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Moçambique dispõe de abundantes recursos naturais, 
mas continua a confrontar-se com desafios substanciais 
a nível de desenvolvimento. Espera-se, em particular, que 
a descoberta de enormes reservas de gás proporcione 
a Moçambique uma oportunidade transformadora em 
termos de crescimento sustentado e inclusivo. Em geral, a 
narrativa do desenvolvimento de Moçambique tem vindo 
a ser considerada como uma história de sucesso, graças 
ao crescimento económico rápido e sustentado que se 
verificou no país durante as duas últimas décadas. No 
entanto, a pobreza continua a ser elevada e a desigualdade 
de rendimentos tem vindo a aumentar. Quase metade 
da população é classificada como pobre e reside, na sua 
maioria, em zonas rurais, que se concentram nas regiões 
Norte e Centro. A deterioração da situação de segurança e 
a insureição armada em Cabo Delgado também constituem 
um desafio premente. Além disso, o frágil desenvolvimento 
do capital humano do país compromete as perspectivas de 
crescimento a longo prazo. Moçambique encontra-se agora 
numa encruzilhada de múltiplas oportunidades e riscos que 
resultam da descoberta de algumas das maiores jazidas de 
gás natural (GNL) do mundo. A gestão dessas oportunidades 
e desses riscos terá de ser feita no contexto dos desafios 
provocados pela crise da COVID-19.

O notável desempenho de crescimento de Moçambique, 
ao longo de décadas, tem vindo a perder dinamismo 
desde 2016. Moçambique tem sido uma das economias 
em maior crescimento na África Subsaariana (ASS), motivada 
pelo regresso da paz no início dos anos 90. A estabilidade 
política serviu de base para a implementação de políticas 
macroeconómicas sólidas. Por sua vez, a melhoria da gestão 
económica ajudou a atrair investimento directo estrangeiro 
(IDE) e um grande apoio por parte de doadores. O sector 
dos recursos, em rápida expansão, também desempenhou 
um papel importante. Hoje em dia, Moçambique já não é 
uma estrela a nível de crescimento. O crescimento do país 
desacelerou fortemente na sequência do escândalo das 
dívidas ocultas, que ocorreu em 2016, e, em 2020, entrou 
em território negativo pela primeira vez desde em quase 

três décadas. As consequências económicas da crise da 
dívida foram acentuadas pelo impacto dos ciclones tropicais 
em 2019, evidenciando o elevado nível de vulnerabilidade 
de Moçambique aos choques climáticos e aos choques 
induzidos por políticas e pela pandemia da COVID-19 em 
2020 (ver Caixa). Estes choques revelaram as vulnerabilidades 
existentes no país, por via da sua sobre dependência das 
exportações de matérias-primas e dos mega-investimentos 
com consumo intensivo de capital e ligações locais limitadas.

Nas últimas décadas, o crescimento tem sido impulsionado 
pelo investimento e pela rápida expansão dos serviços e 
da indústria. Desde meados da década de 2000, o advento 
dos megaprojectos concentrados nas indústrias extractivas 
tem vindo a impulsionar o crescimento dos investimentos, 
apoiado por um aumento do IDE. Nos últimos anos, as 
entradas de IDE em Moçambique representaram 15 por 
cento do total das entradas na ASS. No entanto, também 
nos últimos anos, o investimento tem vindo a diminuir, 
o que reflecte, em parte, os esforços de consolidação 
fiscal que se seguiram à crise da dívida oculta. O rápido 
crescimento no sector dos serviços abriu um leque mais 
vasto de empregos fora da agricultura, mas os serviços 
continuam a ser dominados pelo comércio de baixa 
produtividade e pelas actividades informais. Grande parte 
da população continua a dedicar-se a actividades rurais 
informais, predominantemente de pequenas dimensões, 
associadas a elevadas taxas de pobreza. Ao mesmo tempo 
que os sectores que apresentam maior dinamismo geram 
poucos empregos, aqueles que empregam mais pessoas 
carecem de dinamismo.

Para aproveitar ao máximo os recursos do gás natural de 
Moçambique e fazer com que o crescimento chegue aos 
pobres, é necessário um modelo de crescimento novo 
e ambicioso, que vá além das indústrias extractivas. A 
estratégia de crescimento existente é limitada, em termos 
de capacidade para apoiar a redução acelerada da pobreza 
e para promover um crescimento equitativo. Este CEM 
explora o actual modelo de crescimento de Moçambique 

Sumário Executivo
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através de uma análise bastante detalhada. A partir dessa 
análise, formula recomendações concretas para aquele que 
poderá vir a ser um novo modelo de crescimento.

O relatório é constituído por cinco capítulos. O 1.º Capítulo 
fornece uma visão geral do actual modelo de crescimento 
de Moçambique, questionando quais os factores que estão 
a promover esse mesmo crescimento e apresentando os 
motivos que justificam a necessidade de reformulação do 
modelo. Os restantes capítulos exploram, de forma mais 
pormenorizada, uma selecção de questões. O 2.º Capítulo 
fornece uma análise do potencial impacto do crescimento 
dos recursos no PIB, nas exportações, nas receitas e no 
emprego em Moçambique, discutindo, igualmente, como 
aproveitar devidamente as oportunidades e como gerir 
os riscos associados. O 3.º Capítulo conta a história do 
crescimento de Moçambique a partir de uma perspectiva 
espacial. Este capítulo constrói uma base de dados exclusiva 
sobre o PIB sectorial, distrito a distrito, a fim de permitir 
identificar os principais nós de crescimento em Moçambique 
e compreender porque é que existe uma fraca ligação 
entre o crescimento e a redução da pobreza. O sector dos 
serviços é o tema do Capítulo 4, no qual se exploram as 
formas de ultrapassar os constrangimentos à concretização 
do potencial desse sector para impulsionar o crescimento 
em Moçambique. O Capítulo 5 prossegue com a análise 
desse tema, examinando os entraves ao crescimento do 
sector privado decorrentes de uma governação frágil e 
do aumento da corrupção. Nos cinco capítulos são feitas 
recomendações ao nível das políticas quanto ao caminho a 
seguir para o futuro.

A identificação das áreas temáticas seguiu o esquema do 
novo Memorando Económico de País (CEM) 2.0 do Banco 
Mundial.1 A primeira fase da abordagem CEM 2.0 consistiu 
numa análise do país relativamente aos principais entraves 
ao crescimento em Moçambique.2 Com base na análise de 
dados e consultas3, emergiram três pilares como questões 
de relevo: (i) aumento da produtividade e da competitividade 
(do sector dos serviços); (ii) alargamento do crescimento 
para além das grandes cidades; e (iii) tirar o máximo partido 
do boom dos recursos. Juntos, estes pilares têm o objectivo 
de direccionar Moçambique para uma trajectória de 
crescimento mais diversificada e inclusiva, potenciando, ao 
mesmo tempo, a tão esperada exploração dos seus recursos 
naturais. Os capítulos deste CEM abordam questões-chave 
nas três áreas acima mencionadas. O relatório também 
discute os desafios da governação relativamente ao 
crescimento do sector privado em Moçambique, com uma 

1 Para mais detalhes, consultar a “Concept Note” (Nota Conceptual) e o “Country Scan” (Análise de País) relativos ao Memorando Económico de País para 
Moçambique.

2 A análise do país baseou-se numa revisão de um vasto leque de dados, numa actualização dos indicadores de diagnóstico de crescimento e num trabalho 
analítico relevante, incluindo o recente diagnóstico do emprego, avaliação da pobreza e relatórios de urbanização para Moçambique.

3 Na fase de concepção, foram realizadas consultas com representantes do governo, incluindo o Ministério da Economia e Finanças, o Banco de Moçambique 
e o Instituto Nacional de Estatística, bem como com representantes do sector bancário e da associação do sector privado, a Confederação das Associações 
Económicas (CTA).

4 Para atingir o objectivo principal do Plano Quinquenal de Desenvolvimento, o Governo identificou as seguintes áreas estratégicas: (i) transformar e 
modernizar a agricultura; (ii) investir em infra-estruturas económicas e sociais; (iii) promover o potencial da indústria extractiva; (iv) estabelecer ligações 
entre o turismo e outros sectores económicos; (v) fortalecer o desenvolvimento da pesca artesanal.

avaliação aprofundada sobre a corrupção. Não se espera 
que o quadro CEM 2.0 seja exaustivo e Moçambique pode 
enfrentar desafios que ultrapassem o âmbito do relatório, 
alguns dos quais já foram abordados noutros contextos. 
Por exemplo, a discussão dos constrangimentos e das 
oportunidades do desenvolvimento do sector privado é 
feita no Diagnóstico do Sector Privado do País (2020) 
(“Country Private Sector Diagnostic”), enquanto o papel da 
agricultura na promoção do crescimento e na redução da 
pobreza é abordado no Diagnóstico do Rendimento Rural 
(2020) (Rural Income Diagnostic). Grande parte das áreas 
temáticas deste CEM encontra-se em conformidade com 
o plano quinquenal de desenvolvimento de Moçambique, 
que procura “Adoptar uma economia mais diversificada 
e competitiva, intensificando os sectores produtivos com 
potencial para elevar a geração de rendimentos e a criação 
de mais oportunidades de emprego, sobretudo, para 
jovens”.4

O actual modelo de crescimento precisa 
de ser repensado

O actual modelo de crescimento de Moçambique tem 
sido associado a um aumento das desigualdades e tem 
tido um impacto limitado na redução da pobreza. Embora 
a taxa de pobreza tenha caído de 60,3 por cento em 
2002/2003 para 48,4 por cento em 2014/2015, as pessoas 
que se encontram nos últimos 40 por cento da pirâmide 
de distribuição de rendimentos foram largamente deixadas 
para trás. Moçambique encontra-se agora entre os países 
com mais desigualdades da ASS, após registar um aumento 
do seu coeficiente de Gini de 0,47 para 0,56 entre 2008 e 
2014. Nas últimas duas décadas, o crescimento tem vindo 
a tornar-se progressivamente menos inclusivo, uma vez 
que Moçambique tem vindo a depender cada vez mais de 
megaprojectos com utilização intensiva de capital e ligações 
limitadas ao resto da economia. As ligações intersectoriais 
têm sido minadas pela precariedade das infra-estruturas e 
pelas grandes distâncias geográficas entre as zonas de maior 
potencial agrícola e massa populacional (Centro e Norte 
rural) e as zonas de maior procura efectiva (Sul urbano). Além 
disso, as zonas rurais - onde a pobreza está profundamente 
enraizada - são vítimas de ciclones, secas, inundações e 
epidemias recorrentes.

Um capital humano débil enfraquece as perspectivas de 
crescimento a longo prazo em Moçambique. Embora o 
país tenha uma das mais elevadas taxas de despesa social 
da ASS, a formação de capital humano continua a ser 



MOÇAMBIQUE MEMORANDO ECONÓMICO DE PAÍS 7

fraca. Moçambique ocupa o 148º lugar entre 157 países no 
Índice de Capital Humano 2020 do Banco Mundial, ficando 
abaixo da maioria dos seus pares da ASS. A produtividade 
de uma criança que nasça hoje em Moçambique, quando 
crescer, será apenas de 36 por cento, comparativamente 
à produtividade que essa criança poderia ter se usufruísse 
de educação completa e de saúde plena. O país tem 
igualmente um dos mais baixos níveis de aprendizagem 
em comparação com os seus pares, o que representa um 
obstáculo crítico para um crescimento mais rápido e mais 
inclusivo em Moçambique. Permitir que os moçambicanos, 
particularmente os pobres e vulneráveis, contribuam e 
beneficiem do progresso económico, implica investir no 
seu capital humano. A formação de capital humano será 
essencial para assegurar a criação e ocupação de postos 
de trabalho em sectores mais produtivos. Desde a infância, 
muitos moçambicanos - especialmente os das zonas 
rurais e das regiões Centro e Norte - não têm acesso aos 
serviços e investimentos essenciais para poderem ter uma 
vida produtiva na idade adulta. É provável que os agregados 
familiares destas províncias não possam beneficiar do 
crescimento, devido à falta de activos produtivos (incluindo 
capital humano), o que limita o seu acesso às oportunidades 
económicas.

As recentes condições macroeconómicas não têm sido 
favoráveis ao crescimento. Apesar da mais recente crise 
de governação económica, cujo período final coincidiu 
com a COVID-19, a gestão macroeconómica tem sido em 
grande medida sólida. No entanto, Moçambique enfrenta 
actualmente níveis elevados de dívida pública, que podem 
constituir um obstáculo ao investimento através de vários 
canais. São necessários investimentos produtivos (por 
exemplo, em electricidade e infra-estruturas) para atrair 
o investimento privado e assegurar um crescimento 
sustentável. Existe, todavia, uma margem fiscal limitada 
para realizar investimentos públicos, dadas as implicações 
para a sustentabilidade fiscal e da dívida, sobretudo com 
a crise em curso. Além disso, as incertezas em matéria de 
políticas e o receio de taxas tributárias futuras mais elevadas 
para fazer face a uma situação fiscal difícil podem afectar a 
confiança dos investidores e limitar o investimento privado. 
Os incentivos fiscais podem ajudar a atrair investimentos 
privados, mas o governo perderia receitas fiscais muito 
necessárias que poderiam ajudar a reduzir a dívida e a 
financiar o desenvolvimento a curto e médio prazo.

O boom do GNL aumenta tanto as oportunidades como 
os riscos, os quais têm de ser cuidadosamente geridos. 
Os principais desafios que Moçambique enfrenta ao longo 
do período de desenvolvimento do GNL diferem entre as 
fases de investimento e de produção. Durante a fase de 
investimento (os primeiros dez anos), o principal desafio 
é equilibrar o limitado espaço fiscal e a necessidade de 
consolidação fiscal com financiamento contínuo para 
os projectos de GNL, num contexto de níveis de dívida já 
elevados. As receitas começarão a aumentar por volta de 

2033 quando as instalações estiverem operacionais e já se 
tiver conseguido recuperar os custos dos projectos de GNL. 
Durante a fase de produção, Moçambique terá de enfrentar 
a volatilidade das receitas e a perda de competitividade dos 
sectores não transaccionáveis.

O desempenho estagnado da agricultura está a manter 
os pobres rurais numa armadilha da pobreza. A baixa 
produtividade agrícola está a aprisionar os pobres rurais na 
sua condição de pobreza, ao passo que o crescimento nos 
sectores da indústria e dos serviços é dinâmico, assistindo-
se ao aparecimento de nós de crescimento entre os distritos 
rurais pobres – especialmente, aqueles que possuem boas 
ligações às áreas urbanas. O rendimento das culturas de 
Moçambique não só é baixo segundo os padrões regionais, 
como também está muito abaixo do potencial agrícola 
do país. O aumento da produtividade agrícola poderia 
ter um grande impacto na redução da pobreza a curto-
médio prazo. O isolamento relativo e os elevados custos 
de transporte constituem barreiras importantes para os 
agregados familiares agrícolas no acesso aos mercados de 
insumos e de produção, e no aumento da produtividade.

A análise inovadora deste CEM revela que o crescimento 
foi mais rápido nas zonas rurais, embora partindo de 
uma base baixa, sustentado por sectores não agrícolas, 
enquanto a agricultura, onde se encontra a maioria dos 
pobres, estagnou, contribuindo para a perpetuação da 
armadilha da pobreza. O crescimento nas vilas e cidades 
secundárias tem revelado uma contribuição para um 
crescimento mais inclusivo e para o apoio aos mercados 
agrícolas e à transformação estrutural nas zonas rurais. Dada 
a proximidade de pequenas vilas e cidades secundárias às 
zonas rurais, o seu crescimento tende a melhorar as ligações 
de consumo, a criar procura de mão-de-obra não agrícola 
e a melhorar as ligações de mercado entre os actores das 
cadeias de valor agrícolas.

O sector dos serviços tem sido o maior motor de 
emprego e crescimento nas últimas duas décadas, 
mas a sua produtividade está em declínio. Os serviços 
têm proporcionado oportunidades de emprego aos 
trabalhadores que se vêem abandonados pela agricultura. 
No entanto, o sector continua a ser dominado pelo comércio 
de baixa produtividade e pelas actividades informais, na sua 
maioria concentradas em áreas urbanas. As habilidades 
e a produtividade marginal dos novos trabalhadores que 
entram no sector dos serviços estão abaixo da média. 
Face a um contexto em que cada vez mais mão-de-obra 
transita da agricultura para os serviços, se não forem feitos 
investimentos de capital significativos nos serviços, prevê-
se que o crescimento da produtividade do sector continue 
a diminuir. A elevada percentagem de pequenas empresas 
informais também desempenha um papel importante. 
Combater estas fragilidades pode ajudar a impulsionar a 
contribuição deste importante sector para o crescimento 
no futuro.
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A COVID-19 está a pôr em risco vários anos de ganhos de desenvolvimento 
arduamente conquistados  

A COVID-19 continua a alastrar-se a nível mundial, estando agora a emergir uma segunda vaga. Até ao presente, 
Moçambique tem sido poupado dos piores efeitos da pandemia, mas os casos confirmados têm vindo a aumentar 
rapidamente desde o levantamento do Estado de Emergência, no início de Setembro. À semelhança da maioria dos 
países da ASS, Moçambique tomou medidas sem precedentes para conter o vírus, ainda que à custa da paralisação da 
economia. O país começou agora a reabrir gradualmente a sua economia num contexto de elevadas repercussões 
socioeconómicas.

A pandemia tem cobrado uma pesada factura à economia. Prevê-se que o PIB real diminua 0,8 por cento em 2020, 
contra uma estimativa pré-Covid de 4,3 por cento, numa altura em que a procura externa diminui, em que as medidas 
de confinamento nacionais desestabilizam as cadeias de abastecimento e comprimem a procura interna, e em que 
os investimentos na área do GNL são adiados. Espera-se que a economia recupere gradualmente a partir de 2021, 
mas muito depende do rumo da pandemia. O desenvolvimento e a distribuição generalizada de vacinas contra a 
COVID-19 estarão no centro de uma recuperação resiliente; daí a importância de assegurar um acesso amplo, rápido 
e facilitado às vacinas, assim que estiverem disponíveis.

A pandemia causou uma súbita perda de rendimentos para as empresas e para as famílias, agravando as condições 
de vida, especialmente, para os pobres urbanos envolvidos, que se dedicam, em grande parte, ao sector informal. 
Até Junho de 2020, cerca de 120 000 postos de trabalho foram perdidos, e 63 000 contratos de trabalho foram 
suspensos. Aproximadamente 2,9 por cento das empresas afectadas foram forçadas a cessar a sua actividade. A 
região Norte, actualmente a braços com uma escalada da insurreição, registou um encerramento temporário ou 
permanente de 38 por cento das empresas. Embora o impacto tenha sido significativo a nível geral, as pequenas 
empresas foram as mais afectadas.

A COVID-19 está a reverter anos de progresso na redução da pobreza. As perdas de postos de trabalho afectaram os 
rendimentos das famílias e debilitaram a segurança alimentar, com mais de 50 por cento dos agregados familiares 
urbanos a ficarem sem alimentos, embora os agregados familiares rurais sejam menos afectados. As projecções do 
Banco Mundial sugerem que, em resultado da pandemia, é provável que, em 2020, mais 850 000 pessoas caiam na 
pobreza (medida segundo o limiar de pobreza internacional de 1,90 USD por dia). Entretanto, o encerramento de 
escolas para combater a COVID-19 poderá atrasar o progresso em termos de formação de capital humano.

Estes impactos revestem de urgência os apelos para uma reformulação do modelo de crescimento existente em 
Moçambique. O país sairá da crise com uma dívida pública mais elevada. O impacto da COVID-19 nas economias 
avançadas pode também significar um declínio prolongado dos fluxos de IDE, bem como uma procura e preços 
mais baixos para os principais produtos de exportação de Moçambique. É essencial proteger a economia contra 
as cicatrizes e contra uma perda dispendiosa de PIB potencial. O fluxo de caixa que as empresas moçambicanas 
possuem para se manterem à tona durante longos períodos é limitado. Se não forem vigiadas, as empresas viáveis 
podem ir à falência, o que conduzirá a uma perda na capacidade de produção. A curto prazo, as medidas de apoio 
ex ante às famílias e às empresas viáveis devem ser reforçadas, ao mesmo tempo que, conforme a pandemia se for 
atenuando, será crucial mudar o foco para as reformas estruturais delineadas neste relatório, a fim de assegurar uma 
recuperação resiliente e inclusiva.

Banco Mundial (Novembro de 2020). Actualidade Económica de Moçambique: Preparação para a Recuperação.
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A competitividade e produtividade em Moçambique ficam 
ainda mais condicionadas pela fraca governação e pela 
corrupção. O sector privado poderia tornar-se num motor 
de transformação económica e de criação de emprego, 
mas está a ser travado por diversos constrangimentos. 
Um quadro de governação frágil está a comprometer as 
reformas regulamentares necessárias para o crescimento 
do sector dos serviços, ao mesmo tempo que a corrupção 
é citada pelas empresas moçambicanas como um dos 
três principais obstáculos ao seu funcionamento. Uma 
avaliação regulamentar com enfoque nos serviços de 
base, nomeadamente, nas TIC, nas telecomunicações, 
nos transportes e na logística, identifica os principais 
estrangulamentos a nível regulamentar, que resultam, em 
parte, da má implementação das regras existentes, e não de 
regulamentos restritivos per se. A análise que é feita neste 
CEM também constata que a corrupção está a aumentar e 
que tem um efeito negativo no crescimento das vendas e da 
produtividade das empresas. Revela, particularmente, que a 
corrupção é mais prejudicial para as empresas de elevado 
desempenho (aquelas com elevadas taxas de crescimento 
de vendas e produtividade), que pagam subornos 
relativamente pequenos. Os resultados sugerem fortemente 
que a corrupção constitui um sério constrangimento ao 
crescimento do sector privado em Moçambique.

Moçambique também enfrenta desafios consideráveis 
no que diz respeito à garantia da igualdade de género no 
acesso a oportunidades e recursos. A nível da legislação, 
Moçambique fez progressos na promoção da igualdade 
de direitos entre homens e mulheres. Nos termos da 
Constituição, a igualdade de direitos entre homens e 
mulheres é garantida por lei. No entanto, subsistem 
importantes desafios no que concerne à implementação 
das várias leis e direitos. Não obstante, as mulheres ainda 
têm menos acesso à terra do que os homens devido a 
práticas discriminatórias consuetudinárias. A aplicação das 
políticas continua a ser pouco sólida, em parte devido a um 
desenvolvimento institucional deficiente. Em Moçambique, 
as mulheres atingiram, em média, apenas 1,4 anos de 
escolaridade, dois anos abaixo da escolaridade média entre 
os homens, 3,4 anos, que também é muito baixa. O facto de 
as mulheres terem um nível de educação e competências 
mais baixo dificulta-lhes a procura de trabalho no sector 
formal e afecta negativamente o seu potencial como 
empreendedoras. Os níveis globais de aprendizagem são 
significativamente mais baixos no Norte e Centro do país. 
Espera-se que o impacto da COVID-19 no rendimento 
das mulheres seja considerável, devido às medidas de 
contenção impostas pela pandemia, que limitaram a sua 
capacidade de adquirir e vender produtos. Além de terem 
uma menor probabilidade de trabalharem no pequeno 
sector formal comparativamente aos homens, as mulheres 
moçambicanas recebem uma remuneração inferior. 

Como seria um novo modelo de 
crescimento?

Moçambique terá de ir para além das indústrias extractivas. 
Precisa de se afastar do seu duplo foco nos megaprojectos 
e na agricultura de baixa produtividade e procurar uma 
economia mais interligada e competitiva, que partilhe 
o crescimento de forma mais equitativa. É essencial 
combater a dependência excessiva da poupança externa e 
desenvolver um mecanismo claro (visão para um) motor de 
crescimento interno. Isto envolverá: (i) o desenvolvimento e 
a actualização da economia de serviços; (ii) a modernização 
e o aumento da produtividade agrícola; e (iii) a maximização 
das vantagens comparativas na manufactura em pequena 
escala, bem como o fortalecimento das ligações com os 
sectores extractivos.

