Juros derivados de títulos do governo e notas do Banco de Maurício 

 Juros sobre títulos de dívida cotados e Sukuks 
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 Juros sobre debêntures ou títulos emitidos por uma empresa com o 

propósito de financiar projetos de energia renovável, cuja emissão foi 

aprovada pelo diretor executivo nos termos e condições que o diretor 

executivo determinar. 

 80% dos juros sobre o dinheiro emprestado através de uma plataforma de 

empréstimo entre pares operando sob uma licença concedida pela 

Comissão de Serviços Financeiros sob a Lei de Serviços Financeiros. 

Os dividendos pagos por empresas residentes estão isentos de impostos, e os 

ganhos de capital geralmente também não são tributáveis. 

Existe um Limiar de Isenção de Renda (IET) para indivíduos residentes. O IET é 

dedutível na determinação da renda tributável. O valor deste limite de isenção de 

renda depende do número de dependentes. O IET para o ano fiscal que termina 

em 30 de junho de 2021 é mostrado abaixo. 

 Um dependente permite uma dedução de MUR 435.000. 

 Três dependentes significam uma dedução de MUR 600.000. 

 Quatro ou mais dependentes permitem uma dedução de MUR 680.000. 

Um aposentado que tenha atingido a idade de 60 anos antes do início do ano 

fiscal de renda pode deduzir um montante adicional de MUR 50.000 se ele não 

tiver renda tributável da remuneração acima de MUR 50.000 ou da empresa. 

Esta dedução de MUR 50.000 também se aplica a pessoas com uma deficiência 

física ou mental. 

Criptomoedas 

As Ilhas Maurício têm uma legislação favorável ao Bitcoin que acolhe o Bitcoin e 

outras criptomoedas dentro de suas fronteiras. 

Em junho de 2020, as Ilhas Maurício emitiram novas diretrizes para o 

licenciamento da negociação de tokens. As diretrizes estabelecem que uma 
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pessoa que presta serviços de custódia nas Ilhas Maurício em relação a ativos 

digitais deve solicitar à Comissão de Serviços Financeiros (FSC) uma licença para 

serviços de custódia (ativos digitais). Estes serviços são referidos nas diretrizes 

como Trading Securities Systems (TSS). 

A Lei do Imposto de Renda de Maurício de 1995 poderia ser alterada para tributar 

a renda de Bitcoin, seja na forma de imposto sobre a riqueza ou imposto sobre 

ganhos de capital, para incluí-la na definição de renda bruta. 

Taxas 

O imposto de renda devido por um contribuinte é fixado a uma alíquota de 15%. A 

partir de 30 de junho de 2019, os indivíduos com renda líquida anual inferior a 

MUR 650.000 estarão sujeitos a uma taxa de imposto de 10%. 

Entretanto, a renda líquida de aluguel de um indivíduo não-residente continuará a 

ser tributada a uma taxa de 15%. 

Uma taxa de solidariedade é imposta às pessoas físicas residentes, a uma taxa 

de 25% do excesso da soma da renda tributável da pessoa física e seus 

dividendos de fontes mauricianas acima de 3 milhões de euros a partir do ano de 

renda que termina em 30 de junho de 2021. 

Impostos sobre heranças e doações 

Não é cobrado imposto sobre a herança nas Ilhas Maurício. 

Previdência social 

Os funcionários nas Ilhas Maurício são obrigados a contribuir para o Fundo 

Nacional de Pensão, que oferece benefícios de aposentadoria aos funcionários. A 

partir de 1 de julho de 2020, a taxa de contribuição para os funcionários é de 3% 

do salário bruto, até um máximo de MUR 597 por mês.  
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Para os empregadores, é de 6% do salário bruto, até um máximo de MUR 1194 por 

mês por empregado. A taxa de contribuição para o Fundo Nacional de 

Solidariedade é de 2,5% para empregadores, até um limite de 498 MUR, e 1% para 

empregados, até um limite de 199 MUR. 

A taxa de contribuição para o Fundo Nacional de Solidariedade é aplicada ao 

salário básico do trabalhador. O empregador deve contribuir com uma 

contribuição calculada sobre 1,5% do salário total do trabalhador. 

Declaração de impostos e formas de pagamento 

Os empregadores devem reter o imposto na fonte sobre a remuneração dos 

empregados. As pessoas físicas que ganham renda com o trabalho autônomo ou 

negócios têm que pagar impostos trimestrais, dependendo de sua renda no 

trimestre anterior. 

