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Actualidade Económica de Moçambique: Melhorando o Apoio 

Agrícola 
  

Maputo, 23 de Junho de 2022 - Após múltiplos choques consecutivos, incluindo a pandemia da Covid-
19, que levou à primeira recessão em quase três décadas, a economia de Moçambique começou a 
recuperar, mas sob considerável incerteza. 
 
O Banco Mundial lança hoje a 8ª edição do Actualidade Económica de Moçambique. O relatório, 
organizado em duas partes, avalia em primeiro lugar a recuperação económica do país após a crise da 
Covid-19 e apresenta suas perspetivas. Na segunda parte, o documento discute o potencial oferecido pela 
agricultura para promover uma recuperação sustentável e mais inclusiva, delineando opções de reforma 
para realinhar as políticas e programas de apoio à agricultura com o objetivo de alcançar competitividade 
e resiliência climática, assim como a segurança alimentar. 
 
O relatório assinala que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), atingiu 2,2% em 2021, beneficiando 
de condições meteorológicas favoráveis do crescimento agrícola. Por outro lado, o levantamento gradual 
das medidas de contenção da Covid-19 impulsionou o consumo privado, promovendo a recuperação dos 
serviços. No entanto, a recuperação não foi suficientemente ampla. Apesar do aumento gradual da procura 
interna e global, o crescimento nos sectores extrativo e transformador, manteve-se moderado. Diversos 
constrangimentos afetaram adversamente o desempenho económico global, nomeadamente a suspensão 
de projetos bilionários de Gás Natural Liquefeito (GNL) devido à escalada da insurreição em Cabo-
Delgado, uma política monetária mais rigorosa, e novas vagas de infeções pela Covid-19. 
 
Apesar das contínuas e significativas pressões fiscais, a coleta de receitas tem-se aguentado e as 
despesas têm sido mantidas sob controlo. Estima-se que o défice fiscal global tenha diminuído de 5,7% 
do PIB em 2020 para 4,5% em 2021. Contudo, a dívida pública interna tem continuado a aumentar à 
medida que as autoridades recorrem ao mercado interno para satisfazer as necessidades de 
financiamento, dado o acesso limitado de Moçambique ao financiamento externo. O stock da dívida interna 
atingiu 22% do PIB em 2021, contra 16% em 2019. 
 
Espera-se que o crescimento económico acelere a médio prazo, atingindo uma média de 5,7% entre 
2022 e 2024, à medida que a procura recupera ainda mais, e a economia beneficia do início da produção 
de GNL no projecto offshore de Coral em curso em 2022 e do esperado reinício de projectos de GNL de 
maior dimensão. A recuperação da procura global e dos preços das matérias-primas continuará a apoiar 
o crescimento das exportações, e os fluxos de IDE (principalmente ligados ao GNL), sustentarão os 
investimentos. Além disso, o acordo trienal ECF acordado com o FMI para 2022-2025 e o apoio orçamental 
de outros parceiros de desenvolvimento, ajudarão ainda mais a reforçar a recuperação económica, ao 
mesmo tempo que abordam as limitações da dívida e do financiamento. No entanto, os riscos de 
abrandamento são substanciais e poderão baixar consideravelmente o crescimento. Estes incluem o 
aumento dos preços das importações devido ao conflito na Ucrânia, novas ondas da Covid-19, e 
insurreição na região norte do país. 
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Com o apoio adequado, a agricultura pode ser uma fonte sustentável de crescimento, redução da 
pobreza e segurança alimentar 
 
A agricultura continua a ser a principal atividade económica do país e a sua diversidade agro-ecológica 
poderia ser ainda mais aproveitada para alcançar a segurança alimentar. Evidencias demonstram que o 
crescimento agrícola diminuiria a pobreza e a desigualdade três vezes mais rápido do que o crescimento 
em qualquer dos outros sectores. Apesar do seu potencial, a produtividade agrícola continua a ser baixa, 
segundo os padrões regionais, com Moçambique a ter um dos mais baixos rendimentos de cereais por 
hectare, por exemplo. 
 
A Actualidade Económica sugere opções de reformas que poderiam ajudar a realinhar as políticas e 
programas de apoio agrícola no sentido de conferir maior competitividade, resiliência climática, e maior 
possibilidade de alcance da segurança alimentar entre os quais se incluem: 
 

• Transferir o apoio agrícola para bens e serviços públicos tais como infraestruturas rurais, serviços 
de saúde animal e vegetal, e investigação agrícola que possa proporcionar maiores retornos 
económicos -- Esta transferência exigirá a mobilização de recursos financeiros para assegurar que 
seja tão neutra quanto possível para o orçamento do Estado, ao mesmo tempo que aborda 
algumas das actuais questões estruturais com a despesa pública agrícola (por exemplo, a maior 
parte das despesas do sector são em salários e não em investimentos). 
 

• Mudando para um apoio mais competitivo à política agrícola - os agricultores moçambicanos 
devem produzir com base nos sinais do mercado e devem avançar para uma participação plena 
nos acordos regionais de comércio livre (SADC e AfCFTA, a Área Continental Africana de 
Comércio Livre). A redução gradual das medidas fronteiriças poderia ser acompanhada de apoio 
directo, dissociado, aos agricultores que produzem bens protegidos. 

 

• Redução da tributação implícita dos alimentos e aumento do apoio às famílias com insegurança 
alimentar -- os consumidores moçambicanos de alimentos estão a financiar o grosso do apoio ao 
sector agrícola através do pagamento de um imposto implícito devido às medidas de protecção 
fronteiriça (MPF). Isto atinge mais duramente as famílias mais pobres. A redução gradual do MPF 
iria consequentemente aumentar o bem-estar dos mais pobres. 
 

• Mudar o apoio para subsídios inteligentes -- O apoio aos produtores poderia ser reformado para 
permitir aos agricultores escolher o que produzir; apoiar a intensificação da produção de culturas 
em oposição à expansão da área; e expandir o acesso a alimentos seguros e nutritivos. Não menos 
importante, integrar tecnologias e práticas agrícolas inteligentes em matéria de clima e de nutrição 
nos factores de produção e nos incentivos de apoio tecnológico para promover o crescimento da 
produtividade, construir resiliência e alcançar objectivos ambientais e nutricionais. 
 

 
Contactos Imprensa: 
Em Maputo: Rafael Saute, (+258) 21482300, rsaute@worldbank.org  

 
Para mais informação sobre o Banco Mundial em Moçambique, visite: www.worldbank.org/en/country/mozambique   

  Para saber mais sobre o IDA, por favor visite: www.worldbank.org/ida 
Siga-nos no Facebook: http://www.facebook.com/worldbankafrica 

Twitter: https://twitter.com/WorldBankAfrica 
Veja os nossos vídeos no YouTube: http://www.worldbank.org/africa/youtube 

Escute os nossos Podcasts no Soundcloud: https://soundcloud.com/worldbank/sets/world-bank-africa 
Afronomics Podcasts: https://www.worldbank.org/en/news/video/2020/04/03/afronomics-a-podcast-series  
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