Para mitigar os riscos fiscais associados aos projectos 
de GNL, são necessárias várias medidas. O Governo de 
Moçambique (GdM) terá de considerar a implementação 
de diferentes estratégias em diferentes fases do ciclo do 
projecto de GNL para atingir a consolidação fiscal, por um 
lado, e gerir as receitas voláteis, por outro:

• Desenvolver um quadro fiscal forte e credível com 
uma regulamentação fiscal clara e simples. Embora 
as receitas dos projectos de GNL apenas aumentem 
significativamente dentro de cerca de uma década, é 
necessário definir, desde já, regras e objectivos fiscais 
claros, para que se disponha de um quadro funcional 
para gerir a volatilidade das receitas no futuro.

• Conter a factura salarial do sector público e rever o 
papel das empesas públicas na economia. A factura 
salarial do sector público moçambicano continua a 
ser das mais elevadas em comparação com a dos seus 
pares. Aumentou de 8 por cento do PIB em 2008 para 
11,6 por cento (quase 60 por cento do total das receitas 
fiscais) em 2019. As empesas públicas moçambicanas 
com fraco desempenho têm exercido uma pressão 
acrescida sobre o orçamento público. É necessário 
proceder a um levantamento exaustivo do papel das EPs 
na economia. Isto deve contemplar revisões dos termos 
de participação da empresa pública de hidrocarbonetos.

• Melhorar o investimento público. No curto prazo, 
é importante evitar a antecipação significativa de 
investimento público e desvinculá-lo das receitas do 
GNL. Moçambique precisa de continuar a melhorar 
a avaliação e selecção das projecções, incluindo por 
parte das empresas públicas, através do planeamento 
plurianual e da consolidação da plataforma digital 
existente para a gestão do investimento. 

• Criar um fundo soberano cuidadosamente concebido 
com um duplo mandato de estabilização a curto prazo, 
dada a volatilidade das receitas e poupança a longo 
prazo para as gerações futuras. 

• A transparência e a prestação de contas serão 
extremamente importantes para uma gestão bem-
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sucedida do boom dos recursos naturais. Entre outras 
medidas, Moçambique deverá continuar a trabalhar 
no sentido do pleno cumprimento da Iniciativa para a 
Transparência das Indústrias Extractivas (ITIE).

Aumentar gradualmente o investimento assim que 
haja progressos significativos na consolidação fiscal 
e nas reformas estruturais. O aumento gradual do 
investimento deve ser acompanhado por políticas sectoriais 
devidamente formuladas. Embora seja necessária uma 
gestão macroeconómica prudente para um crescimento 
sustentado, as políticas devem ser mais ambiciosas do que 
isso para impulsionar a competitividade e a produtividade 
dos sectores não-GNL. São também necessárias medidas 
para assegurar uma distribuição mais equitativa dos recursos. 
Algumas destas opções de reforma são abordadas abaixo.

Procurar o Crescimento em Outros 
Lugares, e para Todos

Orientar as políticas no sentido de fortalecer as ligações 
entre o sector extractivo e a restante economia. Como 
as indústrias extractivas continuam a desempenhar um 
papel cada vez mais importante na economia, ligações 
intersectoriais mais fortes ajudariam a uma maior 
partilha dos benefícios do crescimento motivado pelos 
recursos. O investimento público, a afectação orçamental 
e a mobilização de receitas terão de ter em conta as 
disparidades espaciais. Por exemplo, o investimento público 
e o acesso às infra-estruturas têm de ser equilibrados entre 
as diversas regiões. É essencial estabelecer objectivos 
fiscais específicos para chegar a áreas insuficientemente 
servidas no Plano Quinquenal do Governo. As fórmulas de 
dotação orçamental poderiam ser actualizadas de modo 
a ter em conta as lacunas de acesso. O desenvolvimento 
contínuo de corredores estratégicos de crescimento pode 
simultaneamente encorajar o investimento privado nos 
sectores a montante e a jusante e estimular a diversificação 
da economia não extractiva.  

Aumentar a produtividade agrícola, concentrando-se nas 
áreas com maior potencial agrícola. Para que o crescimento 
faça uma mossa significativa na pobreza, são precisos mais 
esforços no sentido de aumentar a produtividade agrícola 
e aumentar a mobilidade rural para ligar os agricultores aos 
mercados e às crescentes oportunidades não agrícolas nos 
seus distritos. Existe um considerável potencial não realizado 
para alcançar ganhos de eficiência na produção de culturas 
no norte e centro do país. Melhorar o acesso aos principais 
corredores e mercados pode aumentar a produtividade, 
como se viu no leste de Moçambique. Atendendo ao limitado 
espaço fiscal do GdM, os investimentos devem concentrar-
se em tipos seleccionados de estradas e áreas com maior 
potencial agrícola. As políticas devem fomentar a adopção de 
sementes e fertilizantes melhorados através da liberalização 
do mercado de insumos agrícolas e da expansão do acesso 

dos pequenos agricultores ao financiamento. Além disso, 
é crucial desenvolver a resistência aos riscos climáticos 
através da expansão da cobertura de redes de segurança, 
aumentando a disponibilidade e utilização de informação 
meteorológica local, e promovendo mecanismos de 
transferência de riscos.

Transição para uma estrutura de   crescimento do sector 
de serviços mais complexa, de modo a potenciar a sua 
contribuição para o crescimento e fortalecer o seu papel 
como pilar da economia. Moçambique poderia desenvolver 
o seu sector de serviços em termos de dimensão e 
sofisticação, ao mesmo tempo que explora também sectores 
industriais nos quais o país tem uma vantagem comparativa. 
O crescimento no sector dos serviços - em particular nos 
serviços de base, tais como telecomunicações e transportes 
e logística - tem potencial para promover a expansão da 
economia e estimular o crescimento de outras actividades 
orientadas para a exportação, incluindo o agronegócio e 
a exploração mineira. O desenvolvimento destes sectores, 
ainda extremamente subdesenvolvidos, deve continuar a ser 
a principal prioridade das políticas de Moçambique.  

Apoiar um regime de comércio e investimento aberto 
com um quadro regulamentar transparente e eficaz. 
Os regimes geralmente abertos e não discriminatórios de 
Moçambique são prejudicados por uma governação fraca e 
uma implementação deficiente. O seu fortalecimento será 
fundamental para o desenvolvimento do sector dos serviços. 
Por exemplo, embora o GdM tenha tentado melhorar 
a regulamentação do sector das telecomunicações, 
as debilidades na governação e regulamentação 
aumentam os obstáculos à expansão das infra-estruturas 
de telecomunicações. Uma forte infra-estrutura de 
telecomunicações, incluindo a conectividade de banda 
larga baseada numa rede de fibra óptica, é crucial para o 
sector das tecnologias de informação (TI) e para os serviços 
via TI que apoiam outros sectores da economia. Para que 
estes serviços via TI possam crescer, terão de contar com 
um mercado de telecomunicações robusto, supervisionado 
por um quadro regulamentar sólido e transparente. Ver 
Tabela página seguinte.
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Principais Recomendações em matéria de Políticas 

Medição e Macrogestão do Boom de Recursos Responsabilidade Prazo 

Fortalecer o quadro fiscal de médio prazo e adoptar regras fiscais

Estabelecer metas e regras fiscais de médio prazo DEEF, DNPO Médio Prazo

Desenvolver um quadro orçamental a médio prazo com limites orçamentais sectoriais trienais DNPO
Curto a 

Médio Prazo

Racionalizar o sector das EP

Ponderar a revisão dos instrumentos legais que estabelecem os termos da empresa pública 
de hidrocarbonetos para a participação em projectos de hidrocarbonetos e fixar um montante 
máximo de investimento

MEF, ENH, MMRE Médio Prazo

Criar um fundo de estabilização adequadamente concebido

Estabelecer um fundo soberano com um duplo mandato de estabilização a curto prazo e 
poupança a longo prazo para as gerações futuras 

MEF, BoM
Curto Prazo, 
Médio Prazo

A História de Crescimento de Moçambique numa Perspectiva Espacial

Aumentar o acesso aos serviços públicos, nomeadamente às infra-estruturas, nos distritos rurais

Estabelecer metas para alcançar áreas insuficientemente servidas no Plano Quinquenal do 
Governo

DNO, MEF Curto Prazo

Actualizar fórmulas de dotação orçamental a fim de ter em conta as lacunas de acesso.

Melhorar a produtividade agrícola 

Aumentar os investimentos públicos em infra-estruturas de irrigação em pequena escala MAP, MEF Curto Prazo

Fomentar a adopção de sementes e fertilizantes melhorados através da liberalização do 
mercado de insumos agrícolas e dando acesso aos pequenos agricultores a financiamento

MAP Curto Prazo

Criar resiliência aos riscos climáticos  

Expandir a cobertura das redes de segurança formais, incluindo esquemas adaptativos MITADER, MAP
Curto a 

Médio Prazo

Aumentar a disponibilidade e o uso de informação meteorológica local para gerir os riscos MITADER, MAP Curto Prazo

Será que os Serviços podem Dinamizar o Crescimento em Moçambique?

Transferências de fundos

Assegurar que todas as empresas estrangeiras, nomeadamente as PMEs, obtenham acesso 
a transferências estrangeiras, mesmo sem a Autorização de Investimento pela APIEX, em 
conformidade com a Lei de Investimento.

BoM Curto Prazo

Fornecer aos bancos comerciais directrizes claras e formações para possibilitar a realização de 
transferências internacionais por empresas estrangeiras já registadas -Decreto 49/2017 + Aviso 
20/GBM/2017

BoM Curto Prazo

Regime laboral

Considerar a abolição do sistema de quotas e testes ao mercado de trabalho (LMT, do inglês 
“Labor Market Tests”). Substituir por sistemas de transferência de conhecimentos para aumentar 
a capacidade interna

AdR Médio Prazo

Ordenamento territorial 

Adoptar um regime jurídico para o arrendamento de terras até 99 anos - incluindo por 
empresas/cidadãos estrangeiros

AdR Médio Prazo

Entretanto, considerar o alargamento das flexibilidades na utilização de terrenos urbanos às 
zonas rurais

MLE Curto Prazo

Telecomunicações

Implementar um “regime especial” de acesso à terra por parte das telecomunicações MLE Médio Prazo

Actualizar os regulamentos de partilha de infra-estruturas e garantir o seu cumprimento ARECOM Curto Prazo

De que Forma a Corrupção Afecta o Desempenho das Empresas?

Melhoria do quadro regulamentar e do ambiente de negócios em que as empresas operam

Consolidar o licenciamento de todas as actividades económicas numa única entidade e ordenar 
o pagamento centralizado das taxas de licenciamento.

MRA. MADER, 
MISAU, MIC

Médio Prazo

Digitalizar o cadastro de empresas e disponibilizar o seu acesso ao público, o que aumentaria a 
transparência e permitiria um acesso fácil por parte dos ministérios e da sociedade civil.

Ministério da
Justiça

Médio Prazo

Aplicação de leis e regulamentos que envolvam empresas

Reforçar a capacidade institucional para a implementação das leis e regulamentos existentes, 
com ênfase na redução dos custos de execução dos contratos, na observância das regras da 
contratação pública, e na eliminação de controlos de preços inadequados para alguns bens.

MRA, MIC, MEF
Curto a 

Médio Prazo

Melhorar os regulamentos de concessão, incluindo os critérios para a atribuição de concessões. MTC, MIC, CFM Curto Prazo
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1.1. O Crescimento Económico Perdeu o 
Ímpeto nos Últimos Anos 5

 
Moçambique tem registado um elevado crescimento 
económico sustentado há mais de duas décadas. O 
crescimento real do produto interno bruto (PIB) acelerou-se 
notavelmente após o fim da prolongada guerra civil, que se 
conseguiu em 1992 (Figura 1.1a). O crescimento médio foi 
de 7,9 por cento no período 1993-2015, em comparação 
com 0,5 por cento em 1980-1990. A recuperação do 
crescimento durante a década de 1990 reflecte, em grande 
medida, a reconstrução do pós-guerra financiada pela 
ajuda. O regresso à estabilidade política serviu de base para 
a implementação de políticas macroeconómicas sólidas. 
A melhoria da gestão económica, por sua vez, ajudou a 
atrair investimento directo estrangeiro (IDE) e considerável 
apoio de doadores, que financiaram investimentos em 
infra-estruturas e a expansão nos serviços públicos. Isto, 
aliado a um sector de recursos em rápida expansão, 
tornou Moçambique numa das economias em mais rápido 
crescimento na África Subsariana (ASS) (Figura 1.1b). No 
período 1997-2006, o crescimento foi sustentado pela 
primeira vaga de megaprojectos com grande intensidade 
de capital. No período 2007-2016, a actividade económica 
foi principalmente impulsionada pela segunda vaga de 
megaprojectos e fluxos de IDE para carvão, e exploração 

5 Preparado por Fiseha Haile (Economista Sénior, EAEM2) com base na Análise de País e na Nota Conceptual.
6 Entre os exemplos bastante conhecidos incluem-se a fundição de alumínio Mozal, a mina de carvão Vale e o projecto de gás Sasol.

de gás natural liquefeito (GNL).6 As políticas expansionistas 
macro também contribuíram para o crescimento. 

A pobreza tem diminuído de forma constante, mas a um 
ritmo irregular. A taxa de pobreza caiu de 60,3 por cento em 
2002/03 para 48,4 por cento em 2014/15. Embora o rápido 
crescimento tenha ajudado a reduzir a pobreza, as pessoas 
nos últimos 40 por cento da distribuição do rendimento 
foram largamente deixadas para trás - a sua quota no 
consumo privado diminuiu durante o mesmo período 
(Banco Mundial, 2020). A ténue ligação entre crescimento 
e redução da pobreza pode ser parcialmente explicada 
por desafios estruturais profundamente enraizados, bem 
como por factores económicos transitórios (Banco Mundial, 
2020). Nas últimas duas décadas, o padrão de crescimento 
tem vindo a tornar-se progressivamente menos inclusivo, 
uma vez que Moçambique tem vindo a aumentar a sua 
dependência de megaprojectos com utilização intensiva de 
capital e ligações limitadas ao resto da economia. A natureza 
não inclusiva do crescimento dos últimos anos suscita 
preocupações sobre a sua sustentabilidade futura. Além 
disso, as zonas rurais - onde a pobreza está profundamente 
enraizada - são vítimas de ciclones, secas, inundações e 
epidemias recorrentes. Além disso, o investimento em infra-
estruturas, nomeadamente no transporte rodoviário, tem 
sido desviado para áreas urbanas e corredores de exportação 
(Banco Mundial, 2019).

Repensar o Actual Modelo de 
Crescimento de Moçambique5

Espera-se que os fluxos de recursos provenientes das exportações de gás natural proporcionem 
a Moçambique uma oportunidade de crescimento transformadora. Porém, tirar o máximo partido 
destas oportunidades e aproximar o crescimento dos pobres irá implicar uma mudança no modelo 
de crescimento, a fim de ampliar os factores impulsionadores do crescimento e de aumentar a 
produtividade nos sectores com maior potencial de emprego. As indústrias extractivas não são 
suficientes. A estratégia de crescimento existente é limitada, em termos de capacidade para apoiar 
a redução acelerada da pobreza e para promover um crescimento equitativo. É essencial conceber 
um novo modelo de crescimento com um enfoque ambicioso na obtenção de um crescimento 
sustentado e mais inclusivo e diversificado. 
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A actual estratégia de crescimento de Moçambique 
tem sido limitada na sua capacidade de gerar empregos 
produtivos e apoiar a aceleração da redução da pobreza 
(Lachler e Walker, 2018).7 Embora Moçambique tenha 
registado um crescimento considerável na produtividade 
laboral durante as últimas décadas, os rendimentos de 
alguns agregados familiares aumentaram mais rapidamente 
do que os de outros, levando a uma distribuição de 
rendimentos mais desigual. Os bons empregos não tiveram 
uma expansão suficientemente rápida para absorver a 
crescente e mais instruída força de trabalho. Hoje em 
dia, a maioria dos empregos não oferece um fluxo de 
rendimento suficiente para elevar os trabalhadores e as 
suas famílias acima do limiar da pobreza. A maioria dos 
moçambicanos são trabalhadores por conta própria ou 
trabalham em empregos familiares não remunerados, 

7 É possível encontrar mais análises e discussões sobre a pobreza e o emprego: Banco Mundial (2018) Mozambique Job Diagnostic; Banco Mundial (2020) 
Mozambique Rural Income Diagnostic; Banco Mundial (2020) Fiscal Incidence Analysis.

8 Reforçar o crescimento do rendimento rural é crucial para acelerar a redução da pobreza. A agricultura é o sector com o maior potencial para aumentar 
os rendimentos da população rural e causar uma diminuição significativa da pobreza. O Banco Mundial (2020) indica que o crescimento na agricultura irá 
diminuir a pobreza e a desigualdade a um ritmo três vezes superior do que o crescimento em qualquer dos outros sectores.

com os empregos assalariados a manterem-se escassos, 
mesmo nas áreas urbanas. Para alcançar um crescimento 
inclusivo, Moçambique precisa de criar empregos de maior 
qualidade. Os países que conseguiram um crescimento 
forte e relativamente inclusivo, incluindo o Uganda, Ruanda 
e Bangladesh, fizeram-no investindo nos sectores onde 
os pobres ganham o seu sustento, nomeadamente na 
agricultura,8 e promovendo o investimento privado em 
empresas com grande intensidade de mão-de-obra, o que 
gerou postos de trabalho assalariados nas áreas urbanas. 
Moçambique precisa de seguir esse padrão de crescimento. 
Isto é ainda mais importante, se tivermos em conta que a 
população em idade activa está a crescer rapidamente. 
Estima-se que 500.000 pessoas venham a integrar a força 
de trabalho todos os anos durante a próxima década - quase 
o dobro do número da última década. No futuro, o desafio 

Figura 1.1. Historicamente, o Crescimento de Moçambique Ultrapassou o dos seus Pares

>  >  >

a. Moçambique e a ASS: crescimento real do PIB (1993-2009)

b. O crescimento nas últimas décadas coloca Moçambique entre os países com melhor desempenho da ASS

Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial.
Nota: As linhas pontilhadas representam as médias nos países da ASS. 

Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial.
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é ajudar a força de trabalho (particularmente os jovens) a 
aumentar os seus rendimentos, criando oportunidades de 
emprego mais produtivas. 

O desempenho do país em termos de crescimento 
ultrapassou o dos seus pares regionais e estruturais.9 
Moçambique assistiu a uma das mais robustas recuperações 
económicas pós-conflito na ASS. Com uma média de 4,8 
por cento em 2000-2015, o crescimento per capita de 
Moçambique excedeu largamente a média da ASS (2,2 por 
cento). Isto permitiu que o país alcançasse gradualmente 
os seus pares da ASS (Figura 1.1a). O seu rendimento per 
capita era apenas de 16 por cento da média dos países da 
ASS no final da guerra civil em 1992, mas cresceu para 35 
por cento em 2019 - um progresso significativo, ainda que 
a partir de uma base muito baixa. O crescimento per capita 
do país também ultrapassou os seus pares estruturais: Costa 
do Marfim (0,3 por cento), Gana (2,9 por cento), Tanzânia 
(2,5 por cento), e Uganda (3,5 por cento). Contudo, o 
rendimento per capita de Moçambique permanece abaixo 
das médias da ASS e das economias de baixos rendimentos, 
tendo observado uma ascensão mínima do 3º mais baixo do 
mundo em 1993 para o 13º mais baixo em 2019.    

Contudo, a actividade económica desacelerou 
acentuadamente no seguimento da crise da dívida oculta 
em 2016.  No primeiro trimestre de 2016, a revelação de 
empréstimos anteriormente não declarados mergulhou 

9 Neste relatório, Moçambique é comparado com um conjunto de pares a nível regional, estrutural, e aspiracional, a fim de recolher elementos sobre áreas 
onde a introdução de reformas poderia ajudar a promover um crescimento sustentado e partilhado. Os pares regionais são países da ASS e PBR médios. 
Os pares estruturais são países com características económicas e estruturais semelhantes às de Moçambique, incluindo a Costa do Marfim, Gana, Guiné, 
Tanzânia e Uganda. Os pares aspiracionais são países que estabelecem um bom precedente de desenvolvimento e aos quais Moçambique se refere 
frequentemente para inspiração em matéria de políticas. Estes incluem Botswana, África do Sul, Malásia, Mongólia e Maurícias.

10 O metical desvalorizou-se drasticamente de cerca de MZN 31/USD 1 para MZN 80/USD 1 enquanto a inflação disparava, atingindo 17,4% em 2016. Em 
2018/19, o metical estabilizou em cerca de MZN 1/USD 60, ao mesmo tempo que a inflação desceu para cerca de 3%.

Moçambique numa crise económica e de instabilidade 
macroeconómica, fazendo descarrilar o seu historial de 
elevado crescimento.10 O crescimento foi reduzido para 
metade, caindo de 7,7 por cento no período de 2000-2016 
para 3,3 por cento em 2016-2019. A crise da dívida oculta 
levou a uma grave crise de governação económica e agravou 
o abrandamento económico que já estava claramente em 
curso, devido à queda dos preços das matérias-primas que 
teve início em 2014. As entradas de IDE caíram de 36,4 
por cento do PIB em 2013 para 18,4 por cento em 2018, 
altura em que a Vale (importante exploradora de carvão) 
terminava a sua fase de construção e os preços globais das 
matérias-primas sofriam uma queda em meados da década 
de 2010 (Figura 1.2b). A ajuda oficial também caiu de 17,5 
para 12,4 por cento do PIB durante o mesmo período, em 
parte devido à suspensão da ajuda na sequência da crise da 
dívida, e em virtude das perspectivas de receitas substanciais 
provenientes do gás (Figura 1.d). As consequências 
económicas do escândalo da dívida foram agravadas pelo 
impacto dos ciclones tropicais em 2019 e pela pandemia 
da COVID-19 em 2020. Em 2020, o crescimento entrou 
em território negativo pela primeira vez em quase três 
décadas. Os choques acima mencionados expuseram 
a vulnerabilidade do modelo de crescimento existente 
resultante de uma dependência excessiva das exportações 
de matérias-primas primárias e mega-investimentos com 
utilização intensiva de capital e ligações locais limitadas. 

Figure 1.2a. Moçambique e os seus Pares: 
Rendimento per capita

>  >  >
Figura 1.2b. Tendências Globais nos Preços 
das Principais Matérias-Primas

>  >  >

Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial. Fonte: Dados do Preço de Matérias-primas do Banco Mundial (The Pink Sheet).
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A pandemia da COVID-19 teve um impacto profundo na 
actividade económica. A COVID-19 está a afectar o país por 
vias externas e internas. Externamente, a economia sofreu 
com as perturbações nas cadeias de valor e de comércio 
mundiais, a queda dos preços internacionais das matérias-
primas (tais como o carvão, gás e alumínio) e a diminuição 
do IDE. A nível interno, as medidas de contenção para 
minimizar a propagação do vírus reduziram a procura de 
bens e serviços, o que teve um impacto negativo no volume 
de negócios, emprego e rendimento familiar, acentuando 
ainda mais o impacto dos choques externos (Caixa 1).11 Em 
2020, a economia contraiu em 1.3 por cento relativamente 
a 2019, a primeira contração em cerca de três décadas. 
A pandemia global irá provavelmente desfazer anos de 
progressos duramente conquistados a nível da redução 
da pobreza e da melhoria do nível de vida. Além disso, 
as perturbações na prestação de serviços públicos irão 
agravar o significativo défice de infra-estruturas e a baixa 
produtividade, o que pode infligir danos a longo prazo na 
produção potencial.  

11 A produção do sector dos serviços diminuiu 2% nos primeiros 9 meses de 2020, o sector da hotelaria e restauração foi particularmente afectado pela 
contracção de quase 25% devido à redução do fluxo de pessoas.

1.2. O que está a Impulsionar o 
Crescimento em Moçambique? 

O Investimento tem Sustentado o 
Crescimento do Lado da Procura
 
Do lado da procura, a aceleração do crescimento 
desde meados dos anos 2000 tem sido principalmente 
impulsionada pelo investimento (Figura 1.3b). Nos anos 
90, o crescimento foi sobretudo sustentado pelo consumo 
e, em menor medida, pelo investimento, reflectindo uma 
recuperação pós-conflito da procura interna. Na primeira 
metade dos anos 2000, o comércio começou a contribuir 
para o crescimento à medida que as exportações de um 
dos primeiros megaprojectos (alumínio) cresciam. No 
período 2007-2016, a segunda vaga de megaprojectos 
estimulou o crescimento do investimento. Os investimentos 
em megaprojectos representaram 49 por cento do 
investimento bruto no período 2010-2016 (Figura 1.4c). O IDE 
desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento 

Figura 1.3. O Investimento Constituiu um Factor Chave do Crescimento

>  >  >

Fonte: Estimativas do pessoal do Banco Mundial. 