Cada contribuinte deve apresentar uma declaração de impostos eletrônica até 15 

de outubro, indicando o valor de toda a renda do exercício fiscal anterior - que 

termina em 30 de junho. 

As pessoas casadas são tributadas separadamente. A renda tributável conjunta 

pode ser dividida a critério do casal. 

Acordos de não-bitributação 

As Ilhas Maurício tem acordos de não-bitributação com os seguintes países: 

África do Sul, Alemanha, Austrália, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Botsuana, Cabo 

Verde, Catar, Croácia, China, Chipre, Egito, Emirados Árabes Unidos, Eswatini, 

França, Gana, Guernsey, Índia, Itália, Jersey, Kuwait, Lesoto, Luxemburgo, 

Madagascar, Malásia , Malta, Mônaco, Moçambique, Namíbia, Nepal, Omã, 

Paquistão, Reino Unido, República do Congo, Ruanda, Senegal, Seychelles, 

Singapura, Sri Lanka, Suécia, Tailândia, Tunísia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. 



 
Copyright Settee International LLC

  

470 
 

Estes acordos proporcionam o seguinte alívio: 

 Os dividendos são tributados a uma taxa de 0-15%. 

 Os direitos autorais são tributados a uma taxa de 0-15%. 

 A renda proveniente de atividades de transporte aéreo e marítimo por 

empresas residentes em um país signatário não é tributada nas Ilhas 

Maurício. 

 Os lucros comerciais de não-residentes são tributados somente se a 

pessoa realiza negócios através de um estabelecimento permanente ou de 

uma base fixa nas Ilhas Maurício. 

Maurício está negociando acordos de não-bitributação com Argélia, Burkina Faso, 

Canadá, República Tcheca, Grécia, Região Administrativa Especial de Hong Kong, 

Irã, Lesoto (tratado revisado), Mali, Montenegro, Portugal, Arábia Saudita, Espanha, 

St. Kitts e Nevis, Senegal (tratado revisado), Sudão, Tanzânia, Turquia, Vietnã, 

Iêmen e Zâmbia (tratado revisado). 

Requisitos de entrada (vistos, autorizações de trabalho, autorizações de 

residência, imigração) 

Os titulares de passaportes emitidos pelos governos de países pertencentes à 

União Europeia (UE) não necessitam de visto para fins de negócios, turismo ou 

trânsito: 

São necessárias autorizações de trabalho e de residência para todos os 

estrangeiros que desejam trabalhar nas Ilhas Maurício. Tais autorizações são 

válidas por um ano e são renováveis. As autorizações de trabalho são 

normalmente emitidas para estrangeiros com habilidades profissionais e 

técnicas em campos onde não há candidatos locais qualificados.  
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Uma mudança de empregador geralmente não é permitida. Se um empregado 

muda de empregador, o novo empregador deve apresentar um novo pedido de 

permissão de trabalho. 

Se um estrangeiro desejar permanecer nas Ilhas Maurício por mais de 5 anos, 

deve solicitar uma autorização de residência e depositar uma garantia bancária 

no valor de MUR 20.000. Além disso, a pessoa deve afirmar em uma declaração 

juramentada que não irá requerer a cidadania mauriciana. 

Investidores, autônomos e empresários que não sejam cidadãos mauricianos 

podem solicitar uma licença profissional através do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico (EDB) para poder realizar negócios ou trabalhar nas 

Ilhas Maurício. 

A EDB emite o Certificado de Investidor Premium, que visa promover setores 

emergentes, indústrias pioneiras, tecnologias inovadoras e outras atividades 

econômicas específicas aprovadas. O investimento mínimo é de MUR 

500.000.000. 

O detentor de um Certificado de Investidor Premium pode se beneficiar das 

seguintes vantagens: 

 reduções, isenções e taxas preferenciais de impostos, direitos, taxas e 

encargos previstos por lei; e 

 benefícios, subsídios e isenções para terrenos e edifícios, infraestrutura e 

instalações públicas, e requisitos de trabalho aprovados pelo Ministro. 

Para obter uma autorização de residência, o requerente deve ser capaz de provar 

que tem meios financeiros suficientes para viver nas Ilhas Maurício. As 

autorizações de residência são emitidas por um ano e são renováveis. 