Fonte: Banco Mundial (2020).

Fonte: Estimativas do pessoal do Banco Mundial. 

a. Moçambique: Decomposição do Lado da Oferta

c. Contribuições sectoriais para o crescimento anual (2000-2019)

b. Moçambique: Decomposição do Lado da Procura

6,4%

7,9%
7,0%

5,9%

2,4%

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

P
o

n
to

s 
P

e
rc

e
n

tu
ai

s

Agricultura Indústria Serviços Crescimento Real do PIB

-10

-5

0

5

10

15

P
o

n
to

s 
P

e
rc

e
n

tu
ai

s

Consumo (C+G) Investimento (I) Exportações Líquidas (X-M)

-5%

0%

5%

10%

15%

Agricultura Ind. Extractiva Manufactura Empresas Privadas Outras e Empresas Públicas

1992-
1996

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1992-
1996

1997-
2006

2007-
2011

2017-
2019

2012-
2016

1997-
2001

2002-
2006

2007-
2011

2012-
2016



MOÇAMBIQUE MEMORANDO ECONÓMICO DE PAÍS 17

de megaprojectos, particularmente a partir de 2010, tendo 
atingido uma média de 25 por cento do PIB no período 
2010-2019 - representando 15 por cento do total das 
entradas de IDE na ASS (Anexo A1, Figura 4.a). As políticas 
macroeconómicas acomodatícias também contribuíram 
para o crescimento. A despesa pública aumentou de 30 para 

40 por cento do PIB entre 2008 e 2019. Além da política 
fiscal expansiva, o país teve vários anos de política monetária 
expansionista, com o crédito interno ao sector privado a 
aumentar de 12,2 por cento do PIB em 2000-2010 para 26 
por cento em 2011-2019 (Figura 1.e).

Caixa 1.1. O impacto da COVID-19 na Economia de Moçambique  

A COVID-19 desencadeou a mais profunda recessão global em décadas. As crises, combinadas com medidas para 
travar a propagação do vírus, causaram a recessão mais acentuada do pós-guerra. O PIB global deverá contrair-se em 
4,4%, face a uma estimativa de crescimento pré-covid de 2,5%. A economia da ASS deverá sofrer uma contracção de 
3,6%. Apesar das perspectivas promissoras das vacinas contra a COVID-19 e da esperada recuperação económica, a 
médio prazo a actividade económica global e os rendimentos serão provavelmente inferiores aos níveis anteriores à 
pandemia. 

A crise atingiu a economia de Moçambique quando esta tentava recuperar da desaceleração económica 
despoletada pela crise da dívida oculta e pelos ciclones tropicais em 2019. O PIB real contraiu pela primeira vez 
em três décadas, tendo decrescido em cerca de 1,3 por cento em 2020, em comparação com uma estimativa de 
crescimento pré-Covid de 4,3 por cento. A pandemia afectou a economia tanto por vias externas como internas. 
Externamente, a redução da procura global, associada à queda dos preços das matérias-primas, levou a uma redução 
substancial das exportações do país e à redução da apetência dos investidores, especialmente no sector do GNL. A 
nível interno, as medidas de contenção reduziram a procura interna, com um impacto particularmente significativo 
no sector dos serviços. Apesar do elevado grau de incerteza, a economia deverá recuperar a partir do próximo ano, 
mas o crescimento permanecerá abaixo dos níveis pré-pandemia.

O impacto da COVID-19 nas empresas tem sido intenso (ver Capítulo 4). Um estudo conduzido pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE), indica que cerca de 90% das empresas em Moçambique foram negativamente afectadas 
pela crise. Os sectores do comércio e retalho, que representam mais de 70% das pequenas empresas do país, foram 
os mais afectados. As empresas responderam à redução drástica das receitas cortando nos custos de mão-de-obra. 
Uma acção comum das empresas foi a redução das horas de trabalho, bem como a suspensão e a rescisão dos 
contratos de trabalho, esta última afectando cerca de 2,3% da mão-de-obra.
  
Os agregados familiares estão a sentir os impactos da COVID-19 através da perda de rendimentos e de emprego. 
A crise afectou particularmente as famílias urbanas de baixos rendimentos que se dedicam a serviços informais. De 
acordo com os resultados de um inquérito de alta frequência (HFS, do inglês “High Frequency Survey”) realizado 
pelo INE, 67% da população urbana não estava a trabalhar em Junho de 2020, enquanto mais de um terço estava 
a trabalhar antes da COVID-19, em Março. Mais de 70% dos trabalhadores referiram que não podiam trabalhar 
normalmente - destes, apenas 9% recebiam o seu salário na totalidade. Cerca de 41% dos agregados familiares 
urbanos entrevistados reportaram uma redução nos seus rendimentos salariais. A perda de rendimentos e empregos 
tem fragilizado a segurança alimentar, com mais de 50% dos agregados familiares urbanos a ficarem sem alimentos. 
É provável que esta situação atrase a redução da pobreza urbana, e juntamente com o encerramento de escolas para 
conter a propagação da COVID-19, pode abalar os progressos na construção de capital humano.

A COVID-19 expôs as fragilidades pré-existentes da economia, salientando a necessidade de reformas estruturais 
para evitar cicatrizes duradouras na produção potencial. Pensando no futuro, é importante reactivar a agenda de 
reformas estruturais assim que a crise abrandar, mantendo, ao mesmo tempo, o enfoque imediato no reforço do 
apoio direccionado às empresas viáveis para minimizar a perda de capacidade de produtividade. Além disso, os 
programas de protecção social deveriam ser ampliados de modo a alargar o apoio aos empreendedores informais, 
e incentivar as crianças a regressarem às escolas à medida que estas reabrem. A médio prazo, o Governo deverá 
continuar a consolidar o quadro macrofiscal com vista a melhorar a sustentabilidade fiscal e da dívida, e tirar o 
máximo partido do boom dos recursos. É igualmente fundamental promover a diversificação económica e utilizar os 
ganhos do sector do GNL para apoiar o crescimento inclusivo e a criação de emprego, reforçando as ligações com 
o sector privado nacional.
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Figura 1.4. Os Níveis de Investimento Privado de Moçambique Poderiam Ser Mais Robustos 

>  >  >

Fonte: Dados do FMI sobre Investimentos e Capital Social (2019). 
Nota: As linhas pontilhadas representam as médias para as economias da ASS. 

Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial. Fonte: INE.  

a. O stock de capital privado (em percentagem do PIB) está muito abaixo da média da ASS (2015-2017)

b. Investimento bruto (Percentagem do PIB) c. Formação bruta de capital fixo (2010-2016)
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Depois de ter registado um aumento pronunciado durante 
quase uma década, o investimento diminuiu nos últimos 
anos, reflectindo, em parte, os esforços de consolidação 
fiscal que se seguiram à crise da dívida - sobretudo cortes 
nas despesas de capital. No entanto, a taxa de investimento 
de Moçambique permanece acima da média da ASS. O 
investimento bruto aumentou de 14,3 por cento do PIB em 
2000-2010 para 29,2 por cento em 2011-2019 (Figura 1.4b). 
Este valor é superior ao dos seus pares estruturais: Costa do 
Marfim (18,9 por cento), Gana (22,5 por cento), e Uganda 
(25 por cento), embora ligeiramente inferior à Tanzânia (33,6 
por cento). Também ultrapassa o patamar sugerido pelas 
experiências dos casos de elevado crescimento identificados 
pela Comissão para o Crescimento e Desenvolvimento 
(2008) - “São necessárias taxas globais de investimento de 25 
por cento do PIB ou superiores para um crescimento forte 
e duradouro”. Estas economias de elevado crescimento 
também investiram mais 7-8 por cento do PIB na educação 
e saúde, em comparação com cerca de 6 por cento em 
Moçambique (Anexo A.1). Apesar do aumento das taxas de 
investimento de capital, Moçambique continua a sofrer de 
um grande défice de infra-estruturas, nomeadamente uma 
rede rodoviária de má qualidade. Além disso, a concentração 
de infra-estruturas básicas na capital, e em torno desta, 
oferece perspectivas limitadas de desenvolvimento para o 
resto do país (ver Capítulo 3).

A análise por decomposição mostra que a acumulação de 
capital constituiu a maior contribuição para o crescimento, 
ao mesmo tempo que revela que o país tem um fraco 
desempenho na produtividade total dos factores (TFP, do 
inglês “Total Factor Productivity”) e no capital humano. O 
crescimento pode ser impulsionado quer por um aumento 
dos factores de produção (por exemplo, mão-de-obra 
e capital), quer por uma combinação mais eficiente de 
recursos para gerar mais produção para um determinado 
nível de insumos (produtividade total dos factores ou TFP). 
Embora nos anos 90 o crescimento tenha sido em grande 
parte devido à TFP e à acumulação de mão-de-obra, a 
contribuição da TFP diminuiu ao longo das últimas décadas 
(Figura 1.7). A acumulação de capital representou três quartos 
do crescimento do PIB desde 1997, o que é parcialmente 
explicado pelo capital natural. A pequena contribuição 
da TFP nos últimos anos reflecte, em parte, o facto de a 
expansão da terra, e não o crescimento da produtividade, 
ter estimulado o crescimento agrícola, ao passo que a 
utilização de insumos tem sido modesta (Figura 1.7d). Em 
contraste, a contribuição do capital humano permaneceu 
baixa e estagnada. Isto reflecte-se no facto de Moçambique 
se situar abaixo de muitos países da ASS no Índice de Capital 
Humano do Banco Mundial para 2020.12  

12 A produtividade de uma criança que nasça hoje em Moçambique, quando crescer, será apenas de 36%, comparativamente à produtividade que essa criança 
poderia ter se usufruísse de educação completa e de saúde plena. O país tem também um dos mais baixos níveis de aprendizagem entre os seus pares.

13 Ver Lachler and Walker (2018) e World Bank (2020) Country Private Sector Diagnostic para mais discussões sobre informalidade e crescimento inclusivo.

Moçambique destaca-se entre os países da ASS pelo 
seu baixo nível de capital privado. O investimento - 
tanto por entidades privadas como públicas - é um 
motor fundamental do crescimento. É raro manter um 
crescimento rápido sem taxas de investimento elevadas. 
Com o tempo, conforme as economias se vão tornando 
mais desenvolvidas, o investimento privado assume um 
papel mais importante e contribui para o crescimento e a 
criação de emprego, apoiando directamente a capacidade 
produtiva. Em Moçambique, embora o stock de capital 
público seja marginalmente superior à média da ASS, o stock 
de capital privado fica muito aquém da média. A sua taxa 
de investimento privado atingiu uma média de 18 por cento 
do PIB no período 2010-2016, inferior à dos seus pares 
estruturais e à média da ASS (Figura 1.4a). O sector privado 
em Moçambique está subdesenvolvido, caracterizando-se 
por um elevado grau de informalidade e um grande número 
de microempresas.13 Estima-se que o sector informal 
represente 89 por cento das empresas, mas apenas 30,9 
por cento do PIB - em comparação com 22, 39, e 33 por 
cento na África do Sul, Tanzânia, e Zâmbia, respectivamente 
(Banco Mundial, 2020).

Ao Longo do Tempo, a Estrutura da Economia 
continuou centrada a volta da Agricultura

Do lado da oferta, Moçambique assistiu a uma mudança 
nos seus padrões de crescimento e factores determinantes 
desde o final dos anos 90. Na reconstrução pós-conflito 
em 1993-1997, assistiu-se ao regresso dos trabalhadores 
às explorações agrícolas, o que ajudou a impulsionar o 
crescimento agrícola. A agricultura representou quase 40 
por cento do crescimento real do PIB durante este período. 
No entanto, tal como já foi referido, no final dos anos 90, 
o país adoptou um modelo de crescimento cada vez mais 
orientado para a exportação, à custa de megaprojectos com 
utilização intensiva de capital. Embora os investimentos no 
sector dos recursos tenham dominado o crescimento desde 
1998, o sector tem gerado apenas reduzidas oportunidades 
de emprego formal. Os megaprojectos no sector extractivo, 
nomeadamente a produção de carvão e a exploração 
de GNL, arrancaram em 2004 e 2011, respectivamente. 
A segunda vaga de investimentos em megaprojectos 
caracterizou-se por um rápido crescimento no sector 
dos serviços, ao mesmo tempo que as contribuições da 
agricultura e da indústria transformadora diminuíam de 
forma constante (Figuras 1.3b e 1.3.c).

A indústria transformadora excluindo os megaprojectos 
não arrancou com o forte crescimento do investimento. 
De facto, a percentagem de produção da indústria 
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transformadora diminuiu de 12 por cento em 1997 para 
8,8 por cento em 2018, ficando abaixo da média da ASS, 
10 por cento. Durante a primeira vaga de megaprojectos, 
a indústria transformadora teve uma maior contribuição 
para o crescimento e criação de emprego (Figura 1.3c). No 
entanto, a indústria transformadora continua a ser o sector 
com a menor percentagem de mão-de-obra no emprego 
total, na ordem dos 4-5 por cento desde 1997. O seu fraco 
desempenho indica que os benefícios dos megaprojectos 
não se repercutiram noutros sectores da economia. Grande 
parte da procura de bens motivada pelos megaprojectos foi 

14 Banco Mundial (2018b).

satisfeita através de importações. A contribuição da indústria 
transformadora para o crescimento das exportações é baixa, 
visto que apenas 11 por cento das empresas transformadoras 
são exportadoras.14 No entanto, o boom do investimento 
ajudou a estimular o crescimento nos sectores dos serviços. 
Impulsionados por mais de 30 megaprojectos, os serviços 
expandiram-se substancialmente, com a sua participação 
no emprego total a aumentar de 9 por cento em 1996 para 
24 por cento em 2014 (Figura 1.5b), reflectindo, em parte, o 
trabalho independente não agrícola no sector informal em 
áreas urbanas e rurais.

Figura 1.5. A Maioria dos Postos de Trabalho ainda se encontram na Agricultura de Baixa Produtividade

>  >  >

Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial. Fonte: Estimativas do pessoal do Banco Mundial baseadas em dados do INE. 
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Moçambique, tal como outros PBR, enfrenta um contexto 
global em mutação em termos de competitividade 
industrial. A via do crescimento liderada pela indústria 
transformadora, particularmente através da produção 
orientada para a exportação que esteve por detrás da 
transformação económica da Ásia Oriental, está a retrair-se 
para as economias menos desenvolvidas de hoje. Embora a 
mão-de-obra pouco qualificada e barata tenha atraído IDE 
para a indústria transformadora e elevado os rendimentos 
destes países, os avanços na tecnologia estão a transformar 
o contexto. As cadeias de valor globais vão ficado cada 
vez mais mecanizadas à medida que as tecnologias de 
substituição de mão-de-obra se tornam mais baratas. 
Existe uma preocupação crescente de que, perante as 
mutações na tecnologia global e as mudanças na política 
comercial, o caminho tradicional de recuperação através da 
industrialização liderada pela indústria transformadora possa 
já não estar acessível para os países em desenvolvimento. O 
sector transformador tem estado estagnado ou em declínio 
em países de baixos rendimentos, incluindo Moçambique, 
ao passo que os serviços têm vindo a desenvolver-se (Anexo 
A.1, Figura 5).

Sectores Dinâmicos Geraram Poucos Empregos, 
enquanto Aqueles que Empregam Maior Número de 
Pessoas Carecem de Dinamismo

Ao longo do tempo, verificou-se que a estrutura da 
economia não se redireccionou significativamente para 
longe da agricultura. Ao longo das últimas três décadas, 
identificam-se visivelmente três fases principais. Quando 
a paz regressou, no início dos anos 90, Moçambique era 
predominantemente uma economia agrícola. A partir do 
final dos anos 90, o país registou um forte crescimento na 
indústria transformadora, dominado por investimentos com 
grande intensidade de capital, particularmente no sector do 
alumínio. No final dos anos 2000 assistiu-se a uma transição 
para uma terceira fase, caracterizada por uma ênfase nas 
indústrias extractivas e impulsionada por consideráveis 
aumentos do IDE em carvão e GNL. A participação da 
agricultura no emprego total caiu de 86,6 por cento em 
1997 para 71 por cento em 2015 (Figura 1.5b). Em contraste, 
a sua percentagem na produção total diminuiu apenas de 
28,7 por cento em 1997 para 24 por cento em 2019 (Figura 
1.4a). Isto indica claramente que a agricultura continuou a 
ser uma actividade de baixa produtividade (Figura 1.6c). A 
participação da indústria na produção subiu de 15,3 para 
23,6 por cento durante o mesmo período, principalmente 
devido à exploração mineira. Contudo, o crescimento 
relativamente rápido da produção industrial não se traduziu 
no crescimento do emprego. A percentagem de empregos 
na indústria aumentou apenas de 4,4 para 4,9 por cento. 

O sector dos serviços representa agora a maior parcela do 
PIB, atingindo 46,5 por cento em 2019. A percentagem de 
emprego nos serviços aumentou de 9 para 24 por cento 
entre 1997 e 2015.

Em Moçambique, tal como em muitos outros países da 
ASS, a maior parte dos movimentos laborais continua a 
ter lugar dentro do sector informal. A Figura 1.5c ilustra 
as alterações nas percentagens de emprego dos sectores 
em relação à produtividade relativa (medida pelo registo do 
rácio entre a produtividade sectorial e a produtividade total 
em 2015). Uma correlação positiva entre a direcção dos 
fluxos de trabalho e a produtividade em sectores individuais 
sugere que está a decorrer uma transformação estrutural 
favorável ao crescimento. Reflectindo o padrão clássico 
de mudança estrutural, a agricultura situa-se no quadrante 
inferior esquerdo (representando uma baixa produtividade 
e uma percentagem de mão-de-obra decrescente), com 
os sectores relativamente mais dinâmicos no quadrante 
superior direito (maior produtividade de mão-de-obra e 
uma percentagem de mão-de-obra crescente). O rápido 
crescimento dos serviços tem proporcionado uma via 
mais alargada para oportunidades de emprego fora da 
agricultura. No entanto, os serviços continuam a ser 
dominados pelo comércio com relativa baixa produtividade 
e pelas actividades informais, na sua maioria concentradas 
em áreas urbanas. Por isso, aos mesmo tempo que os 
sectores que apresentam maior dinamismo geram poucos 
empregos, aqueles que empregam mais pessoas carecem 
de dinamismo (Lachler and Walker, 2018).  

A produtividade laboral contribuiu para o crescimento, 
conforme se registavam progressos na mudança 
estrutural. As figuras 1.7c e 1.7d mostram a decomposição 
do crescimento da produção, que pode aumentar por várias 
razões: aumento da produtividade dentro de cada sector 
(se cada trabalhador produzir mais), mudança estrutural 
(se os trabalhadores transitarem de actividades de baixa 
produtividade para actividades de maior produtividade), 
demografia (se a percentagem da população em idade 
activa aumentar) e emprego (se uma maior percentagem da 
população em idade activa estiver empregada). As melhorias 
ao nível da produtividade foram os principais motores do 
crescimento, reflectindo, em parte, a deslocação de mão-
de-obra para sectores mais produtivos (Figura 1.7a). Tanto 
as mudanças de produtividade dentro de cada sector 
como entre sectores têm contribuído significativamente 
para o crescimento da produtividade. Existem, no entanto, 
diferenças visíveis entre sectores. As taxas de emprego mais 
baixas reduziram ligeiramente o crescimento, o que indica 
que a criação de emprego não acompanhou o rápido 
crescimento económico do país.
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No entanto, o crescimento da produtividade tem vindo a 
diminuir nos últimos anos, particularmente nos serviços. 
Desde o lançamento dos primeiros megaprojectos em 1997, 
a produtividade laboral aumentou a um ritmo médio anual 
de 5,3 por cento. O nível de produtividade laboral aumentou 
em quase todos os sectores. A indústria tem a produtividade 
média mais elevada, ao passo que a agricultura tem a mais 
baixa. No entanto, o crescimento da produtividade tem vindo 
a baixar consistentemente em todos os sectores desde 2003, 
nomeadamente na agricultura e nos serviços. O transporte 
e o comércio grossista registaram as vendas mais elevadas 
por funcionário, a par de alguns subsectores da indústria 
transformadora com grande intensidade de capital (Anexo 
A.1, Figura 1). A produtividade da mão-de-obra também 
aumentou nos serviços não retalhistas, ao mesmo tempo 
que a produtividade na indústria transformadora diminuiu. 
As vendas por funcionário (receitas) caíram no comércio a 

retalho (Figura 1.8d). Em suma, o sector dos serviços tem 
desempenhado um papel preponderante na manutenção 
do crescimento da produtividade global, mas o nível médio 
de produtividade dos novos empregos no sector é baixo 
e está em declínio. No entanto, a transição da agricultura 
para os serviços continua a gerar ganhos de produtividade, 
porque a produtividade agrícola é ainda mais baixa.

O padrão de mudança estrutural observado em 
Moçambique é caracterizado pela ausência de transição 
de mão-de-obra para sectores de elevada produtividade 
(Caixa 1.2). Um processo de transformação estrutural, que 
se traduz num crescimento sustentado da produtividade 
e na criação de emprego é marcado por: (a) diminuição 
do emprego (ou horas trabalhadas) e da percentagem de 
produção na agricultura; (b) aumento do emprego e da 
percentagem de produção nos serviços; e (c) evolução em 

Figura 1.6. A Produtividade está em Declínio e é Demasiado Dependente dos Serviços

>  >  >

Fonte: Estimativas do pessoal do Banco Mundial.

Fonte: Estimativas do pessoal do Banco Mundial. Fonte: Banco Mundial (2018b).  
Nota: Funcionários permanentes e temporários, com winsorização no 
percentil 95.

Fonte: Estimativas do pessoal do Banco Mundial.

a. Produtividade média da mão-de-obra por sector b. Moçambique: Produção por trabalhador (% mudança) 

c. Crescimento na produção por trabalhador d. Formal: vendas por trabalhador calculadas em USD a 
câmbio constante para 2011  (ajustado pelo PPP de 2011) 
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U invertido do emprego e da percentagem de produção 
na indústria transformadora.15 Embora Moçambique tenha 
seguido largamente este padrão geral, está a ficar para trás 
no processo. As percentagens de emprego e de produção 
da agricultura e dos serviços modificaram-se a um ritmo 
muito mais lento do que as de outros países da ASS. A 
percentagem de emprego da indústria transformadora 
permaneceu estagnada, enquanto a sua percentagem de 
produção continua a diminuir. Além disso, apesar do declínio 
da percentagem de emprego na agricultura, o país ainda 
tem uma percentagem muito grande de emprego agrícola 
em comparação com países com níveis de rendimento 
per capita semelhantes. Além disso, a maior parte da mão-
de-obra libertada pela agricultura tem sido absorvida por 
actividades de serviços de baixa produtividade. Apesar disso, 
a experiência de Moçambique é essencialmente semelhante 

15 Banco Mundial (2020e); Duarte and Restuccia (2010, 2018); Herrendorf, Rogerson, e Valentinyi (2014).

ao processo de mudança estrutural observado noutros 
países da ASS.

A Economia Tornou-se Menos Diversificada 
com o Decorrer do Tempo 

Dada a sua forte dependência de megaprojectos, o cabaz 
de exportação de Moçambique continua concentrado 
em produtos primários, embora o volume de exportação 
tenha aumentado para mais do dobro na última década. 
O volume das exportações aumentou de 2,4 mil milhões 
USD em 2007 para 5,2 mil milhões USD em 2018. O 
crescimento foi acompanhado pela expansão do comércio, 
mas Moçambique tem um baixo nível de rendimento per 
capita para os seus volumes de comércio. O seu cabaz 
de exportação é dominado por um leque reduzido de 

Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial.

Fonte: Com base em dados do USDA. Fonte: Com base em dados do USDA.

Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial.

Figura 1.7. O Capital Físico, e Não o Capital Humano, Tem Impulsionado o Crescimento Recentemente

a. Moçambique: Decomposição do crescimento 
(1992-2019) 

b. Análise comparativa: Decomposição do crescimento 
(2000-19)

c. Moçambique: Contribuições para o crescimento 
real do PIB

d. Moçambique: Decomposição do crescimento 
da produção agrícola
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recursos naturais e de produtos agrícolas de baixo valor 
acrescentado. Em 1996, o cabaz de exportações de 
Moçambique era dominado pelas exportações de produtos 
marinhos e agrícolas (Figura 1.8c), enquanto em 2018, o 
carvão, o gás e os minerais tinham surgido como principais 
produtos adicionais (Figura 1.8d). Apesar da composição 
variável do cabaz de exportações, todas as grandes 
exportações novas e antigas possuem a particularidade de 
serem produtos primários. A sua elevada concentração em 

16 Harvard University Growth Lab (sem data).

determinados produtos tornou o país propenso a choques 
globais nos preços das matérias-primas. Também reflecte 
a baixa produtividade de outros sectores. O desempenho 
de Moçambique no Índice de Complexidade Económica16, 
que mede a sofisticação do cabaz de exportação de uma 
economia, tem vindo a diminuir desde o final dos anos 90, 
com o país a ficar atrás dos seus pares com rendimentos per 
capita semelhantes (Figura 1.8a e b).

Figura 1.8 O Cabaz de Exportação de Moçambique Carece de Sofisticação Comparado com os 
seus Pares

>  >  >

Fonte: Estimativas do pessoal do Banco Mundial.

a. Complexidade económica e PIB per capita (2018)
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1.3.  Porque é que o Modelo Actual 
Precisa de ser Repensado

Moçambique precisa de se afastar da sua dependência 
dos megaprojectos e da agricultura de subsistência de 
baixa produtividade para uma economia mais interligada 
e competitiva, que partilhe o crescimento de forma mais 
equitativa. Uma comparação da estratégia de crescimento 
de Moçambique com as de 13 economias que cresceram 
a uma taxa superior a 7 por cento durante 25 anos ou mais 
permite identificar áreas onde Moçambique pode ajustar 
o seu modelo.17 18 Embora partilhe algumas características 
com estas economias de rápido crescimento histórico, 
diverge em alguns aspectos importantes, especialmente 
na concepção e nos resultados. A tabela 1 do Anexo A.1 
compara as características que estas economias apresentam 
em comum com Moçambique. A tabela enumera cinco 
características principais que têm promovido um crescimento 
rápido: (i) exploraram integralmente a economia mundial; (ii) 
mantiveram a estabilidade macroeconómica; (iii) captaram 
elevadas taxas de poupança e investimento; (iv) permitiram 
que os mercados afectassem recursos; e (v) tiveram 
governos empenhados, credíveis e capazes. Moçambique 
partilha, em certa medida, a sua exploração da economia 
mundial, sendo também semelhante no facto de assegurar 
uma relativa estabilidade macroeconómica - apesar da 
deterioração relacionada com a crise da dívida oculta - e a 
liderança governamental no processo de desenvolvimento. 

No entanto, tem alcançado progressos limitados na 
obtenção de elevadas taxas de poupança e em permitir 
que os mercados atribuam recursos de forma eficiente. O 
baixo nível de concorrência em sectores-chave, incluindo o 
dos transportes, continua a criar condições de concorrência 
desiguais e dificulta o crescimento do sector privado (Banco 
Mundial, 2020). O país passou por uma transformação 
estrutural limitada e um desenvolvimento regional desigual, 
com o impacto do crescimento sentido de forma desigual 
entre a população (Capítulo 3). Moçambique também 
apresenta uma série de políticas que a Comissão identifica 
como sendo abaixo do óptimo, tais como a protecção 
sem limites de alguns sectores e EPs em relação à 
concorrência (Banco Mundial, 2020). Apesar dos retrocessos 
associados à crise da dívida oculta, Moçambique tem tido 
tradicionalmente um bom desempenho em termos de 
liderança governamental no processo de desenvolvimento. 

O Crescimento Precisa de ser mais Inclusivo

O actual modelo de crescimento de Moçambique 
contribuiu para um aumento das desigualdades e teve um 

17 As 13 economias incluem Botswana; Brasil; China; Hong Kong, China; Indonésia; Japão; República da Coreia; Malásia; Malta; Omã; Singapura; Taiwan, 
China; e Tailândia (Comissão para o Crescimento e Desenvolvimento 2008).

18 Comissão para o Crescimento e Desenvolvimento (2008).
19 World Bank (2020a).
20 Banco Mundial (2019).

impacto limitado na redução da pobreza. Moçambique tem 
estado entre as economias de crescimento mais rápido da 
ASS há décadas, mas tem tido dificuldade em traduzir o seu 
rápido crescimento numa redução generalizada da pobreza. 
O crescimento tem sido cada vez mais impulsionado 
pelas indústrias extractivas e pela expansão dos serviços, 
especialmente nas zonas rurais (Capítulo 3), com ligações 
limitadas à economia em geral. As impressionantes 
taxas de crescimento de Moçambique beneficiaram 
desproporcionalmente aqueles que se encontram no 
topo da distribuição de rendimentos nas áreas urbanas 
(Figura 1.10a). As taxas de pobreza em Moçambique têm 
sido consideravelmente menos sensíveis ao crescimento 
económico do que em outros países da ASS.19 Embora o país 
tenha o potencial de utilizar a sua riqueza em recursos para 
promover o crescimento inclusivo, o enfoque continuado 
em megaprojectos com grande intensidade de capital 
poderia acentuar ainda mais as fragilidades do modelo 
actual. 

O crescimento tem beneficiado desproporcionalmente 
os grandes centros urbanos, alargando o fosso entre 
o nível de vida e as oportunidades económicas entre 
as zonas rurais e urbanas. O consumo dos agregados 
familiares nas zonas rurais é quase três vezes inferior ao 
das zonas urbanas e tem vindo a crescer a um ritmo mais 
lento entre os agregados familiares que se encontram na 
base da distribuição do rendimento. Além disso, em termos 
de dimensões não monetárias, existem também grandes 
diferenças no capital humano e físico entre as zonas 
urbanas e rurais. Embora os pobres tenham beneficiado 
com o crescimento, os segmentos mais ricos da sociedade, 
localizados principalmente em áreas urbanas, têm sido os 
principais beneficiários. Isto reflecte o grau de concentração 
do crescimento nos centros urbanos, aglomerando a 
actividade económica e os postos de trabalho nestas áreas, 
incluindo os empregos mais qualificados no sector dos 
serviços. 

As disparidades no acesso às infra-estruturas básicas têm 
vindo a aumentar particularmente entre as zonas rurais 
e urbanas, especialmente nas zonas rurais das províncias 
do centro e norte de Moçambique. Isto é particularmente 
evidente no sector rodoviário e está associado a um padrão de 
investimento público que subvaloriza o financiamento para 
as zonas rurais nas zonas norte e centro.20 O investimento 
de capital em estradas tem registado uma tendência de 
favorecimento das zonas urbanas, contribuindo para o 
declínio das taxas de conectividade rural, ao passo que o 
orçamento de capital não rodoviário foi mais equilibrado 
potencialmente, traduzindo desta forma os progressos no 
acesso rural à água, electricidade e saúde.
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Figura 1.9. Os Recentes Ganhos de Crescimento Têm Beneficiado Principalmente Aqueles que 
Estão em Melhor Situação

>  >  >

Nota: As linhas pontilhadas em cada gráfico mostram intervalos de confiança de 95 por cento. Curvas de incidência do crescimento do 
consumo com intervalos de confiança de 95 por cento a nível nacional, urbano e rural, 2008/09-2014/15.
Fonte: Banco Mundial utilizando IOF-2008/09 e IOF-2014/15

a. Curvas de incidência do crescimento do consumo 
(GIC, do inglês “Growth Incide Curves”), 2008/09-2014/15

b. Índice de acesso às infra-estruturas básicas por 
distrito (2015)
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c. Concentração espacial da actividade económica d. Acesso aos serviços sociais básicos: zonas rurais versus 
zonas urbanas 
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Caixa 1.2. Os choques climáticos têm tido impactos negativos consideráveis na 
economia    

Moçambique é propenso a riscos naturais recorrentes, nomeadamente secas, terramotos, cheias, tempestades 
tropicais (ciclones), e tsunamis. De acordo com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), a ocorrência 
de riscos naturais tem aumentado em número e magnitude desde 1960. As bases de dados existentes, que incluem 
Base de Dados de Eventos de Emergência (EM-DAT), DesInventar, e os registos do Ministério da Economia e Finanças 
registaram 71 eventos (secas, terramotos, cheias, deslizamentos de terras, ou tempestades) em Moçambique entre 
1956 e 2016.  Além disso, registaram-se 741 secas, 437 cheias, e 137 ciclones entre 2000 e 2012, e cinco terramotos 
desde 2002.

As catástrofes naturais têm causado danos e perdas maciças e permanentes à economia. Os ciclones IDAI e 
Kenneth de 2019 custaram ao país mais de 3 mil milhões USD (cerca de 20 por cento do PIB de 2019) em danos 
nas infra-estruturas, e perdas de produção e vidas humanas em 6 províncias (Sofala, Manica, Zambézia, Inhambane, 
Tete e Cabo Delgado). Estimativas de um estudo conjunto do Banco Mundial et al (2018) indicam que os desastres 
naturais levaram a uma média anual de perdas e danos de 4 mil milhões MZN, entre 1984 e 2014.  No entanto, 
é provável que os cálculos tenham sido subestimados devido ao défice de informação. Entre 2000 e 2014, um 
período em que havia mais informação disponível, a média de perdas e danos foi de cerca de 7,5 mil milhões MZN. 
O crescimento económico também tem sido afectado por catástrofes naturais, tendo-se registado taxas mais 
baixas em anos de choque climático em comparação com os anos anteriores (figura 6). A queda no crescimento 
reflecte principalmente perdas de produção no sector agrícola, capital humano e físico. Além disso, as limitações nos 
processos de recuperação pós-desastre levaram a uma perda permanente da capacidade produtiva. Por exemplo, 
em 2013 e 2014 os custos relativos a desastres naturais foram estimados em 11,6 mil milhões MZN, mas a verba de 
recuperação totalizou apenas 3,5 mil milhões MZN e o desembolso foi de apenas 1,4 mil milhões MZN. 

Os impactos negativos dos choques climáticos limitaram as perspectivas de crescimento a longo prazo e inverteram 
os ganhos de desenvolvimento. Mais de metade da população de Moçambique vive ao longo da linha costeira, o 
que a torna vulnerável a tempestades tropicais. De acordo com a análise da equipa de Pobreza do Banco Mundial, 
mais de 50 por cento da população em áreas com exposição significativa já são pobres e vulneráveis, uma situação 
que tende a agravar-se com os choques climáticos. Os dados mostram que após o ciclone Jokwe, que ocorreu 
nas províncias de Nampula, Zambézia e Sofala em 2008 (ver figura 6), as famílias afectadas viram os seus níveis de 
consumo e propriedade de activos reduzidos em 25 por cento, em comparação com as famílias não afectadas. Em 
geral, as províncias mais afectadas pela ocorrência cíclica de catástrofes naturais são também as que apresentam os 
mais elevados níveis de pobreza e desigualdade, incluindo em termos de acesso a serviços e infra-estruturas públicas. 
Isto é parcialmente explicado pelas limitações acima mencionadas das dotações e execução pós-recuperação, que 
contribuem para agravar os défices.

Moçambique tomou algumas medidas com vista à adaptação às alterações climáticas e à mitigação das mesmas.  
Em 2017 foi estabelecido um fundo de gestão de calamidades com uma dotação inicial de 0,1 por cento do PIB. 
Além disso, o governo adoptou uma abordagem holística à mitigação do impacto de calamidades, empreendendo 
iniciativas para desenvolver seguros contra calamidades, tanto soberanos como microsseguros. O quadro legal 
também foi reforçado com a recente aprovação da lei de gestão do risco de desastres e um decreto de investimento 
público. Estes instrumentos legais incluem disposições para forçar os projectos de investimento em infra-estruturas 
a terem em conta elementos de resiliência a catástrofes naturais. Além disso, as avaliações de risco fiscal tomaram 
em consideração os riscos de choque climático. No entanto, a utilização de facto da recomendação das análises 
parece ser limitada pela disponibilidade de recursos fiscais para o estabelecimento de um orçamento de mitigação. 
Foram tomadas medidas adicionais com vista a melhorar a recolha de dados sobre desastres naturais e a capacidade 
de avaliação de riscos e estimativa de medidas de mitigação. Também é importante que estes esforços sejam 
combinados com uma estratégia que promova o crescimento verde e contribua para reduzir a probabilidade de 
ocorrência de calamidades. 
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Se não se implementarem novas medidas, a exploração 
dos recursos naturais continuará a manter-se isolada 
do resto da economia. Para evitar esta situação e para 
que se possa partilhar em maior escala os benefícios 
do crescimento motivado pelos recursos, as políticas 
devem ser orientadas para o reforço das ligações entre 
o sector e o resto da economia. Como as indústrias 
extractivas continuam a desempenhar um papel cada vez 
mais importante na economia, as ligações intersectoriais 
mais fortes ajudariam a expandir a distribuição dos 
retornos com vista ao crescimento. O desenvolvimento 
contínuo de corredores estratégicos de crescimento 
pode simultaneamente encorajar o investimento 
privado nos sectores a montante e a jusante e estimular 
a diversificação na economia “extra-recursos”. Estas 
questões são abordadas no Capítulo 2.

A Produtividade e a Competitividade 
Precisam de Ser Fortalecidas 

Moçambique precisa de uma estratégia viável de 
transição da sua produção e emprego para actividades 

mais capitalizadas e mais produtivas, que possam gerar 
maiores ganhos num mundo em mutação. Moçambique 
terá de procurar o crescimento em todo o lado. Isto 
envolverá: (i) o desenvolvimento e a actualização da 
economia de serviços; (ii) a modernização e o aumento da 
produtividade agrícola; e (iii) a maximização das vantagens 
comparativas na manufactura em pequena escala, bem 
como o fortalecimento das ligações com os sectores 
extractivos.

É necessário melhorar a produtividade no sector dos 
serviços. À medida que cada vez mais mão-de-obra transita 
da agricultura para os serviços, caso não haja investimentos 
significativos de capital nos serviços, prevê-se que o 
crescimento da produtividade do sector continue a diminuir. 
Os dados ao nível das empresas confirmam o crescimento 
nos segmentos do sector dos serviços que exigem poucas 
qualificações (por exemplo, retalho) e a grande parcela 
de pequenas empresas informais. Combater isto pode 
ajudar a impulsionar a contribuição deste importante 
sector para o crescimento no futuro. Isto é discutido mais 
aprofundadamente no Capítulo 4. 

Caixa 1.2. continued    

Fonte: Banco Mundial et al (Abril de 2018). Financial Protection against Disasters in Mozambique.

 Figura 1.10. Os choques climáticos têm afectado o crescimento do PIB 
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Caixa 1.3 A natureza não inclusiva do modelo de crescimento tem alimentado a 
fragilidade que está por detrás da insurreição militar   

Após quase duas décadas de relativa estabilidade, Moçambique encontra-se actualmente no meio de dois conflitos 
armados.  Num dos casos, o conflito tem sido perpetrado por um subgrupo do principal partido da oposição 
(RENAMO), desde 2019 e após a assinatura do Acordo de Paz de Maputo. O Acordo de Paz de Maputo, assinado 
entre o governo e a RENAMO, tinha como principal objectivo pôr fim ao conflito entre as partes que tinha reemergido 
em 2013, quando a Renamo contestou a integração dos seus soldados no exército nacional, conforme acordado ao 
abrigo do Acordo de Paz de Roma de 1992, e o direito de governar os territórios onde tinha conseguido a maioria dos 
votos nas eleições anteriores. Assim, para responder a estas áreas de contestação, o Acordo de Paz de Maputo foi 
assinado em 2019, logo após a RENAMO ter mudado de liderança na sequência da morte do seu presidente, Afonso 
Dlakhama. O ponto central do acordo consistiu num processo de desmobilização, desarmamento e reintegração 
das forças da RENAMO, juntamente com uma compensação financeira. No entanto, um subgrupo da RENAMO, 
autoproclamado Junta Militar da RENAMO, não reconheceu a nova liderança e, desde o acordo, tem sido responsável 
por vários ataques no centro do país, inviabilizando a circulação Norte-Sul. Por outro lado, o país está a enfrentar uma 
insurgência que se está a intensificar rapidamente e que está alegadamente ligada ao Estado islâmico na província 
mais a Norte, Cabo Delgado. O local do conflito alberga também reservas e projectos de GNL, que se espera que 
venham a ser os principais motores do crescimento económico do país no futuro. A insurreição, que começou na 
forma de ataques a unidades policiais e administrativas numa vila portuária da província por um grupo parcamente 
equipado, aumentou em sofisticação, violência e alcance, tendo uma cidade próxima do local de exploração de GNL 
a ser tomada pelos insurgentes. O conflito, que parece não vir a ser resolvido em breve, já custou quase 2 mil vidas 
e deslocou mais de 500 mil famílias. 

Ao contrário do conflito relacionado com a RENAMO, a natureza e as causas da insurreição de Cabo Delgado não 
são claras. Existe, no entanto, um consenso generalizado de que entre as forças motrizes por detrás da insurreição 
está o sentimento de exclusão sistemática e insatisfações que foram capitalizados por grupos extremistas. Foram 
identificadas quatro áreas principais de tensão: i) étnica - na província registam-se tensões entre os seus dois principais 
grupos étnicos, onde os Mwanis que ocupam a zona costeira têm tido menos acesso a oportunidades em comparação 
com os Makondes, localizados no interior. O acesso privilegiado aos recursos, oportunidades económicas e poder 
pelo segundo grupo é muitas vezes visto como um resultado directo da sua participação na guerra de independência 
do país.  (ii) Juventude marginalizada - a juventude permanece num estado de “espera”. Com acesso limitado à 
educação, voz política, conhecimentos técnicos e recursos, ficam afastados dos benefícios do desenvolvimento. Na 
maioria das vezes, as opções gravitam entre aceitar empregos informais de baixa produtividade nos centros urbanos, 
optar por actividades ilícitas ou, neste caso, ser recrutados por grupos extremistas. (iii) Sentido geográfico de divisão 
- Moçambique herdou uma divisão colonial Sul-Norte, na qual a distribuição dos recursos públicos e a presença do 
Estado enviesada para o Sul, consolidou um sentimento de marginalização e exclusão nas regiões centro e norte, 
onde se situa Cabo Delgado. O sentimento de negligência foi acentuado pelo recente reforço da presença do Estado 
na província, com uma abordagem rígida à formalização de actividades extractivas. Isto afastou a população local 
das actividades extractivas, não havendo formas alternativas de emprego ou acesso a serviços. E, (iv) participação 
política - a exclusão sistemática da participação política e a violência contra grupos alternativos perpetuaram o uso da 
violência como forma de participação social. Além destes quatro factores, foram igualmente citados possíveis factores 
externos nas análises dos conflitos. Estes incluem a expansão de grupos extremistas violentos, tráfico ilícito, redes 
internacionais, e interesses no controlo das receitas do gás natural. No entanto, independentemente da motivação 
e objectivos exactos dos insurgentes, estes foram capitalizados com base no descontentamento local existente e na 
oposição ao Estado.  

Estes conflitos representam um risco para as perspectivas económicas da economia moçambicana. O crescimento 
económico do país atingiu uma média de 3 por cento entre 2016 e 2019. As projecções apontam para uma 
recuperação e aceleração para níveis acima dos 8 por cento na próxima década com a materialização dos projectos 
de GNL. Os ataques perpetrados pelos insurgentes em áreas próximas das instalações dos projectos já causaram 
transtornos operacionais, tendo o projecto liderado pela Total interrompido as actividades no local. Isto vem somar-se 
aos desafios dos projectos ainda envolvidos na procura de informação financeira, nomeadamente o projecto liderado 
pela Exxon, estimado em 15 mil milhões USD. Simulações do Banco Mundial mostram que um cancelamento total 
do projecto Exxon poderá comprometer a sustentabilidade económica da carteira de GNL e limitar as perspectivas 
de crescimento. O conflito no Centro, perpetrado pelo subgrupo da RENAMO, limitou a circulação Norte-Sul do país, 
para além de ter levado à deslocação de várias famílias. Ambos os conflitos contribuíram para duplicar as despesas 
militares para quase 2 por cento do PIB em 2020, adicionando pressão ao já reduzido espaço fiscal.
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A produtividade agrícola também pode ser 
consideravelmente aumentada. O rendimento das culturas 
de Moçambique não só é baixo segundo os padrões regionais, 
como também está muito abaixo do potencial agrícola do 
país. O aumento da produtividade agrícola poderia ter um 
grande impacto na redução da pobreza a curto-médio 
prazo. Este facto está relacionado com as baixas taxas de 
adopção de tecnologias que aumentam a produtividade 
(por exemplo, sementes melhoradas e fertilizantes) entre os 
agricultores moçambicanos devido à falta de financiamento 
e de crédito, mantendo-se, deste modo, os rendimentos 
baixos. Os agricultores moçambicanos estão também 
altamente expostos a choques relacionados com os preços 
e o clima, e não dispõem de instrumentos de mitigação 
de riscos. O isolamento relativo e os elevados custos de 
transporte também constituem barreiras importantes para 
os agregados familiares agrícolas no acesso aos mercados 
de insumos e produção e no aumento da produtividade. Isto 
é discutido mais aprofundadamente no Capítulo 3.

As lacunas no acesso às infra-estruturas, competências e 
desenvolvimento digital estão a retrair a competitividade. 
O nível de competitividade de Moçambique, medido pelo 
Índice de Competitividade Global (GCI, do inglês “Global 
Competitive Index”), tem vindo a deteriorar-se desde o início 

21 Fórum Económico Mundial (2019).
22 Banco Mundial (2020b).
23 Banco Mundial (2018b).

da década de 2010. Ocupando o 133º lugar entre 140 países 
em 2018, Moçambique caiu abaixo de outros países de 
baixos rendimentos (PBR) e da média da ASS.21 Embora o 
país se tenha saído relativamente bem no desenvolvimento 
de infra-estruturas comerciais (incluindo portos, alfândegas 
e estradas primárias ligadas aos corredores de exportação), 
uma rede rodoviária interna pouco desenvolvida limita 
a conectividade do mercado. O desenvolvimento de 
competências está a progredir, mas a um ritmo lento, 
mesmo segundo os padrões regionais. Os défices no acesso 
à electricidade, a adopção das TIC, e os constrangimentos 
regulamentares pressionam ainda mais a competitividade 
das empresas em Moçambique.