Um aposentado não-cidadão deve primeiro transferir um montante mínimo de 

USD 2500 para uma conta bancária local e transferir pelo menos USD 2500 por 
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mês ou um montante de prestações de pelo menos USD 30.000 por ano por um 

período de três anos. 

Também é possível obter uma autorização de residência como profissional 

autônomo. Por último, Maurício também adotou um visto de nômade digital. 

Considerações familiares e pessoais 

Escolaridade obrigatória 

O ensino primário é obrigatório nas Ilhas Maurício para todos os estudantes de 5 

a 11 anos de idade. 

Membros da família 

O cônjuge ativo do titular de uma permissão de trabalho deve apresentar um 

pedido separado para uma permissão de trabalho do expatriado. 

Custo de vida - exemplos (euros) 

Custo de vida: exemplos em euros 

Pão branco (500 g) 0,52 

Garrafa de vinho (de gama 

média) 

10,00 

Aluguel mensal de um 

apartamento (1 quarto) na 

periferia da cidade 

215,89 

Aluguel mensal de um 

apartamento (3 quartos) no 

centro da cidade 

598,59 
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Taxa fixa de Internet (com um 

mínimo de 60 Mbps) 

28,22 

Jeans (Levi's 501 ou similar) 64,18 

Um Volkswagen Golf 1.4 90 KW 

Trendline (ou carro novo 

equivalente) 

31.882,93 

Um litro de gasolina 1,10 

Um cappuccino médio 1,39 

Regime de propriedade do casamento   

Ao entrar em um casamento civil, os casais podem escolher entre o regime de 

comunhão de bens ou o regime de separação de bens. Eles podem mudar o 

regime durante o casamento, se satisfizerem determinadas condições. 

Carteira de motorista 

Os expatriados podem dirigir legalmente nas Ilhas Maurício com carteiras de 

motorista de seus países de origem se suas cartas forem validadas pelas 

autoridades de trânsito. As Ilhas Maurício não têm reciprocidade com nenhum 

outro país em relação às carteiras de motorista. 

Nacionalidade 

A dupla nacionalidade é reconhecida. Requisitos de residência para 

naturalização: 5 dos 7 anos anteriores, incluindo os últimos 12 meses. 

Clima 
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O clima nas Ilhas Maurício é tropical. Normalmente no inverno (maio a outubro), 

as temperaturas máximas variam de 20°C a 26°C nas regiões costeiras. No 

interior, eles podem cair para 16°C. No verão (novembro a abril), elas são 

ligeiramente mais altas, variando de 26°C a 32°C. 

Drogas 

O marco legal para drogas nas Ilhas Maurício é regulamentado pela Lei de Drogas 

Perigosas de 2000, o que torna uma ofensa produzir, cultivar, vender, traficar, 

possuir e consumir drogas que estão listadas na Tabela de Drogas Perigosas da 

Lei, que é dividida em tabelas (Tabela I a IV). 

Jogos de azar 

Os jogos de azar são legais nas Ilhas Maurício. Os jogos de azar on-line também 

são legais no país, mas é considerado ilegal apostar em um cassino on-line 

estrangeiro.  

Prostituição 

A prostituição é ilegal nas Ilhas Maurício. 

Legislação sobre armas 

Neste país, somente proprietários de armas licenciados podem legalmente 

adquirir, possuir ou vender armas de fogo ou munições. 

Aborto 

O aborto é proibido, com exceções para proteger a vida e a saúde da mãe e em 

casos de estupro ou defeitos fetais. 

Direitos LGBT 
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Embora as relações entre pessoas do mesmo sexo não sejam reconhecidas nas 

Ilhas Maurício, as pessoas LGBT são amplamente protegidas contra a 

discriminação em áreas como o emprego ou o fornecimento de bens e serviços, 

tornando as Ilhas Maurício um dos poucos países africanos com tal proteção 

para pessoas LGBT. 

A Constituição de Maurício garante o direito do indivíduo à privacidade. 

Restrições de viagem COVID (a partir de 20/03/22): Aberto com restrições 

As fronteiras estão abertas aos visitantes que estão totalmente vacinados e/ou 

têm um teste de antígeno PCR ou COVID-19 negativo, bem como aos que estão 

em quarentena na chegada ao país. 

  