A competitividade e a produtividade são condicionadas por 
um cenário de fraca governação e corrupção. A corrupção 
é apontada pelas empresas moçambicanas como um dos 
três principais obstáculos ao seu funcionamento.22 Ao 
contrário do que aconteceu em 2007, a corrupção ocupou 
o primeiro lugar da lista de obstáculos às empresas com 
mais de cinco trabalhadores no Inquérito às Empresas de 
201823, indicando um aumento nas práticas de procura de 
rendimentos ilícitos entre os dois períodos, especialmente 
para as empresas mais pequenas no sector dos serviços. 
Este é o tema do Capítulo 5. 
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Capítulo 2. Medição e Macrogestão do Boom de Recursos: 
Síntese das recomendações

Recomendações Responsabilidade Prazo

Fortalecer o quadro fiscal de médio prazo e adoptar regras fiscais

Estabelecer metas e regras fiscais de médio prazo DEEF, DNPO Médio prazo

Desenvolver um quadro orçamental a médio prazo com limites orçamentais 
trienais

DNPO Curto prazo

Consolidação fiscal

Proceder a uma revisão sistemática das compensações dos funcionários para 
simplificar a remuneração e eliminar os subsídios não essenciais (por exemplo, o 
bónus do 13º mês)

MEF Médio prazo

Realizar uma revisão funcional abrangente para identificar funções sobrepostas e 
redundâncias, e para clarificar objectivos organizacionais e responsabilidades

MEF Médio prazo

Melhorar a gestão do investimento público e a gestão das EP

Melhorar a avaliação da projecção e secção através de uma planificação plurianual 
e continuar a estabelecer uma plataforma digital para a gestão do investimento 
incl. por parte das EPs

MEF, IGEPE Curto prazo

Ponderar a revisão da lei que exige a participação mínima obrigatória e a fixação 
de um montante máximo de investimento para a participação da empresa pública 
de hidrocarbonetos em projectos

MEF Médio prazo

Estabelecer um fundo soberano com um duplo mandato de estabilização a curto 
prazo e poupança a longo prazo para as gerações futuras

MEF, BdM
Curto Prazo, 
Médio Prazo

Criar um fundo de estabilização adequadamente concebido

Estabelecer um fundo soberano com um duplo mandato de estabilização a curto 
prazo e poupança a longo prazo para as gerações futuras 

MEF, BdM
Curto Prazo, 
Médio Prazo
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2.1. Introdução

A produção e a exportação de GNL podem ter um impacto 
profundamente positivo em Moçambique. A produção e a 
exportação em grande escala de GNL previstas a partir de 
2024 irão acelerar significativamente o PIB, as exportações 
e as receitas fiscais. Também terão um impacto, embora 
mais limitado, sobre o emprego, a comunidade local e o 
desenvolvimento de infra-estruturas. Contudo, os atrasos 
registados até ao início da produção, volumes de produção 
mais baixos ou preços mais baixos, todos podem repercutir-
se no impacto potencial. Além disso, os efeitos da “doença 
holandesa”24 poderiam afectar negativamente a economia. 
Para mitigar estes factores e maximizar os benefícios para a 
economia moçambicana, é necessário dispor de políticas e 
instituições sólidas para fazer face ao contexto económico 
em constante mutação e alcançar um crescimento 
económico estável e equitativo.

Este capítulo começa por explorar os impactos de 
diferentes cenários de investimento em GNL (Secção 

24 A “doença holandesa” refere-se ao impacto negativo que grandes entradas de moeda estrangeira podem ter numa economia ao deslocar a estrutura de 
produção para sectores não transaccionáveis e por via da perda de competitividade. Embora seja associada à descoberta de recursos naturais, a “doença 
holandesa” pode ocorrer como consequência de quaisquer eventos que resultem em grandes entradas de moeda estrangeira, incluindo um aumento nos 
preços das matérias-primas, assistência estrangeira ou investimento directo estrangeiro. 

25 Foram descobertos mais 10 TCF de reservas comprovadas na Bacia de Moçambique.

2.2). Aqui inclui-se a avaliação dos impactos directos e 
indirectos nas receitas fiscais, bem como no emprego 
e no crescimento. Em seguida, examina os riscos 
macroeconómicos durante as fases de investimento e 
produção (Secção 2.3). Isto realça o impacto potencial na 
dívida pública e enfatiza a necessidade de uma gestão fiscal 
prudente. As análises preparam o terreno para uma série de 
estratégias de mitigação, discutidas na Secção 2.4.

2.2. Investimentos e Impactos do GNL

São Necessários Investimentos Substanciais 
para Materializar o Potencial do GNL para 
Moçambique
 
A descoberta de importantes reservas de gás natural na 
Bacia do Rovuma poderia produzir efeitos transformadores 
em Moçambique. As reservas comprovadas de gás em todo 
o país situam-se actualmente em cerca de 190 milhões de 
biliões de pés cúbicos (TCF, em inglês “trillion cubic feet”), 
dos quais 180 TCF foram confirmados na Bacia do Rovuma.25 

Medição e Macrogestão 
do Boom de Recursos

Espera-se, em particular, que a descoberta de gás natural proporcione a Moçambique uma 
oportunidade transformadora em termos de crescimento inclusivo. Um dos resultados mais esperados 
do GNL é o aumento das receitas fiscais quando as exportações arrancarem. Porém, a volatilidade da 
produção e dos preços pode afectar o impacto potencial. Além disso, grandes entradas de moeda 
estrangeira poderão ter um efeito negativo sobre a economia, provocando perdas em termos de 
competitividade. Este capítulo explora o modo como a produção e a exportação de GNL pode 
afectar as principais variáveis económicas, tais como o PIB, as exportações, as receitas e o emprego. 
Destaca os riscos macroeconómicos associados ao aumento da produção de GNL durante a fase de 
desenvolvimento e investimento, bem como na próxima década, quando começarem a surgir receitas 
acrescidas decorrentes da produção. Descreve estratégias para mitigar os riscos identificados, 
enfatizando a necessidade de consolidação fiscal neste momento, reforçando simultaneamente as 
instituições e os sistemas e criando um fundo de estabilização adequadamente concebido para gerir 
a volatilidade das receitas no futuro.
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Moçambique, por conseguinte, detém as 13as maiores reservas 
mundiais de gás natural e as 2as maiores em África, a seguir à 
Nigéria e mesmo à frente da Argélia. Na próxima década, o 
país poderá tornar-se o maior produtor de África e um dos 
principais exportadores de gás natural liquefeito (GNL).26 

Os investimentos necessários para realizar este potencial 
são substanciais, mas sujeitos a grandes incertezas. Desde 
a descoberta das suas reservas de gás na bacia do Rovuma 
em 2009-12, Moçambique assegurou dois investimentos 
para a produção de GNL na área.27 O país ambiciona realizar 
uma série de outros projectos para explorar o resto das suas 
vastas reservas. Mas a probabilidade e o potencial ritmo destes 
investimentos são altamente imprevisíveis e complicados 
devido às oscilações no mercado global de matérias-
primas. No momento em que este relatório é escrito, os 
mercados petrolíferos estão agitados, tendo registado uma 
queda sem precedentes nos preços em consequência da 
COVID-19. Estas oscilações repercutem-se nos preços de 
mercado do gás e contribuem para retrocessos no potencial 
de investimento em Moçambique.28 Para além disso, a 
intensificação da insurreição terrorista em Cabo Delgado, 
onde se localizam os desenvolvimentos de gás, veio agravar 
ainda mais o cenário para a indústria.

Por estas razões, são considerados dois perfis de 
investimento neste capítulo. A capacidade de liquefacção 
combinada em ambos os perfis de investimento é a mesma, 
com 29,8 milhões de toneladas por ano (MTPA, em inglês 

26 Poulsen (2016).
27 Coral South Floating LNG - aproximadamente 7 mil milhões USD de investimento iniciado em 2017; e Golfinho/Atum - aproximadamente 23 mil milhões 

USD de investimento iniciado em finais de 2019.
28 Por exemplo, a Exxon anunciou um atraso ao seu projecto LNG Mamba da Área 4 no início de 2020, quando os preços do petróleo caíram drasticamente. 
29 A intensificação do conflito na província de Cabo Delgado levou à suspensão do projeto Total-led. Em abril de 2021, a TotalEnergies declarou Force Majeure, 

após uma suspensão das operações em março do mesmo ano. O segundo projeto onshore liderado pela multinacional Exxon foi substancialmente 
atrasado devido aos efeitos compostos da COVID-19 e das insurgências locais. O projeto offshore Coral South LNG continua no caminho certo e espera-se 
que comece a produção em 2022 e atinja a capacidade total em 2023. 

“Million Tons per Annum”), e o investimento total necessário 
está estimado em cerca de 60 mil milhões USD, mas os 
perfis diferem em termos de calendários de implementação 
do projecto: 

• O primeiro cenário assume um atraso de seis meses 
para o projecto Coral e um atraso de um ano para o 
projecto Golfinho devido ao impacto da COVID-19 nas 
cadeias de abastecimento e nas restrições às viagens. 
Assume igualmente um atraso de 18 meses para o 
projecto Mamba liderado pela Exxon, com a decisão 
final de investimento (FID, em inglês “Final Investment 
Decision”) prevista para o segundo semestre de 2021. 

• No segundo cenário (cenário de atraso do Mamba), o 
projecto Mamba liderado pela Exxon é suspenso por 
quatro anos e as exportações começam em 2030, 
ao passo que todas as outras hipóteses permanecem 
inalteradas. 

A análise neste capítulo não leva em conta os atrasos 
na implementação dos dois principais projetos de GNL 
em 2021 devido à crescente insurgência no norte de 
Moçambique e à pandemia da COVID-19.29

O Impacto no Espaço Fiscal está Sujeito a 
Incertezas

Um dos resultados mais esperados do GNL é o aumento 
das receitas fiscais quando as exportações arrancarem. 

0

 5

 10

 15

2
0

18

2
0

19

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

M
il 

m
ilh

õ
e
s 

U
SD

Mamba Golfinho Coral Cenário de atraso Mamba

0

500

1000

1500

2000

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

a. Investimento estimado por local (mil milhões USD) b. Produção estimada (exportações) por local (mil milhões 
de pés cúbicos por ano)

Mamba Golfinho Coral Cenário de atraso Mamba

Fonte: Estimativas do pessoal do Banco Mundial. Fonte: Estimativas do pessoal do Banco Mundial.

Figura 2.1 Necessidades de Investimento Presumidas e Níveis de Produção de acordo com os 
Dois Cenários

>  >  >



MOÇAMBIQUE MEMORANDO ECONÓMICO DE PAÍS 35

Moçambique segue um contrato de partilha de produção ao 
abrigo dos seus acordos com os operadores do consórcio. 
Como resultado, as receitas fiscais da venda de gás serão 
arrecadadas através de Petróleo-Lucro do Estado após a 
recuperação dos custos, bem como através de receitas do 
imposto sobre o rendimento e receitas não fiscais.30 Estas 
deverão alargar visivelmente o espaço fiscal.31,32 No primeiro 
cenário, até 2040, quando todas as instalações de GNL 
estiverem operacionais, espera-se que a receita total de GNL 
seja de cerca de 1,444 mil milhões MZN (19,6 mil milhões 
USD) ou cerca de 1,43 vezes maior do que sem produção 
de GNL. Um atraso de quatro anos no projecto Mamba 
resultaria na obtenção de receitas 1,37 vezes mais elevadas 
em 2040 do que sem a produção de GNL. Em ambos os 
casos, as receitas do GNL contribuirão para alargar o espaço 
fiscal necessário para financiar o programa de despesas do 
governo. 

No entanto, o impacto só será significativo após 2033 - 
mais de dez anos depois do início do investimento. Os 
cenários salientam que, durante a fase de desenvolvimento 
dos projectos e os primeiros anos de produção, as receitas 
adicionais serão reduzidas. As receitas começarão a 
aumentar consideravelmente por volta de 2033 quando os 
locais estiverem operacionais e a recuperação de custos nos 
projectos de GNL já tiver sido conseguida (Figura 2.). Até lá, 
apesar de se esperar que as exportações de GNL já tenham 
aumentado drasticamente, a contribuição para as receitas 

30 Petróleo-Lucro significa o montante da produção, após dedução do custo de produção de petróleo alocado aos custos e despesas, que seria dividido entre 
as partes participantes e o governo anfitrião ao abrigo de um contrato de partilha de produção.

31 O Anexo A.2 apresenta uma ilustração dos canais de receitas do GNL para um dos projectos (Coral South).
32 Além disso, Moçambique já recebeu receitas fiscais significativas através das suas disposições tributárias sobre as mais-valias (taxa fixa de 32%) provenientes 

da venda de activos entre investidores de GNL. Por exemplo, a recente aquisição dos investimentos da Anadarko em Moçambique pela Total rendeu 880 
milhões de USD (aproximadamente 6% do PIB) em 2019.

33 Ver também o Anexo A.2.

fiscais continua a ser relativamente pequena. Isto deve-se ao 
facto de a maioria destes fluxos de receitas só ser positiva 
quando os níveis de produção totais forem atingidos, 
considerando os perfis de amortização da dívida nos 
projectos. Os perfis também assumem que o fluxo de caixa 
livre de um projecto, disponível para a empresa pública de 
petróleo e gás, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH; 
ver caixa 2.1), será utilizado para cobrir despesas de outros 
projectos. Posteriormente, o imposto sobre o rendimento 
das pessoas colectivas aumentará significativamente, bem 
como o Gás-Lucro, que é a parte do gás produzido que o 
governo recebe após o contratante ter recuperado os seus 
custos (custos de exploração, desenvolvimento, operação e 
financiamento).33 

A volatilidade do preço do GNL representa um risco 
importante para as receitas públicas, sublinhando a sua 
sensibilidade a tais choques. Um cenário de choque de 
preços separado demonstra este risco (Figura 2.2). Uma 
queda de 20 por cento no preço de exportação relativamente 
à linha de base em 2025, semelhante à verificada em 2020 
com o impacto da COVID sobre os preços do petróleo, faz 
com que as receitas globais caiam 4 mil milhões USD até 
2040, atingindo assim apenas cerca de 80 por cento das 
receitas previstas sem o choque dos preços. Neste cenário 
assume-se que, apesar do preço mais baixo, a produção 
de GNL permanece inalterada à medida que os produtores 
de GNL procuram manter o volume de vendas contratado. 
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Assim, o impacto nas receitas seria ainda mais grave se os 
níveis de produção caíssem num contexto de preços mais 
baixos. O resultado deste cenário ilustra como mudanças 
súbitas no mercado global, conduzindo a preços de GNL 
mais baixos, poderiam afectar drasticamente as finanças 
públicas do governo. Dada a dimensão expectável do 
sector do GNL na economia, esses choques poderiam ser 
desestabilizadores e pôr em evidência a necessidade de 
desenvolvimento de mecanismos para proteger os recursos 
governamentais contra os mesmos.34 

O Governo também espera que os dividendos do 
envolvimento da ENH contribuam favoravelmente para 
as receitas fiscais (Caixa 2.1). No entanto, isso depende 
de quanto lucro a ENH consegue gerar e até quando. Um 
dos principais constrangimentos a este respeito é o nível 
de endividamento que a ENH irá suportar para financiar a 
sua participação nos projectos de GNL. Quanto maior e 
mais dispendiosa for a dívida, mais distantes são as suas 
perspectivas de contribuir através de dividendos, e mais 
elevados são os riscos e vulnerabilidades fiscais. 

O Impacto no Crescimento e no Emprego 
Poderá ser Significativo

A aceleração do crescimento seria outra recompensa 
antecipada do desenvolvimento do sector do GNL, tanto 
através de efeitos directos como indirectos. Esperam-se 
impactos de crescimento por duas vias principais. A primeira 
via passa pelas despesas do projecto em equipamento, 

34 Ao contrário do petróleo bruto, não existe um preço global harmonizado para o GNL. O preço do GNL é, portanto, segmentado em mercados regionais. 
Para Moçambique, os principais mercados serão a Ásia e a Europa. Na Ásia, o preço está indexado ao índice de preços do crude, ao passo que na Europa, 
o preço do GNL está indexado ao National Balancing Point, um local de comércio virtual para a venda, compra e troca de gás natural do Reino Unido (US 
Department of Energy 2017).

serviços e pessoal durante as fases de investimento e 
operação, sendo que a maior parte das despesas ocorre 
durante o período de investimento. A segunda via é através 
da produção e exportação de gás. Em ambas as vias, o 
impacto no crescimento pode ocorrer através de efeitos 
directos e indirectos. O impacto directo no âmbito da 
primeira via limita-se à procura de bens e serviços produzidos 
internamente e aos custos de pessoal (o conteúdo local), 
estimado em apenas 10 por cento das despesas do projecto. 
Mas os impactos indirectos são mais vastos, uma vez que 
englobam ligações entre a procura do projecto e outros 
sectores da economia. Pela segunda via, a produção 
contribui directamente para a produção nacional, mas 
os seus efeitos indirectos são uma função da parcela das 
receitas de exportação despendidas a nível nacional, para 
além da forma como são gastas. Particularmente importante 
é a questão de como as futuras receitas fiscais serão 
utilizadas e quais serão os multiplicadores fiscais associados. 
Estes efeitos foram modelados, conforme descrito na Caixa 
2.2 e no Anexo A.3.

O impacto directo na economia moçambicana vai ser 
significativo quando as quatro instalações estiverem 
operacionais. Os resultados do modelo MAPIO revelam 
que, no primeiro cenário, o PIB real deverá ser 163 por 
cento mais elevado do que sem produção de GNL até 
2033 (Figura 2.3), enquanto um atraso na implementação 
do projecto Mamba colocaria o PIB real 60 por cento mais 
elevado do que sem produção de GNL. No primeiro cenário, 
o PIB per capita atingiria quase 1.000 USD em 2033 (dos 
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Caixa 2.1. O papel da ENH   

Através da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos de Moçambique, ou ENH, a empresa pública de hidrocarbonetos, 
Moçambique manteve uma participação de 10-15 por centoa como investidor nos consórcios de exploração e 
desenvolvimento do GNL. A decisão de manter uma participação nos projectos remonta ao início dos anos 2000. A 
participação é tanto uma decisão política para manter o envolvimento do Estado no desenvolvimento destes recursos 
importantes, como acontece em diversas economias exportadoras de recursos, como um investimento para gerar 
retornos através da participação directa nos projectos. A ENH é uma empresa pública (EP), designada na Lei dos 
Hidrocarbonetos 21/2014 como representante exclusivo do Estado para participar em projectos de petróleo e gás, 
com uma participação mínima de 10 por cento. 

Dada a sua falta de capacidade financeira, a ENH está a contrair empréstimos para financiar a sua quota-parte de 
participação em projectos de GNL. Os projectos são financiados através de uma combinação de capital próprio e 
dívida junto de agências de crédito à exportação e bancos comerciais.b A percentagem da dívida é contratada ao 
abrigo de acordos de financiamento de projectos, através dos quais se estabelece um veículo para fins especiais 
(SPV, do inglês “Special Purpose Vehicle”) como mutuário, e com o recurso do mutuante limitado às receitas geradas 
pelo projecto.c Por conseguinte, este empréstimo não é definido como dívida do sector público. Em contrapartida, 
o empréstimo contraído pela ENH para financiar a sua participação no capital social está inscrito no seu balanço e 
é definido como dívida do sector público.d O empréstimo não concessional previsto pela ENH para a participação 
accionista na Coral e na Golfinho em 2020 está estimado em 227 milhões USD (1,5 por cento do PIB). Para além dos 
empréstimos directos da ENH, o GdM emitiu uma garantia soberana durante o período de construção do projecto 
Golfinho, acrescentando mais 2,8 por cento do PIB ao stock da dívida pública em 2020 (e 15 por cento do PIB de 
2020 até 2025).

Isto, juntamente com o facto de a ENH ter representação exclusiva do Estado, significa que há pouco espaço para 
a flexibilidade na selecção de projectos para a participação da ENH e que as decisões de investimento baseadas em 
análises de custo-benefício são mínimas. Como resultado, a ENH encontra-se numa posição em que os empréstimos 
para financiar a sua participação em projectos de GNL continuam a seguir uma trajectória ascendente - uma tendência 
que deverá continuar à medida que mais projectos forem surgindo. Ainda que a participação da ENH garanta receitas 
adicionais, mesmo que apenas numa fase posterior da produção quando todas as obrigações financeiras tiverem sido 
cumpridas, isso também significa que tanto a ENH como Moçambique continuam a ser excessivamente alavancados, 
o que, por sua vez, contribui para manter os custos de contracção de empréstimos elevados.

a. Até à data, o capital da ENH inclui uma participação de 10 por cento  nos projectos da Área 4 e uma participação de 15 por cento na Área 1. 
b. O rácio dívida/capital próprio é de cerca de 60:40 em média.
c. A ENH possui apenas 10-15 por cento dos SPV.
d. Isto inclui montantes acumulados para cobrir a sua participação na fase de exploração, que foi financiada a 100 por cento com capital próprio.

485 USD estimados para 2020). Espera-se também que as 
exportações aumentem substancialmente, quase três vezes 
o nível que seria realizado sem a produção de GNL até 2033 
(Figura 2.3). Uma vez que é provável que as importações 
aumentem muito menos, haveria um impacto positivo 
considerável na posição externa global. Desta forma, o défice 
da balança de transacções correntes deverá diminuir de 73,9 
por cento do PIB no pico do investimento em 2021 para um 
excedente da balança de transacções correntes de quase 
12 por cento do PIB em 2033. Além disso, a composição 
do PIB moçambicano sofrerá alterações profundas com 
o crescimento do sector do GNL, levando a um aumento 
significativo da quota do sector extractivo/mineiro entre 
2019 e 2033 para ambos os perfis de produção (Figura 2.).

35 O multiplicador de produção estimado de 1,39, por exemplo, implica que um aumento da despesa total em 1mn USD levaria a um aumento da produção 
de 1,39mn USD. No Anexo A.3 é apresentada uma tabela mais completa com os principais resultados.

Os efeitos indirectos sobre a economia são igualmente 
importantes. O modelo de multiplicadores estima os 
impactos indirectos do GNL no crescimento através do 
canal de despesas. Com os multiplicadores estimados, é 
possível avaliar o impacto directo e indirecto da produção 
de GNL sobre a produção e outras variáveis.35 Considerando 
apenas o impacto indirecto, que não é capturado pelo 
modelo MAPIO, o PIB aumentará em mais 3,1 mil milhões 
USD entre 2019 e 2033, o que representa um aumento de 
20 por cento em relação ao PIB de referência em 2019. Isto 
confirma a importância do impacto económico positivo dos 
projectos de GNL através de canais indirectos. Os picos de 
impacto indirecto do PIB coincidem com os picos das fases 
de investimento (Figura 2.6a). Os sectores com maiores 
multiplicadores são a agricultura, serviços financeiros e 
empresariais, transportes e indústria (Figura 2.6b).
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Caixa 2.2. Os dois modelos utilizados para avaliar o impacto do desenvolvimento 
e produção de GNL em Moçambiquea    

Os potenciais benefícios associados ao desenvolvimento e produção de GNL em Moçambique foram avaliados 
utilizando dois modelos diferentes. O primeiro - baseado no modelo de Avaliação Macroeconómica das Opções 
de Investimento Público (MAPIO) - é um modelo macroeconómico estático que estima o impacto directo do GNL 
no crescimento através das vias das despesas do projecto e da exportação.  Para estimar os efeitos indirectos, foi 
desenvolvido um segundo modelo utilizando a análise de multiplicadores. 

O modelo MAPIO avalia o impacto directo das despesas e exportações do projecto de GNL no crescimento. Avalia o 
seu impacto em termos de (i) aumento da procura devido à implementação dos diferentes projectos; e (ii) impacto 
adicional dos projectos concluídos na produção da economia através das exportações. Tendo em conta o clima de 
grande incerteza associado ao ambiente global, o ambiente de negócios nacional e a volatilidade dos preços devido 
aos choques da procura e da oferta, o modelo estima um cenário de base e cenários alternativos. 

Uma vez que o modelo MAPIO não considera efeitos indirectos ou externalidades, foi desenvolvido um modelo de 
multiplicadores utilizando a mais recente matriz de contabilidade social de Moçambique. Este modelo permite avaliar 
o impacto directo bem como indirecto do investimento em GNL na economia. Os resultados mostram o impacto 
sobre o valor bruto da produção, o fornecimento de bens e serviços, os ganhos auferidos pelos factores de produção 
e agregados familiares, bem como o emprego para uma série de categorias de mão-de-obra. Os efeitos indirectos 
medidos pelo modelo de multiplicadores estão limitados à via das despesas do projecto (investimento e produção). 
Não considera os efeitos indirectos através do canal de produção/exportação devido à falta de informação sobre a 
forma como as receitas fiscais das exportações serão utilizadas.

Os resultados de ambos os modelos devem ser interpretados cautelosamente como cenários nas melhores hipóteses. 
Isto deve-se ao facto de as estimativas não pressuporem atrasos na implementação do projecto ou oscilações 
significativas de preços na linha de base. Os resultados da linha de base devem ser interpretados como um limite 
superior do impacto potencial dos projectos de GNL, perante a ausência de choques ou interrupções. Para resolver 
este problema, o modelo MAPIO mostra o impacto de um choque de preços e tem também dois cenários de 
investimento.

a. Para mais detalhes sobre os modelos e os seus pressupostos subjacentes, consultar o Anexo A.3.
b. Baseia-se no modelo de Avaliação Macroeconómica das Opções de Investimento Público (MAPIO, do inglês “Macroeconomic Assessment of 
Public Investment Options”) desenvolvido por Beguy et al. (2015), que avalia o impacto dos investimentos de grande escala nos principais indicadores 
macroeconómicos.
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Espera-se que sejam criadas oportunidades de emprego 
significativas, sobretudo para mão-de-obra pouco 
qualificada. Ao longo de todo o período, o modelo de 
multiplicadores estima que seriam criadas, directa e 
indirectamente, cerca de 1,6 milhões de oportunidades de 
anos/trabalhador. Este aumento do emprego é repartido 
por 15 anos com uma variação anual considerável em 
função do calendário das despesas de capital e operacionais 
(Figura 2.7a).36 A maioria das oportunidades de emprego, 
contudo, são para mão-de-obra pouco qualificada, ou 

36 A elasticidade de emprego utilizada baseia-se em estimativas para a África Subsaariana, que são tipicamente de cerca de 0,75, ver Kapsos (2005). A 
elasticidade é aplicada de forma indiscriminada a todos os tipos de mão-de-obra.

seja, trabalhadores com o ensino primário. Os impactos 
directos e indirectos no emprego por nível de escolaridade 
são apresentados em Figura 2.7b. À semelhança do PIB, 
o impacto indirecto do investimento em GNL excede em 
muito o impacto directo. As oportunidades de emprego 
directo representam apenas 8 por cento do total. Estima-
se que o rendimento das famílias aumente em mais 3,3 
mil milhões USD no período de 2019-2033, combinando o 
impacto directo e indirecto.
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Figura 2.6. Os Impactos Indirectos na Economia Serão Significativos
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Esta secção mostra que os projectos de GNL terão um 
impacto benéfico significativo na economia moçambicana, 
embora com um atraso substancial e riscos associados que 
não deverão ser subestimados. Dois modelos diferentes 
ilustram que a produção e exportação de GNL afectam a 
economia, tanto directa como indirectamente, levando 
a um incremento significativo do PIB, das exportações, 
das receitas públicas e a mais oportunidades de emprego, 
proporcionando, deste modo, um potencial imenso de 
benefícios para Moçambique. Contudo, a maioria destes 
efeitos positivos só se materializará cerca de uma década 
após o arranque da produção. Além disso, diferentes 
trajectórias de produção e de preços podem levar a resultados 
substancialmente diferentes, salientando as vulnerabilidades 
da economia às volatilidades do mercado de GNL. As 
secções seguintes debatem mais aprofundadamente os 
riscos associados e as estratégias de mitigação.

2.3. Existem Riscos Macroeconómicos 
Substanciais Associados ao 
Desenvolvimento do GNL 

Os riscos macroeconómicos são substanciais e terão de ser 
mitigados através de estratégias adaptadas a cada fase dos 
projectos de GNL. Os principais desafios que Moçambique 
enfrenta ao longo do período de desenvolvimento do GNL 
diferem entre as fases de investimento e de produção. 
Durante a fase de investimento (os primeiros dez anos), o 
principal desafio é equilibrar o espaço fiscal limitado e a 
necessidade de consolidação fiscal com financiamento 
contínuo para os projectos de GNL, num contexto de 
níveis de dívida já elevados. Durante a fase de produção, 
Moçambique terá de fazer face à perda de competitividade 
dos sectores não transaccionáveis. A secção seguinte 
descreve estes riscos para definir o cenário de possíveis 
estratégias de mitigação, discutidas na Secção 2.4.

Espaço Fiscal Limitado e Acumulação da 
Dívida são Riscos Chave Precoces
 
Embora tenha havido progressos no processo de 
ajustamento fiscal nos últimos anos, o espaço fiscal 
será limitado durante a fase de investimento do GNL, 
uma vez que as receitas previstas do GNL levarão 
tempo a materializar-se. O orçamento de Moçambique 
deparou-se com um espaço fiscal reduzido desde 2016: 
os níveis de financiamento externo caíram 3 por cento 
do PIB entre 2015 e 2018 e os custos do serviço da dívida 
aumentaram em 2,4 por cento do PIB. Embora tenha sido 
um desafio, o orçamento conseguiu ajustar-se a estas 
condições através de medidas para reduzir as despesas, 
principalmente através de uma redução do orçamento 
de capital e da eliminação de subsídios aos preços 
dos combustíveis, dos transportes e do pão. Apesar 
da desaceleração económica, Moçambique também 
conseguiu usufruir de uma cobrança relativamente 
estável de receitas fiscais correspondentes a 26 por 
cento do PIB, mediante a consolidação dos mecanismos 
administrativos. Em conjunto, estas medidas contribuíram 
para uma redução estimada de 4 por cento do PIB no 
défice orçamental primário, de 5,9 para 1,5 por cento do 
PIB entre 2015 e 2019. Mesmo assim, as necessidades 
brutas de financiamento do sector público continuam 
elevadas e deverão sofrer uma maior redução para 
diminuir ainda mais o peso da dívida. 

A posição fiscal vulnerável de Moçambique reforça a 
necessidade de uma maior consolidação a curto prazo, 
bem como de uma gestão prudente das receitas fiscais 
quando estas se materializarem. No cenário em que as 
reformas de consolidação fiscal resultam num excedente 
orçamental primário até 2023, os indicadores da dívida 
manter-se-iam numa trajectória descendente e só atingiriam 
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níveis sustentáveis em 2033 (Figura 2.a).37 Pelo contrário, 
um cenário em que a despesa se mantenha elevada, em 
consonância com a média de cinco anos do défice primário 
(variando entre 2,8 e 3,5 por cento do PIB), faria subir os níveis 
da dívida pública e mantê-los-ia acima do limite prudente 
para os países com baixa capacidade de absorção de dívida 
(35 por cento do PIB) - como é o caso de Moçambique - 
durante todo o período de previsão.38 

Entretanto, alto nível de dívida pública levanta uma grande 
ameaça potencial. A economia de Moçambique passou 
por um choque significativo desde a revelação, em 2016, 
de empréstimos previamente não revelados. Menos de duas 
décadas após o processo de alívio da dívida dos PPAE, a 
dívida do sector público atingiu 126 por cento do PIB em 
2016, com quatro quintos dessa dívida atribuídos à dívida 
externa e, portanto, afectada pela forte depreciação cambial 
que se verificou em 2016. Desde então, a valorização cambial 
e o recurso limitado a empréstimos externos ajudaram 
a reduzir a dívida externa e do sector público para 109 e 
90 por cento do PIB, respectivamente, mas Moçambique 
continua altamente endividado. O acesso limitado a fontes 
de financiamento externo aumentou a dependência do 
sector público de empréstimos internos mais onerosos, 
além de que os progressos na reestruturação da dívida têm 
sido lentos.39

37 O cenário das reformas fiscais não pressupõe o gasto das receitas adicionais que resultaram das operações de GNL. 
38 Neste cenário de despesas, a estratégia de financiamento reflecte os últimos desenvolvimentos da economia moçambicana e assume as seguintes fontes 

para necessidades adicionais de financiamento: emissão de bilhetes do tesouro (20%), obrigações do tesouro a 1-3 anos (40%), obrigações do tesouro a 3-7 
anos (30%) e obrigações do tesouro a mais de 7 anos (10%). Prevê-se que as taxas de juro associadas a estes instrumentos variem entre 8 e 15% durante o 
período da previsão.

39 As autoridades conseguiram chegar a um acordo com os detentores das notas sobre a obrigação soberana de Moçambique (antiga obrigação EMATUM) 
em Setembro de 2019, três anos após o escândalo da dívida oculta. As negociações sobre os outros dois empréstimos, MAM e Proindicus, encontram-se 
num impasse após uma acção judicial intentada pelas autoridades para anular as garantias soberanas sobre os empréstimos.

Apesar de ser previsível que os níveis da dívida pública 
venham a diminuir a médio prazo, Moçambique continuará 
a correr um risco elevado de sobre-endividamento 
durante a próxima década. Representando 109 por cento 
do PIB, a dívida do sector público está entre as mais elevadas 
de África, apesar da diminuição de 15 por cento do PIB 
registada desde 2016. No futuro, o ritmo do ajustamento 
fiscal e a escolha dos instrumentos de financiamento 
continuarão a desempenhar um papel fundamental no alívio 
dos níveis de endividamento, embora as operações das EP 
venham a constituir uma fonte adicional de pressão. Mesmo 
com a introdução de reformas suplementares para levar o 
défice orçamental primário a um excedente até 2022-23 e 
a aceleração do crescimento do PIB devido à produção e 
exportação de GNL, espera-se que os níveis globais da dívida 
do sector público permaneçam acima do limite prudente 
da DSA para a dívida pública total (35 por cento do PIB) até 
2032.

O empréstimo para a participação em projectos de 
GNL terá um impacto adicional na posição externa ao 
longo dos próximos cinco anos. Moçambique espera 
investimentos de GNL na ordem dos 55 mil milhões USD na 
próxima década, estando a maior parte destes investimentos 
concentrados antecipadamente nos próximos cinco anos, 
na fase de desenvolvimento para os projectos Coral, 
Golfinho e Mamba. O envolvimento do governo nestes 
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Figura 2.8. Os Cenários da Dívida Realçam a Necessidade de uma Gestão Fiscal Prudente
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projectos através da participação de 10-15 por cento da 
ENH implica que serão necessários cerca de 7,5 mil milhões 
USD para financiar a sua participação (através de dívida 
e capital próprio),40 somando-se assim aos já elevados 
níveis de dívida. Espera-se que os níveis da dívida externa 
diminuam significativamente depois de concluída a fase de 
construção de cada um dos projectos em 2024-25, mas o 
financiamento adicional manterá a dívida externa acima do 
limite prudente da análise de sustentabilidade da dívida (DSA, 
do inglês “Debt Sustainability Analysis”) de 35 por cento do 
PIB até 2034 - dois anos mais tarde do que se o governo 
não tivesse tido uma participação directa nos projectos da 
ENH. Do mesmo modo, o serviço da dívida como parte das 
receitas e das subvenções irá recuperar significativamente 
quando a produção de GNL arrancar, beneficiando de 
grande parte dos potenciais retornos do investimento nos 
projectos (Figura 2.7b).

Moçambique permanecerá numa via de consolidação 
durante a fase de desenvolvimento do GNL. As receitas 

40 Este valor representa tanto o financiamento com base na dívida como no capital próprio para a participação da ENH nos três projectos. O financiamento 
adicional para um quarto projecto estimado em 15-20 mil milhões USD, em que a ENH tem uma participação de 15 por cento, aumentaria as necessidades 
de financiamento.

do GNL irão aumentar o espaço fiscal e diminuir o peso da 
dívida, mas só daqui a oito ou nove anos. Não se prevê que a 
produção comece antes de 2024-25. O perfil de investimento 
escalonado para as instalações de GNL também significa 
que só se esperam receitas significativas quando o pico de 
produção for atingido no final da década de 2020 ou início 
da década de 2030. Até lá, prevê-se que a dívida seja elevada 
e o espaço fiscal limitado. Neste contexto, Moçambique terá 
de manter a disciplina num contexto de consolidação fiscal. 
Para o conseguir, e para simultaneamente fazer progressos 
na melhoria do investimento e da prestação de serviços, será 
necessário um programa fiscal de médio prazo ancorado 
por um objectivo de ajustamento e um pacote abrangente 
de reformas de eficiência das despesas. 

Moçambique também Correrá o Risco de 
Perda de Competitividade 

Existe o risco de perda de competitividade, nomeadamente 
através dos efeitos da “doença holandesa”, mas este 

Caixa 2.3. A experiência do Sudão - falta de disciplina fiscal e apreciação cambial    

No Sudão, as exportações petrolíferas significativas tiveram início em 1999 e a economia rapidamente se tornou 
fortemente dependente do petróleo. Em 2010, ou seja, no ano anterior à secessão do Sul do Sudão, o sector 
petrolífero representava 16 por cento do PIB e 45 por cento das receitas e subvenções internas. O governo gastou 
quase todas as receitas do petróleo e fez grandes investimentos em infra-estruturas. Por exemplo, tanto a rede 
rodoviária como a produção de electricidade praticamente duplicaram de 2000 para 2008. Ao mesmo tempo, 
verificaram-se quedas na eficiência do investimento público e a factura salarial aumentou substancialmente. 

Durante a fase de investimento no petróleo e no início dos anos 2000, não havia, inicialmente, indícios claros de 
“doença holandesa”, apesar das entradas de moeda associada ao petróleo representarem cerca de 10 por cento 
do PIB no período 1996-2000. A taxa de câmbio real registou uma apreciação limitada no contexto de um regime 
de taxa de câmbio nominal fixa. As exportações tradicionais diminuíram no início dos anos 2000, mas em linha com 
as tendências anteriores e em parte devido a restrições comerciais temporárias. Em meados dos anos 2000, uma 
combinação de política fiscal pró-cíclica, receitas de exportação de petróleo, grandes fluxos de remessas e entradas 
de IDE (principalmente não petrolíferas) fez com que a taxa de câmbio real se valorizasse de forma mais acentuada. 
O sector agrícola sofreu (não só com a apreciação cambial mas também com a negligência dos decisores políticos) 
e a parcela de bens de consumo no total das importações aumentou.

Para ajudar a ultrapassar estes desafios, em 2002, o governo sudanês tentou estabelecer um quadro fiscal para a 
gestão das receitas dos recursos naturais. A Conta de Estabilização das Receitas Petrolíferas (ORSA, em inglês “Oil 
Revenue Stabilization Account”) era uma conta bloqueada para o governo no banco central e foi criada para ajudar 
a aliviar as despesas. Inicialmente os fundos foram acumulados na conta entre 2002 e 2005, atingindo 2 por cento 
do PIB no final de 2005, mas quando surgiram défices de receitas como resultado de atrasos em novos campos 
petrolíferos que levaram a défices fiscais, os consideráveis saques realizados em 2006 deixaram apenas 9,3 milhões 
de USD na conta. A ORSA foi novamente reconstruída ao longo de 2007 e início de 2008, mas foi esvaziada outra vez 
no final de 2008 e 2009, na sequência da crise global e do colapso dos preços do petróleo. Após a secessão do Sul 
do Sudão, a ORSA desapareceu. O caso do Sudão nos anos 2000 mostra que apesar de o país ter tido a perspicácia 
de estabelecer uma conta de estabilização, a tentativa de aliviar as despesas durante a economia do petróleo falhou 
em poucos anos devido à má gestão.

Fonte: Banco Mundial (2015); Wohlmuth et al. (2009).
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risco pode ser relativamente contido durante a fase de 
investimento do GNL. É provável que os efeitos da “doença 
holandesa” (Caixa 2.3) tenham sido contidos na fase de 
exploração do GNL. As avaliações da balança externa indicam 
que a taxa de câmbio real estava na sua maioria alinhada 
com os fundamentos durante o boom do investimento no 
período de 2011-2015.41 Durante este tempo, o conteúdo 
local do boom do IDE, que estava sobretudo ligado à 
exploração de GNL, era baixo. Assim, os fluxos de IDE foram 
quase inteiramente contrabalançados por importações 
de bens e serviços. Consequentemente, a pressão sobre 
a taxa de câmbio real para se valorizar por esta via foi 
limitada. Ao mesmo tempo, a procura e o investimento em 
sectores não transaccionáveis aumentou, contribuindo para 
o crescimento da construção e da economia de serviços. 
Grande parte deste crescimento ocorreu nos segmentos do 
sector dos serviços que exigem menos qualificações onde 
havia excesso de mão-de-obra disponível. 

Contudo, a pressão cambial real poderá vir a tornar-
se cada vez mais um obstáculo à competitividade nos 
próximos anos. À medida que os projectos de GNL avançam 
da fase de investimento para a fase de desenvolvimento 
e produção, o risco de efeitos da “doença holandesa” 
acentuar-se-á. Conforme mencionado acima, durante 
a fase de investimento, o volume de entradas de IDE é 
largamente contrabalançado por importações de bens e 
serviços. No entanto, os efeitos da procura da percentagem 
de conteúdo local, mesmo na ordem dos 5 a 10 por cento, 
poderiam ser significativos no contexto moçambicano dada 
a dimensão das entradas em relação à economia. Durante 
a fase de produção, as entradas líquidas das receitas de 
exportação poderiam ser ainda maiores. Este risco é grave 
se não for mitigado por um quadro fiscal adequado, que 
modere as despesas em função da capacidade de absorção 
do investimento produtivo (ver a experiência do Sudão na 
caixa 2.4). Isto sublinha a necessidade de dispor de sólidos 
instrumentos de planeamento fiscal; os processos terão de 
ser ainda mais robustos quando o investimento público se 
intensificar.

2.4. Como Fazer a Macrogestão do Boom 
de GNL?

Para mitigar os riscos associados aos projectos de GNL, são 
necessárias várias medidas. O Governo terá de implementar 
diferentes estratégias em diferentes fases do ciclo do 
projecto de GNL para atingir a consolidação fiscal, por um 
lado, e gerir as receitas voláteis, por outro. Esta secção 
descreve as áreas onde serão necessárias reformas para 
que o país esteja preparado para enfrentar os importantes 
desafios que tem pela frente. 

41 Ver os relatórios do Artigo IV do FMI 2011-2019 para estas e as avaliações seguintes. Durante a fase de produção de GNL, devem ser utilizados outros 
métodos como complementos das abordagens padrão para avaliações da balança externa (em inglês “external balance assessment”), ver FMI (2019a).

42 Banco Mundial (2018b).
43 Banco Mundial (2014b).

Reforçar o Quadro Macrofiscal e Adoptar 
Regras Fiscais

O actual cenário fiscal de médio prazo necessita de uma 
reforma profunda. Uma avaliação do actual Cenário Fiscal 
de Médio Prazo (CFMP) evidenciou as suas debilidades e 
desafios.42 Embora tenha objectivos coerentes com as boas 
práticas internacionais - tais como previsibilidade, ligações 
claras à política e cobertura abrangente - a sua reduzida 
implementação reflecte os desafios institucionais no âmbito 
do seu processo de formulação e gestão. As principais 
fragilidades são a ausência de elementos, tais como a falta 
de uma estratégia da dívida a médio prazo e de previsões 
precisas da dívida; a falta de âncoras fiscais, tais como metas 
fiscais ou relativas à dívida; a ausência de directrizes sobre o 
aumento da despesa; bem como a escassa coordenação em 
matéria de previsão e revisão. As deficiências nas previsões 
levaram a preocupações quanto à credibilidade, uma vez 
que a inflação, o défice orçamental primário e as despesas 
registaram um grande desvio em relação às suas projecções. 
O quadro actual, portanto, não é um instrumento nem uma 
base eficaz para o planeamento fiscal e orçamental.

Um quadro fiscal forte e credível será importante. A Figura 
2.9 esboça os vários componentes de um quadro deste 
tipo. Será essencial dispor de um cenário fiscal de médio 
prazo bem estruturado que esteja ancorado num objectivo 
ou regra fiscal (ver Caixa 2.5) para manter a disciplina fiscal 
e atingir a redução da dívida. Este quadro proporcionaria 
aos decisores políticos uma base para a gestão de riscos 
e vulnerabilidades a médio prazo. Isto é especialmente 
importante para os países ricos em recursos, a fim de mitigar 
a volatilidade e o enviesamento pró-cíclico das despesas 
associado às receitas dos recursos.43 A avaliação do CFMP 
recomendou a separação do quadro actual em: (i) um quadro 
fiscal de médio prazo para previsões macroeconómicas e 
objectivos agregados de receitas e despesas; e (ii) um quadro 
orçamental de médio prazo para tectos orçamentais trienais 
por sector, melhorando simultaneamente a coordenação 
entre o quadro e o processo orçamental. Atendendo 
à vulnerabilidade de Moçambique a desastres naturais, 
o quadro fiscal precisa de ser adequadamente flexível, 
por exemplo, através de cláusulas de fuga. No entanto, a 
implementação e a aplicabilidade são fundamentais para a 
credibilidade.

O estabelecimento de uma regra fiscal clara e simples 
desde já, no âmbito deste quadro, será essencial para 
gerir a volatilidade das receitas no futuro. Até ao presente, 
o governo não adoptou oficialmente quaisquer regras ou 
metas fiscais. Embora as receitas dos projectos de GNL só 
aumentem dentro de cerca de uma década, é necessário 
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estabelecer desde já uma regra fiscal clara para se ter um 
quadro funcional, incluindo um fundo soberano, quando 
as receitas excedentárias de GNL começarem a chegar. 
Será necessária essa regra fiscal para gerir a volatilidade 
das receitas dos recursos com uma perspectiva de médio 
a longo prazo para evitar gastos pró-cíclicos e para 
assegurar a equidade inter-geracional. A própria regra fiscal 
deve ser simples, baseada em variáveis fiscais facilmente 
compreensíveis com metas quantitativas; e flexível, mas 
aplicável, para ajudar a ancorar a política fiscal e assegurar 
a sustentabilidade da dívida. Além disso, deveria ser possível 
monitorar e aplicar a regra fiscal através da criação de um 
quadro jurídico e institucional adequado. O apoio político 
é essencial, assim como a integração no quadro de gestão 
das finanças públicas do país.44 Na Caixa 2.5 apresentam-se 
algumas considerações possíveis acerca de uma regra fiscal 
para Moçambique.

44 A medida em que as regras fiscais são implementadas depende em parte dos compromissos políticos para com uma disciplina fiscal mais ampla e da 
presença de condicionalismos institucionais sobre o executivo.

O Controlo da Factura Salarial Deve ser uma 
Característica Fundamental da Consolidação 
Fiscal 

Apesar de algumas medidas para controlar o aumento 
da factura salarial desde 2016, a factura salarial do sector 
público permanece elevada. Desde a crise da dívida oculta, 
Moçambique tomou medidas para limitar os subsídios e 
promoções dos trabalhadores no sector público. Embora 
estas medidas tenham ajudado a conter o crescimento da 
factura salarial, a factura salarial do governo central é superior 
à da maioria dos seus pares (Figura 2.9b). A factura salarial 
passou de 8 por cento do PIB em 2008 para 11,3 por cento 
em 2016 e prevê-se que atinja 12 por cento do PIB em 2021, 
se não forem introduzidas novas reformas. O crescimento 
da factura salarial foi impulsionado por aumentos ad hoc dos 
salários de base e outros elementos de compensação, um 
aumento nos postos de trabalho e deficiências na gestão 

Factores a considerar:

• Dimensão do envelope de recursos

• Necessidades de despesa pública

• Capacidade de despesa pública

• Volatilidade fiscal

• Horizonte receitas-reservas

• Força institucional

• Expectativas (dos políticos, do 

público

Rendimentos não provenientes 
de recursos

Rendimentos totais do governo

Quadro de política fiscal

Melhorar a capacidade do governo para 
gerir a despesa pública

Melhorar a capacidade do governo para gerir 
a poupança pública

Regra fiscal ou orientação para apoiar a meta
 (por exemplo, regra do aumento das despesas ou regra do 

equilíbrio orçamental estrutural)

Metas fiscais para alcançar os objectivos em matéria de política 
(por exemplo, assegurar que a despesa pública está em 

conformidade com a capacidade de despesa ou abordar a 
volatilidade das receitas dos recursos)

Rendimentos provenientes 
de recursos

Fonte: Banco Mundial (2018b). 

Figura 2.9. Um Quadro Conceptual de Política Fiscal para um País em Desenvolvimento Rico 
em Recursos

>  >  >
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Caixa 2.4. Opções para regras fiscais em Moçambique    

A escolha da regra fiscal depende da meta fiscal no quadro da política fiscal. Muitos países adoptaram regras fiscais 
para atingirem as suas metas fiscais. A regra fiscal precisa de ser moldada às circunstâncias específicas do país e 
ajustada através de um processo iterativo para se adaptar ao objectivo e à estrutura institucional do país. Moçambique 
poderia primeiro testar uma regra fiscal e depois ajustá-la com base nas lições aprendidas antes da sua adopção 
formal. O objectivo da meta apoiada pela regra fiscal poderia ser a capacidade de aumentar a despesa pública 
mantendo ao mesmo tempo a sustentabilidade macroeconómica, em particular a dívida, tendo simultaneamente 
em conta a capacidade limitada das agências do governo. Para Moçambique, a regra também teria de abordar a 
volatilidade no aumento das receitas dos recursos. 

Para gerir a volatilidade das receitas dos recursos, uma regra baseada no preço poderá ser uma boa opção. Através 
da regra baseada no preço, as despesas são dissociadas das receitas, que variam em função da flutuação dos preços 
das matérias-primas. O Chile, por exemplo, adoptou uma regra baseada nos preços nos anos 80 para limitar o 
impacto das flutuações dos preços do cobre nas despesas. À medida que os preços aumentavam acima de um 
determinado patamar, o excesso de receitas era poupado num fundo. Assim que os preços desciam abaixo de outro 
patamar mais baixo, eram feitos levantamentos para compensar o défice. 

Para fazer face às limitações de capacidade e para mitigar as pressões no sentido de aumentar as despesas, pode 
também ser útil limitar o ritmo de crescimento das despesas. As regras de despesas podem ser concebidas de 
diferentes formas, dependendo das preferências e dos objectivos. Os objectivos de aumento das despesas poderiam 
ajudar a gerir as expectativas do público, bem como das agências governamentais no que diz respeito às despesas 
com o aumento das receitas provenientes dos recursos. As metas podem ser ajustadas à medida que a capacidade 
aumenta; contudo, ajustes frequentes podem levar a uma perda de credibilidade. O Banco Mundial (2014b) apresenta 
algumas ilustrações de duas possíveis regras deste tipo. Uma regra vincula o ritmo de crescimento da despesa à taxa 
de crescimento nominal da economia extra-recursos. A segunda regra limita o crescimento das despesas à média de 
uma década para um grupo de países pares. 

Para melhorar a credibilidade e responder ainda melhor à volatilidade das receitas, uma regra baseada no 
crescimento da despesa ou no preço poderia, por exemplo, ser combinada com um saldo primário extra-recursos 
ou um objectivo de saldo primário estrutural. O objectivo de um saldo primário extra-recursos ou estrutural positivo 
poderia contribuir ainda mais para dissociar a política fiscal da volatilidade resultante das receitas dos recursos. 
Segura-Ubiergo et al. (2013) apresentam algumas análises ilustrativas de diferentes regras de saldo estrutural baseadas 
no preço para Moçambique com base em regras exemplificativas utilizadas no Gana, Trindade e Tobago e Mongólia. 
A análise mostra que as referidas regras podem proteger o orçamento contra uma volatilidade substancial.

das finanças públicas.45 No futuro, a consolidação da factura 
salarial exigirá reformas estruturais orientadas para sectores 
com níveis de emprego e salários excessivos. O alinhamento 
dos requisitos específicos de cada posto de trabalho com a 
compensação, uma revisão sistemática dos níveis salariais 
e a tão necessária reestruturação institucional do sector 
público contam-se entre as principais reformas necessárias. 

Evitar qualquer Antecipação Significativa de 
Investimento Público num Futuro Próximo

Dada a actual situação fiscal e a necessidade de 
consolidação fiscal, não seria prudente proceder a 
qualquer antecipação significativa do investimento público 
num futuro próximo. Tendo em conta o actual espaço fiscal 
limitado, seria aconselhável estabelecer restrições à política 
fiscal muito antes do início da produção e exportação de GNL 

45 Xiao et al. (2017).

e de qualquer aumento de receitas. Embora a actual posição 
fiscal precária possa ser um factor suficientemente dissuasor 
para o aumento das despesas a curto prazo, as perspectivas 
de receitas elevadas de recursos a longo prazo podem ser 
um incentivo para aumentar as despesas na expectativa 
dessas receitas. Contudo, dadas as diferenças nos fluxos 
de receitas entre as fases de investimento e produção do 
GNL, os constrangimentos da política fiscal a curto prazo 
teriam de ser mais rigorosos do que as regras fiscais a longo 
prazo. Por conseguinte, o processo de consolidação fiscal 
deverá prosseguir ao longo dos próximos anos para evitar 
os riscos relacionados com a contracção de empréstimos 
contra futuras receitas de GNL para antecipar as despesas 
(ver também Caixa 2.7 sobre a experiência do Gana). 

Se a consolidação fiscal continuar e se houver progressos 
significativos na reforma dos processos fiscais nos 
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próximos anos, recomenda-se um aumento gradual do 
investimento à medida que as receitas do GNL comecem 
a entrar. Após a implementação das reformas da Gestão 
das Finanças Públicas (GFP) e da Gestão do Investimento 
Público (GIP), a posição fiscal melhorou como resultado 
da consolidação fiscal, e as receitas do GNL começaram 
a materializar-se, o governo estará em melhor posição 
para aumentar o investimento público. Segundo o FMI, a 
dissociação do investimento público das receitas do GNL e 
o aumento gradual do investimento produziriam resultados 
superiores a um cenário em que as receitas fiscais do GNL 
fossem utilizadas para financiar o investimento público à 
medida que se tornassem disponíveis (regra “spend-as-
you-go”) sem a acumulação de recursos num fundo de 
estabilização.46 Na primeira abordagem, o investimento é 
financiado por receitas de GNL, bem como por receitas não 
provenientes do GNL e emissão de dívida, ao mesmo tempo 
que são acumuladas poupanças suplementares num fundo 
de estabilização. Em comparação com a regra “spend-as-
you-go”, esta abordagem resulta num investimento mais 
eficiente, numa trajectória mais estável de investimento 
privado, consumo e produção não-GNL, na atenuação 
do efeito da “doença holandesa” através dos recursos 
acumulados no fundo de estabilização, bem como numa 
trajectória da dívida mais sustentável.

Um aumento gradual do investimento de modo a ter 
em conta a capacidade de absorção limitada deve 
ser acompanhado por políticas e reformas sectoriais 
devidamente formuladas.47 As medidas para mitigar os 
possíveis efeitos negativos da “doença holandesa” teriam de 

46 FMI (2019b).
47 A capacidade de absorção limitada pode também condicionar a implementação de projectos de investimento público. Os constrangimentos ao nível da 

capacidade de absorção poderiam fazer diminuir a taxa de retorno do investimento ao limitarem a capacidade de aumentar rapidamente o investimento 
público.  

ir além de uma gestão macroeconómica prudente. Embora 
políticas macroeconómicas adequadas sejam essenciais 
para evitar a “doença holandesa”, serão necessárias outras 
medidas para atrair investimento e estimular a competitividade 
das empresas nos sectores não relacionados com o GNL. 
As políticas teriam também de assegurar uma distribuição 
mais equilibrada dos recursos. Estes aspectos das reformas 
necessárias são abordados noutros capítulos do CEM, 
sobretudo no Capítulo 4. 

Melhorar a Gestão do Investimento Público a 
Curto e Médio Prazo

O enfoque deve estar na qualidade dos investimentos 
públicos. Neste momento, a capacidade da GIP em 
Moçambique encontra-se frágil. É possível que projectos 
de investimento de má qualidade apenas criem obrigações 
financeiras adicionais e comprometam os esforços de 
redução da dívida. Neste momento, estão em curso 
reformas para melhorar a GIP, incluindo o desenvolvimento 
de metodologias de avaliação de projectos, o 
estabelecimento de uma plataforma digital para a gestão 
de investimentos e o fortalecimento do quadro jurídico 
subjacente (ver abaixo). Outras áreas onde podem ser 
feitas melhorias são o planeamento plurianual e a selecção 
de projectos, considerando as implicações orçamentais 
recorrentes dos projectos de capital. Uma melhor GIP irá 
possibilitar que as autoridades seleccionem os projectos 
de investimento com o maior retorno, o que levaria a 
um maior multiplicador fiscal. Isto ajudará a aumentar a 
capacidade produtiva, especialmente se a estratégia de 
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investimento for correctamente concebida para beneficiar 
a agricultura e outros sectores-chave não relacionados com 
o GNL. O Capítulo 3 fornece algumas indicações sobre o 
impacto espacial no crescimento de futuros programas de 
investimento público. 

Embora Moçambique tenha estabelecido um quadro 
regulamentar para parcerias público-privadas (PPPs), 
é necessário envidar mais esforços no sentido de 
fortalecer o quadro. O Banco Mundial compara os quadros 
regulamentares de PPP de 135 economias (incluindo 
Moçambique) com as boas práticas internacionalmente 
reconhecidas na preparação, aprovisionamento, gestão 
de contratos e tratamento de propostas não solicitadas.48 
Comparando Moçambique com a média, as áreas com 
mais possibilidades de desenvolvimento são a preparação 
(pontuação de 46 contra uma pontuação média de 50) e 
o tratamento de propostas não solicitadas (pontuação de 
33 contra uma pontuação média de 56). Em comparação 
com a média dos países da ASS, Moçambique pontua acima 
da média em todas as áreas excepto no tratamento de 
propostas não solicitadas. 

Criar um Fundo de Estabilização 
Adequadamente Concebido
 
Quando as receitas dos recursos são voláteis, parte das 
receitas deverá ser poupada por razões de precaução, para 
que possam ser utilizadas em períodos em que as receitas 
sejam inferiores ao esperado. Tanto os preços das matérias-
primas como os volumes de produção podem oscilar ao 
longo do tempo, fazendo com que as receitas variem de 
uma forma imprevisível. A magnitude da poupança adequada 
por razões de precaução depende, entre outros factores, da 
volatilidade das receitas e da aversão ao risco dos decisores 
políticos.49 

Considerações de equidade intergeracional favoreceriam 
a poupança de receitas para que as gerações futuras as 
utilizassem depois de os recursos não renováveis terem 
sido esgotados. Existem diferentes formas de alcançar a 
equidade intergeracional. Uma referência natural é a hipótese 
de rendimento permanente (PIH, do inglês “Permanent 
Income Hypothesis”), segundo a qual o nível de riqueza 
líquida é estabilizado, e o perfil da despesa é harmonioso, 
implicando um espaço fiscal constante (Caixa 1 do Anexo). 
A Noruega é um exemplo disto, por ter poupado todas as 
suas receitas de recursos num fundo e gastado apenas o 
rendimento dos juros. Contudo, também é possível deixar 
o espaço fiscal aumentar gradualmente ao longo do tempo 
ou, inversamente, criar um espaço fiscal mais elevado a curto 
prazo através da antecipação das despesas de investimento.

48  Banco Mundial (2018b).
49  Para exemplos de estudos quantitativos, ver van der Ploeg (2010) e Cherif e Hasanov (2012). 

Em suma, Moçambique deveria criar um fundo soberano 
com um duplo mandato de estabilização a curto prazo, 
dada a volatilidade das receitas, e poupança a longo prazo 
para as gerações futuras. As regras que regem os depósitos 
e levantamentos do fundo devem ser claramente enunciadas 
no quadro fiscal do país. Contudo, nenhuma estrutura 
institucional pode garantir uma gestão bem-sucedida de um 
fundo soberano, a menos que haja um forte compromisso 
para com a disciplina fiscal em geral e para com as regras 
fiscais do país em particular. A caixa 2.7 ilustra a experiência 
do Gana sobre o que acontece quando não há um forte 
compromisso para com a disciplina fiscal e monetária. 

Rever o Papel do Sector das Empresas 
Públicas na Economia

A participação do Estado no sector empresarial deve 
ser revista minuciosamente. O fraco desempenho das 
EPs moçambicanas colocou ainda mais pressão sobre o 
orçamento, com emissão de dívida interna para cobrir as 
operações das EPs, incluindo a reestruturação da dívida, 
representando mais de metade das emissões líquidas 
entre 2016 e 2018. É urgente proceder a um mapeamento 
completo do sector empresarial do Estado, incluindo 
filiais, agências autónomas, e outras potenciais fontes de 
riscos fiscais. Da mesma forma, seria útil proceder a uma 
análise racionalizada do papel das EPs na economia para 
estabelecer critérios claros para o envolvimento do Estado 
no sector empresarial. 

É necessária uma reforma jurídica para dar à ENH mais 
flexibilidade no que diz respeito às decisões de investimento. 
A lei actual exige que a empresa pública de petróleo e gás, 
a ENH tenha uma participação de pelo menos 10 por cento 
em todos os investimentos de GNL. Com isto, a ENH foi 
automaticamente obrigada a contrair empréstimos para 
financiar a sua participação no capital dos projectos de GNL. 
Além disso, tiveram de ser emitidas garantias soberanas para 
cobrir a quota-parte da ENH no financiamento dos projectos 
de GNL. Estas decisões de contracção de empréstimos foram 
tomadas independentemente do custo e do benefício de tal 
envolvimento. Assim sendo, o GdM deveria repensar a lei 
de modo a conceder à ENH mais flexibilidade relativamente 
à sua decisão sobre quando investir e quando não investir. 
Uma opção poderia ser remover a participação mínima 
exigida para a ENH e eventualmente fixar um montante 
máximo de investimento.
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Aumentar a Transparência e Prestação de 
Contas 

A transparência e a prestação de contas serão extremamente 
importantes para uma gestão bem-sucedida do boom dos 
recursos naturais. Um compromisso sério e sustentado em 
relação à transparência e à prestação de contas estimulará 
o apoio público e ajudará a assegurar que o governo 
adopte políticas apropriadas. A falta de transparência, por 
outro lado, torna difícil responsabilizar o governo, fazendo, 
por sua vez, com que seja menos provável que as receitas 
dos recursos sejam utilizadas de forma apropriada. Para 
assegurar o sucesso, o GdM deve assumir um compromisso 
claro de implementar processos e políticas transparentes e 
responsáveis para todos os aspectos da gestão de recursos. 
O capítulo 5 discute este assunto em mais pormenor.

50  https://resourcegovernanceindex.org/country-profiles/MOZ/oil-gas.

Vários indicadores de governação confirmam a evolução 
em matéria de transparência, mas os desafios mantêm-se. 
Moçambique é actualmente classificado como “fraco” (em 
inglês “weak”) pelo Índice de Governação de Recursos (em 
inglês “Resource Governance Index”), com uma pontuação 
de 50 em 100 (RGI 2017).50 Trata-se de uma melhoria em 
relação a 2013, quando foi classificado como “a fracassar” 
(em inglês “failing”) e obteve 37 pontos. Moçambique está 
actualmente classificado no 41º lugar entre 89 países em 
todo o mundo e em 12º lugar entre 31 países na ASS. A 
sua pontuação é especialmente baixa em relação a dados 
abertos (26 de 100), eficácia governamental (34 de 100) e 
orçamentação nacional (35 de 100). As melhorias reflectem-
se na pontuação do Open Budget Index para a transparência, 
que era de 42 (em 100) em 2019, acima dos 35 em 2015, 
mas ainda inferior à de 2012 (47). As áreas para uma maior 
transparência orçamental incluem um maior destaque 

Caixa 2.7. A experiência do Gana - deterioração da disciplina fiscal e monetária 
apesar das regras fiscais nominais e da independência do banco central    

O caso do Gana demonstra que as reformas dos quadros institucionais da política fiscal e monetária não são 
suficientes para garantir políticas apropriadas se não houver um forte compromisso para com a disciplina fiscal e 
monetária. Após um período prolongado de instabilidade macroeconómica, foi aprovada em 2002 uma nova lei do 
banco central visando proteger o banco central da interferência política e do controlo fiscal. O principal objectivo do 
Banco do Gana seria manter a estabilidade dos preços independentemente de instruções do governo ou de qualquer 
outra autoridade. A lei também impôs limites quantitativos aos empréstimos contraídos pelo governo junto do banco 
central (10 por cento das receitas estimadas pelo governo para o ano em curso).

Após a descoberta de petróleo em 2007, o governo estudou as melhores práticas entre os países produtores de 
petróleo e fez consultas públicas sobre a gestão dos recursos petrolíferos do Gana. A Lei de Gestão das Receitas 
Petrolíferas (PRAM, do inglês “Petroleum Revenue Management Act”) foi aprovada em 2011, estabelecendo limites para 
as despesas em termos da previsão do governo em relação às receitas petrolíferas para o ano em curso. O excesso de 
receitas deveria ser pago ao Fundo Petrolífero de Estabilização (em inglês “Petroleum Stabilization Fund”) (destinado 
a sustentar a capacidade de despesa pública durante períodos de escassez imprevista de receitas petrolíferas) e ao 
Fundo do Património (em inglês “Heritage Fund”) (destinado a sustentar a capacidade de despesa pública durante o 
período pós-petróleo). Para aumentar a transparência, o Gana tornou-se compatível com a Iniciativa de Transparência 
das Indústrias Extractivas (ITIE) e criou um Comité de Prestação de Contas de Interesse Público para monitorar a 
utilização das receitas do petróleo e assegurar a prestação de contas por parte do governo. 

No entanto, quando se descobriu o petróleo em 2007, a economia estava a enfraquecer, e o governo estava a 
braços com uma eleição em 2008. Havia a sensação de que as futuras receitas do petróleo garantiam espaço fiscal 
e o governo seguiu uma política fiscal expansionista. O défice orçamental aumentou de menos de 5 por cento do 
PIB para 6,5 por cento em 2008 e posteriormente atingiu os dois dígitos em 2012 e 2013, uma vez que as despesas 
aumentaram ainda mais no período que antecedeu as eleições de 2012. A factura salarial do governo foi responsável 
por grande parte do aumento, tendo atingido 72 por cento das receitas totais em 2012, contra 46 por cento em 2008. 
A factura salarial mais elevada, combinada com uma maior carga de juros proveniente do endividamento público em 
larga escala, levou à exclusão de outras despesas prioritárias. Como resultado, as despesas de capital caíram de uma 
média de 12 por cento do PIB antes do petróleo em 2004-2008 para 5 por cento em 2014.

Apesar da independência nominal do banco central, houve um aumento drástico no financiamento do governo 
junto do banco central. De 2008 a 2014, o financiamento do banco central aumentou 7 vezes. Sem limites rigorosos 
em matéria de financiamento monetário, o banco central não conseguiu fazer face à pressão do governo.
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aos processos de auditoria, a publicação atempada de 
declarações pré-orçamento e revisões semestrais, bem 
como a inclusão de informações adicionais na proposta de 
orçamento e no relatório de final de ano. 

Moçambique deverá continuar a trabalhar no sentido do 
pleno cumprimento da Iniciativa para a Transparência das 
Indústrias Extractivas (ITIE). Moçambique aderiu à ITIE em 
2009 e a sua última validação pelo conselho da ITIE foi 
em Outubro de 2019. Constatou-se que o país conseguiu 
progressos significativos na implementação da norma 
ITIE 2016, com melhorias consideráveis em requisitos 
específicos.51 O conselho da ITIE encorajou Moçambique 
a assegurar a sustentabilidade da transparência e da 
governação no sector extractivo, que envolve múltiplos 
intervenientes, através da conclusão do processo de 
institucionalização do Secretariado da ITIE. 

No actual contexto de elevados níveis de dívida e de espaço 
fiscal extremamente limitado, o público deverá estar ciente 
de que aumentar as despesas governamentais não é uma 
opção. As expectativas da população devem ser geridas 
de modo a conter esperanças irrealistas relativamente ao 
espaço fiscal gerado pelas futuras receitas do governo 
provenientes do GNL, e esclarecer que o aumento das 
despesas, antes de estas receitas se materializarem, não 
é aconselhável. As decisões sobre a gestão dos recursos 
actuais e futuros e sobre a criação de um fundo soberano 
devem ser comunicadas ao público, de forma criteriosa.

51  Ver www.eiti.org/mozambique para informações mais detalhadas.
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Chapter 3. Mozambique’s Growth Story from Spatial Perspective: 
Síntese das recomendações

Recomendações Responsabilidade Prazo

Aumentar o acesso aos serviços públicos, nomeadamente às infra-estruturas, 
nos distritos rurais

Estabelecer metas específicas para chegar a áreas insuficientemente servidas no 
Plano Quinquenal do Governo 

DNO, MEF
Curto a Médio 

Prazo

Actualizar as fórmulas de dotação orçamental de modo a ter em conta as lacunas 
de acesso. Ponderar o estabelecimento de uma meta fiscal para o investimento 
em infra-estruturas básicas.

DNO, MEF Curto Prazo

Investir em infra-estruturas rodoviárias centradas em tipos seleccionados 
de estradas (estradas secundárias, reconstrução ou reabilitação de pontes e 
aquedutos) e áreas com maior potencial agrícola, especialmente nas regiões norte 
e centro

MTC, MEF Médio Prazo

Melhorar a produtividade agrícola 

Aumentar os investimentos públicos em infra-estruturas de irrigação em pequena 
escala

MAP, MEF Curto Prazo

Fomentar a adopção de sementes e fertilizantes melhorados através da 
liberalização do mercado de insumos agrícolas e dando acesso aos pequenos 
agricultores a financiamento.

MAP Curto Prazo

Eliminar os obstáculos à concorrência na importação e distribuição de fertilizantes MAP Médio Prazo

Promover os mercados agrícolas

Criar um ambiente favorável aos operadores do sector privado (fazer cumprir 
o quadro de certificação e regulamentação, combater as distorções através da 
distribuição gratuita de sementes)

AIPEX, MAP Curto Prazo

Eliminar os obstáculos à concorrência na importação e distribuição de fertilizantes MAP Médio Prazo

Criar resiliência aos riscos climáticos  

Expandir a cobertura das redes de segurança formais, incluindo esquemas 
adaptativos

MITADER, MAP Médio prazo

Aumentar a disponibilidade e o uso de informação meteorológica local para gerir 
os riscos

MITADER, MAP Curto prazo

Promover mecanismos de transferência de riscos através de acordos em matéria 
de seguros

MAP, BoM Médio prazo
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3.3.
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3.1. Introdução

O aumento das desigualdades, decorrente de um padrão 
de crescimento concentrado, tem sido uma característica 
determinante da trajectória de crescimento de 
Moçambique. O seu episódio de forte crescimento ajudou 
a reduzir a pobreza de 60 para 48 por cento entre 2002 
e 2015. Porém, as desigualdades aumentaram ao mesmo 
tempo, principalmente porque o crescimento beneficiou 
desproporcionalmente os grupos mais ricos, e porque os 
níveis de pobreza permaneceram obstinadamente elevados 
em algumas províncias do norte e centro do país.52 Desde 
2016, o ritmo de crescimento abrandou, uma vez que 
Moçambique sofreu vários choques, tendo o mais recente 
sido a COVID-19. O crescimento do PIB caiu para 3,3 por 
cento entre 2016 e 2019, em média, pouco acima da taxa 
de crescimento populacional. As simulações de pobreza 
sugerem importantes impactos potenciais para os pobres 
de um crescimento mais lento.53 

O desenvolvimento urbano tem sido uma característica 
importante da transformação estrutural em Moçambique, 
com a actividade económica concentrada ao redor das 

52  Banco Mundial (2018); Banco Mundial (2017a); Banco Mundial (2019). 
53  Ver Banco Mundial (2020, a publicar). 

maiores cidades (Banco Mundial, 2017). As cidades e vilas 
representam uma pequena proporção da população total, 
porém, representam mais de metade do PIB nacional. Apesar 
do crescimento considerável do emprego urbano (ver Capítulo 
1), o processo de urbanização em Moçambique continua a 
ser gradual em comparação com os de outros países da 
ASS. O crescimento natural da população é responsável pela 
maior parte do aumento da população urbana, ao passo que 
a migração é responsável por uma pequena proporção. A 
urbanização tem sido limitada, em parte porque as cidades 
não oferecem maiores oportunidades de emprego do que 
as economias rurais. A urbanização permite, entre outros, 
“economias de aglomeração”, nas quais a proximidade a 
fornecedores e clientes produz benefícios, incluindo um 
aumento da produtividade. Uma urbanização mais célere 
pode ser fundamental para impulsionar o desenvolvimento 
económico alargado, quando combinada com instituições 
e políticas sólidas para reduzir as disparidades espaciais em 
matéria de bem-estar (Caixa X).

É necessário compreender por que razão a ligação entre 
crescimento e redução da pobreza em Moçambique é 
fraca, agora que o país entra no seu boom de recursos. 

A História de Crescimento 
de Moçambique numa 
Perspectiva Espacial

Apesar do acentuado crescimento nas últimas décadas e da melhoria do nível de vida global, a 
pobreza em algumas regiões e entre alguns grupos continua a ser uma constante em Moçambique. 
É necessário compreender por que razão a ligação entre crescimento e redução da pobreza é 
fraca, particularmente no momento em que o país entra no seu “boom” de recursos. Uma vez 
que a falta de dados a nível local sobre a actividade económica dificulta a análise, este capítulo 
apresenta uma abordagem inovadora à construção de um conjunto de dados deste tipo utilizando 
imagens de satélite e uma série de outras fontes. O principal objectivo do capítulo é apresentar 
novos dados que mostrem tendências de crescimento a nível distrital, colmatando assim uma 
grande lacuna de conhecimento em Moçambique, onde apenas existem séries de dados de 
crescimento a um nível agregado. Constata-se que o baixo desempenho agrícola está a aprisionar 
os pobres rurais na pobreza, ao passo que o crescimento nos sectores da indústria e dos serviços 
é relativamente dinâmico, com o aparecimento de nós de crescimento entre os distritos rurais 
pobres - especialmente aqueles com boas ligações às áreas urbanas. Isto tem algumas implicações 
importantes em termos de políticas.
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Embora as contas nacionais apresentem uma desagregação 
do PIB em componentes sectoriais, existem poucos dados 
sobre a actividade económica, quer a nível provincial, distrital 
ou municipal. Onde se tem concentrado o crescimento? O 
crescimento é dominado pelas grandes cidades, ou as vilas 
e cidades secundárias também estão a desempenhar um 
papel? E o que tem motivado a distribuição de dividendos 
do crescimento nas últimas décadas? Estas são questões 
importantes que permanecem sem resposta devido à falta 
de dados. 

54 A divisão administrativa política de Moçambique continua a evoluir à medida que os diferentes postos administrativos são elevados ao nível de distrito.  
Actualmente, o país tem cerca de 156 distritos, em comparação com 128 em 1986. A análise optou pela divisão administrativa de 142 distritos por ser o 
conjunto mais comum em várias bases de dados subnacionais.  

55 Este capítulo procura compreender como alargar o crescimento para fora das principais cidades, identificando os nós de crescimento e os determinantes. 
Embora idealmente a análise tivesse de ir além dos distritos para compreender melhor as dinâmicas de urbanização, a metodologia utilizada permitiu a 

Este capítulo procura apresentar a história de crescimento 
de Moçambique a partir de uma perspectiva espacial. 
Começa por estimar o PIB ao nível local, combinando 
as contas nacionais oficiais com dados de imagens de 
satélite e do sistema de informação geográfica (SIG), o 
que resulta no primeiro conjunto de dados de sempre do 
PIB de Moçambique ao nível distrital. Os dados abrangem 
o período 2000-2019 para 142 distritos54 e três sectores: 
agricultura, indústria e serviços, e indústrias extractivas/
megaprojectos.55 A metodologia utilizada para gerar o 

Caixa 3.1 Transformação Espacial, Urbanização e Aglomeração    

À medida que um país se desenvolve, o processo de transformação estrutural implica que as pessoas se desloquem 
das zonas rurais e dos empregos agrícolas para os sectores da indústria transformadora e serviços de base urbana. 
As economias europeias e asiáticas bem-sucedidas são bons exemplos de urbanização com transformação estrutural. 
A mão-de-obra afastou-se da agricultura, quer devido a factores de “empurrar” (em inglês “push”) ou “puxar” (em inglês 
“pull”), quer a ambos. O factor “push” deriva do crescimento da produtividade na agricultura - uma Revolução Verde - 
que liberta mão-de-obra para o sector moderno (Parente e Rogerson, 2007; Michaels et al., 2012) enquanto o factor 
“pull” está associado a um aumento da produtividade não agrícola - uma Revolução Industrial - que atrai mão-de-obra 
insuficientemente empregada da agricultura para o sector moderno. Em contraste, a urbanização e a transformação 
estrutural têm sido limitadas em Moçambique. Tal como discutido no Capítulo 1, os rendimentos das culturas em 
Moçambique são baixos para os padrões regionais, ao mesmo tempo que os sectores transformadores e de serviços 
modernos são relativamente pequenos e improdutivos. A lentidão do ritmo de urbanização e mudança estrutural de 
Moçambique pode ser parcialmente explicada pela sua dependência das exportações de recursos naturais.  

A urbanização e a aglomeração podem ser um catalisador para o desenvolvimento económico alargado e a criação 
de emprego. “Nenhum país cresceu para um rendimento médio sem industrialização e urbanização”, como mostra 
o Relatório de Desenvolvimento Mundial de 2009. O desenvolvimento económico é tipicamente caracterizado por 
uma concentração crescente de pessoas e produção nas vilas e cidades. À medida que as economias crescem, a 
produção tende a tornar-se mais concentrada em termos espaciais. A transformação espacial, que se manifesta na 
urbanização, está intimamente relacionada com a transformação sectorial dos países desde a agrária à industrial e 
depois à dos serviços. A taxa de urbanização (a percentagem da população que vive nas vilas e cidades) aumentou 
de 29,1 por cento em 2000 para 36,5 por cento em 2019, apesar do rápido e sustentado crescimento económico 
de Moçambique durante este período. Isto reflecte o facto de Moçambique ter assistido a uma mudança limitada na 
estrutura da economia, no que diz respeito a um distanciamento da agricultura (Capítulo 1). 

As disparidades espaciais nos padrões de vida decorrentes de concentrações de produção económica podem ser 
abordadas através da implementação de políticas e instituições sólidas para promover a integração económica 
(WDR, 2009). A aglomeração da actividade económica pode aumentar a produtividade através de três mecanismos-
chave: poupança nos custos de transporte, desenvolvimento de mercados para serviços especializados, e adequação 
do mercado de trabalho. A concentração da produção em áreas líderes e de pessoas em áreas atrasadas está associada 
a divergências geográficas no bem-estar. Com políticas e instituições progressivas, os decisores políticos estão em 
condições de enfrentar o desafio de encontrar o equilíbrio certo entre permitir o “desequilíbrio” do crescimento 
económico e assegurar um desenvolvimento inclusivo. Estes incluem a adopção de regulamentos adequados 
(incluindo em matéria de terras, trabalho, comércio e serviços básicos), o investimento adequado em infra-estruturas 
para ligar áreas de ponta e de atraso e, quando necessário, intervenções com objectivos (espaciais) específicos. É 
essencial estimular o crescimento orientado para a produtividade - que crie mais empregos, melhores e inclusivos 
- incluindo para pessoas com menores rendimentos e menos qualificadas. É necessário criar oportunidades de 
emprego produtivo nas cidades e vilas para atrair trabalhadores insuficientemente empregados pela agricultura. Uma 
implementação eficiente destas políticas permitiria à economia recuperar mais rapidamente e prosperar no mundo 
pós-COVID-19.
.
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conjunto de dados inova nas abordagens estabelecidas para 
a utilização de informação baseada em satélite para estimar 
o PIB subnacional. Em segundo lugar, utilizando estes dados, 
os padrões de crescimento espacial são apresentados 
juntamente com uma discussão sobre os potenciais 
motores da distribuição do crescimento. O capítulo encerra 
com recomendações em matéria de políticas.

3.2. Dados de Satélite Ajudaram a Construir 
uma Base de Dados do PIB a Nível Distrital 

O primeiro passo para compreender a natureza espacial do 
crescimento é ver os padrões de crescimento a nível local. 
Os distritos foram considerados como a unidade de análise, 
uma vez que tendem a ser a base de muitas políticas de 
desenvolvimento. Os dados disponíveis e as metodologias 
utilizadas permitiram uma desagregação até ao nível distrital. 
Como em Moçambique estes dados não existem, a análise 
baseou-se em dados de múltiplas fontes para maximizar os 
dados dos países a nível distrital sobre os seguintes aspectos:

• PIB sectorial: Utilizou os números anuais oficiais do 
PIB a nível nacional e desagregou-os ao nível distrital, 
utilizando sobretudo informação baseada em satélites: a 
informação de luzes nocturnas foi utilizada como proxy 
(representação) para os sectores relacionados com a 
indústria e serviços56, enquanto a produção agrícola foi 
medida utilizando classificações de cobertura do solo e 
dados de vegetação verde (Caixa 3.1).57 

• Produção das indústrias extractivas e megaprojectos 
(produtos extractivos, alumínio e energia hidroeléctrica): 
foi medida separadamente (e desagregada pelos distritos 
que os produzem) utilizando estatísticas de exportação 
correspondentes às matérias-primas produzidas. 

• População agrícola: Muitos dos distritos são rurais; 
nestes distritos, a respectiva população é tratada como 
sendo agrícola para efeitos de análise. Foi necessária 
uma abordagem diferente (baseada em dados de 
luzes nocturnas) para abordar cidades e vilas onde se 
verifica uma quantidade limitada de actividade agrícola. 
De seguida, foi possível combinar o rácio das áreas 
habitáveis urbanas e agrícolas com estimativas da 
densidade populacional urbana e rural para estimar a 
população agrícola.  

• Indicadores socioeconómicos: foi construída uma 
base de dados que abrange vários indicadores 
socioeconómicos para fundamentar a análise dos 

desagregação apenas até ao nível distrital. Utilizando os dados estimados a nível distrital, a análise tentou dar conta de outras dinâmicas, incluindo a 
urbanização, criando “dummies” para distritos com municípios (ou seja, uma variável que indica a parte de um distrito que é urbana) e definindo uma proxy 
para a classificação da cidade utilizando a população total e a densidade populacional. Outras variáveis consideradas na análise incluem a distância às 
cidades, e o acesso às infra-estruturas. No entanto, embora a análise apresente contribuições importantes em termos de compreensão da distribuição do 
crescimento, onde quase não existem dados distritais, é necessário fazer mais no futuro para reduzir a unidade de análise. 

56 Os dados de luz nocturna (NTL, em inglês “Nighttime Lighttime”) estão certamente longe de ser perfeitos e, embora devam ser utilizados com cautela, 
oferecem um meio para se compreender uma actividade que de outra forma seria invisível.  As duas fontes de dados NTL utilizadas são o Programa de 
Satélite Meteorológico de Defesa da NASA (1992-2013) e o pacote de radiómetros de imagem infravermelha visível (VIIRS, do inglês “Visible Infrared Imaging 
Radiometer Suite”) (2012-2018). O Capítulo reconhece a instabilidade da série temporal e utilizou a regressão para nivelar os valores anuais, a fim de extrair 
as tendências da NTL. Infelizmente, não se encontram disponíveis estimativas do PIB a nível distrital ou provincial, pelo que o desejo de poder utilizar um 
conjunto de dados concretos para a validação constitui um sério desafio. 

57 PIB constante (MT) a preços de 2009 publicado pelo Instituto Nacional de Estatistica (INE) [http://www.ine.gov.mz/].

padrões de crescimento espacial. As bases de dados 
sobre indicadores socioeconómicos (por exemplo, 
pobreza, saúde, produção agrícola e infra-estruturas) em 
Moçambique apenas existem a nível provincial. Quando 
existem dados a nível distrital, o período de cobertura 
ou a profundidade são limitados. Por exemplo, a base 
de dados oficial nacional sobre estradas apenas abrange 
estradas classificadas até ao nível provincial. A obtenção 
de dados sobre a cobertura rodoviária a nível distrital 
exigiria contactar individualmente 156 administrações 
distritais. Para ultrapassar este tipo de limitação, a 
análise recorreu a diversas fontes. Por exemplo, o 
Atlas da Malária e o projecto da Coca-Cola Last Mile 
contêm dados sobre a conectividade, mas cada base 
de dados só esteve disponível durante um dado período 
de tempo (2015 e 2018, respectivamente). Embora os 
dados do censo da população (2007 e 2017) forneçam 
informações sobre algumas das variáveis, incluindo 
indicadores demográficos e socioeconómicos, nem 
todas as variáveis de dados do censo de 2017 estão 
disponíveis. O Instituto Nacional de Estatística tem 
vindo a divulgar dados gradualmente, pelo que não se 
encontravam disponíveis dados sobre algumas variáveis-
chave, tais como competências e emprego.   

O resultado foi um painel de dados do PIB para três 
sectores (agricultura, indústria e serviços e extractivos) 
para 142 distritos no período de 2000 a 2019 (Figura 3.2, 
Anexo 5A).

O Conjunto de Dados Fornece Informação 
Consistente com as Evidências Disponíveis 

Para avaliar a fiabilidade dos dados, as estimativas foram 
comparadas com os níveis de consumo medidos nos 
dois últimos inquéritos sobre Orçamento Familiar (IOF) 
de 2008/09 e 2014/15. Os dados gerados são largamente 
coerentes com os inquéritos, apontando Maputo como a 
província com a maior proporção de produção/consumo 
e proporções comparáveis para as outras províncias. O 
resultado é semelhante quando os dados são comparados 
com as estimativas do PIB a nível provincial do Instituto 
Nacional de Estatística (INE) (Figura 3.3). Finalmente, a 
comparação do PIB da indústria e dos serviços com os 
dados do censo nacional de empresas mostra uma maior 
complementaridade entre a distribuição estimada do PIB e a 
distribuição das empresas formais em todo o país.
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Figura 3.1. As Imagens de Satélite e o PIB Sectorial estão Bem Correlacionados

>  >  >

Fonte: Cálculos próprios baseados no Programa de Satélites Meteorológicos de Defesa da NASA (DMSP, do inglês “Defense 
Meteorological Satellite Program”), Agência Espacial Europeia (ESA, do inglês “European Space Agency”), INE.

a. PIB da agricultura e índice de vegetação de 
Moçambique (NDVI), 1990-2015

b. PIB da indústria e serviços de Moçambique e luzes 
nocturnas, 1990-2015

1990
4000

4500

5000

6000

10,0

10,5

11,0

12,0

11,5

5500

1995 2000 2005 2010 2015 2020

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

N
D

V
I

C
re

sc
im

e
n

to
 d

o
 P

IB
 R

e
al

1990 1995 2000 2005 2010 2015

25,0

25,0

25,5

26,5

12,0

11,8

11,6

11,4

11,2

11,0

10,8

10,4

10,2

10,0

10,6

In
(P

IB
)

In
(L

u
ze

s)

Figura 3.2. Os Mapas do PIB Sectorial Distrital foram Preparados a partir do Conjunto de Dados 

>  >  >

Nota: quanto mais escura a cor, mais altos são os valores. Nota: quanto mais escura a cor, mais altos são os valores.

a. PIB per capita da agricultura por distrito b. PIB per capita da indústria e serviços por distrito
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Globalmente, o conjunto de dados fornece informação 
que é em grande medida consistente com as tendências 
de crescimento regional existentes. Por exemplo, a 
percentagem do PIB da agricultura em 2017 é mais elevada 
na Zambézia e Nampula e no centro e norte do país, regiões 
bem conhecidas por serem as regiões de maior produção 
com base em dados anuais de produção agrícola. Em 
contraste, a percentagem do PIB da indústria e dos serviços 
é mais elevada em Maputo e Gaza e de um modo geral no 
Sul (Figura 3.4). Do mesmo modo, o PIB per capita (excluindo 
as indústrias extractivas) em 2017 é mais elevado para as 
províncias de Maputo e Gaza e mais baixo para a Zambézia 
e Niassa.

3.3. Os Resultados Revelam a Dinâmica de 
Crescimento por Detrás das Tendências 
Espaciais da Pobreza

A mudança estrutural está a ser impulsionada pelo 
crescimento da indústria e dos serviços. Esta secção 

58 As taxas de crescimento baseiam-se numa comparação do crescimento médio para o período 2008-2012 com o crescimento ao longo do período 2013-
2017. Estes períodos e painéis são seleccionados como período de referência ao longo deste capítulo para assegurar a coerência com os dados do censo 
da população e do censo das empresas, que são utilizados nas secções seguintes para explorar o contexto de crescimento.

discute os padrões de crescimento espacial observados 
no período 2008-2017.58 O crescimento global do PIB per 
capita (PIBpc) (em oposição ao crescimento médio anual) 
durante este período foi de 31 por cento, e de 4 por cento 
excluindo (excluindo as indústrias extractivas), tendo-se 
verificado um crescimento em 94 por cento dos distritos. A 
maior parte do crescimento não-extractivo veio da indústria 
e dos serviços, que cresceram 12 por cento; e, em muito 
menor grau, da agricultura, que registou uma expansão 
de apenas 0,6 por cento. No que diz respeito à mudança 
estrutural, a percentagem da agricultura no PIB diminuiu, em 
média, 3,5 por cento, enquanto a percentagem da indústria 
e dos serviços aumentou 8,6 por cento em 86 por cento 
dos distritos (Figura 1.5 no Capítulo 1). Como se discute 
mais detalhadamente abaixo, estes dois sectores revelaram 
tendências marcadamente diferentes ao longo do período, 
trazendo alguma clareza sobre a dinâmica de crescimento 
por detrás das tendências espaciais da pobreza nos últimos 
anos. 

Caixa 3.2. Utilização de imagens de satélite para estimar o PIB sectorial    

Vários estudos utilizaram imagens de satélite, especialmente luzes nocturnas, para estimar a actividade económica, 
com base numa relação estabelecida entre estes indicadores e os níveis de produção apresentados na literatura. 
Alguns estudos utilizaram luzes nocturnas para medir a distribuição global da actividade económica (Ghosh et al., 
2010a), para mapear a pobreza global (Elvidge et al., 2009), ou medir a dimensão da economia informal (Ghosh et al., 
2010a). Njuguna e McSharry (2017) medem a pobreza multidimensional através da combinação de luzes nocturnas 
com registos detalhados de chamadas móveis. Outros medem o crescimento económico (Henderson et al. 2012) ou 
concentram-se nas estimativas do rendimento local per capita (Ebener et al., 2005; Bundervoet et al., 2015).  

Esta análise faz uma contribuição adicional ao utilizar outras fontes baseadas em imagens de satélite para estimar 
a distribuição da actividade agrícola. A distribuição espacial do PIB agrícola foi estimada com base na dimensão 
da população envolvida na agricultura por distrito e no nível estimado de produtividade. Em primeiro lugar, para 
cada distrito, o número de pessoas que trabalham na agricultura foi estimado utilizando a população do distrito e a 
densidade populacional rural. Para o efeito, foram utilizadas imagens de satélite da Agência Espacial Europeia para 
estabelecer a distinção entre áreas habitáveis urbanas e agrícolas. Com esta informação, foi estimado o número de 
pessoas que trabalham na agricultura.  

A produtividade agrícola foi estimada utilizando o Índice de Vegetação Diferenciada Normalizado (NDVI, do inglês 
“Normalized Differentiated Vegetation Index”), que é um indicador da saúde e densidade da vegetação derivado 
de imagens de satélite, como proxy. A NDVI mostra uma correlação estatisticamente significativa com a produção 
agrícola em Moçambique (Figura 3.1a).  Para explicar a variação da produtividade entre distritos, foi estimado um 
expoente de escala de modo que o NDVI foi utilizado para modular a fracção de produtividade agrícola atribuída a 
cada distrito. 

O PIB para a indústria e serviços foi estimado utilizando dados de luzes nocturnas, disponíveis no Programa de 
Satélites Meteorológicos de Defesa da NASA. Dada a natureza dos dados, não foi possível desagregar a actividade 
industrial dos serviços nem distinguir entre os seus subsectores. Assim, este segmento representa a maior fatia da 
produção não-agrícola. Mais especificamente, é dominado pelo sector dos serviços, que representa 79 por cento da 
indústria/serviços, tendo em conta a reduzida participação da indústria transformadora na produção total. O PIB da 
indústria e dos serviços está fortemente correlacionado com dados derivados de luzes nocturnas (Figura 3.1b). 
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O Crescimento na Indústria e Serviços é 
Dinâmico, Especialmente em Áreas Rurais

A maioria dos distritos com crescimento mais rápido 
encontra-se nas regiões norte e centro de Moçambique, 
que, sendo mais pobres, partem de uma base mais baixa. 
Em comparação, os distritos mais ricos a Sul cresceram a 
um ritmo mais lento, mas a partir de uma base mais elevada. 
Destaca-se que quase todos os distritos com crescimento 

mais rápido são rurais, o que indica um dinamismo 
crescente nos sectores não agrícolas da economia rural, 
particularmente no norte de Moçambique. Esta dinâmica 
é agora o motor da mudança estrutural à medida que as 
zonas rurais fazem crescer as suas economias não agrícolas. 
Contudo, só nas províncias do sul do país é que a parcela 
da indústria e serviços aumentou para níveis superiores a 50 
por cento. 

Figura 3.3. As Estimativas do Banco Mundial estão Bem Correlacionadas com os Dados do 
Inquérito de Moçambique

>  >  >

Fonte: Banco Mundial, com base em estimativas próprias do PIB e nos IOF 2008/9 e 2014/15.

Fonte: Banco Mundial com base em estimativas próprias do PIB E PIB DO INE 

a. Estimativas do PIB e percentagens de consumo do IOF 
por província 2008/09

c. Percentagens do PIB provincial do INE e do BM (média 2011-2019)

b. Estimativas do PIB e percentagens de 
consumo do IOF por província 2014/15
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Figura 3.4. As Correlações com as Estimativas de Crescimento Regional são Fortes

>  >  >

Fonte: Banco Mundial com base no IOF 2008/9 e em estimativas próprias do PIB.

a. Percentagens do PIB agrícola e níveis de produção 
agrícola por província (2017)

b. Percentagem do PIB da indústria e dos serviços e 
número de empresas (2015)
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Figura 3.5. O Crescimento na Indústria e Serviços é mais Acelerado nos Distritos mais Pobres
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CAGR: taxa de crescimento anual composta; PIBpc: produto interno bruto per capita; IS: indústria e serviços. 

Crescimento no PIBpc IS em relação ao nível do PIBpc IS (linha de base 2008-2012) por urbanização (esquerda) e região (direita)
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O Crescimento na Agricultura está Abaixo da 
Média

Ao contrário da indústria e dos serviços, o crescimento na 
agricultura é limitado. Com um crescimento médio per capita 
de 0,6 por cento no período 2008-2017 (10 por cento para os 
distritos rurais) e uma melhoria em 83 por cento dos distritos, 
o sector praticamente não acompanhou o crescimento da 
população na maioria dos locais.59 Por exemplo, as taxas de 
crescimento do PIBpc agrícola diminuíram desde 2006 e 
estagnaram entre 2013-2017 para as províncias de Manica, 
Zambézia, Nampula e Niassa no centro e norte de Moçambique. 
Em geral, Moçambique está a ter um desempenho fraco em 
comparação com os seus pares africanos a este respeito, 
como se pode ver em Figura 3.6. O desempenho agrícola 
é fraco, em parte porque a urbanização não atingiu o seu 
potencial de criação de mercados para produtos rurais (Banco 
Mundial, 2017). O Relatório de Desenvolvimento Mundial 
(2009) sobre a Reestruturação da Geografia Económica 
mostra que a urbanização e a aglomeração, se bem geridas, 
podem contribuir substancialmente para a produtividade e o 
crescimento económico.    

Há também sinais de uma transformação estrutural 
incipiente. Por exemplo, Marrupa, Namaacha e Sussundenga, 
as três excepções que começaram com níveis relativamente 
mais elevados, registaram um aumento significativo na 
parcela de produção da indústria e serviços, sugerindo uma 
transformação estrutural incipiente. Dos 128 distritos rurais, 
os 28 distritos com pior desempenho apresentam indícios 
de mudanças estruturais associadas à urbanização.60 Estes 
28 distritos têm, em média, uma população e densidade 
populacional mais elevadas (202.000 e 48 por km2) do que 
o distrito rural médio (172.000 e 43 por km2). A distribuição 
regional é mista, estando os distritos das três regiões (sul, 
centro e norte) entre estes três grupos. 

O baixo crescimento da produção agrícola reflecte o baixo 
nível de produtividade agrícola na produção de culturas, 
tanto segundo padrões históricos como comparativos.61 
Moçambique tem um dos mais baixos rendimentos de 
cereais por hectare na África Austral. Tem havido poucos 
progressos nas últimas duas décadas na aproximação dos 
rendimentos das culturas tradicionais à média regional. Em 
comparação com os seus pares da ASS, Moçambique tem 

59 91% dos distritos registaram taxas de crescimento entre 2 e -2 por cento.  
60 Estes distritos registaram um crescimento da produção agrícola per capita inferior a 0,5 por cento. 
61 Banco Mundial (2020).
62 A expansão da terra tem contribuído para o crescimento da produção agrícola nas últimas duas décadas, mas isto tem colocado pressões sobre as florestas. 

Dois terços das perdas e degradação das florestas em Moçambique são atribuídos à agricultura em pequena escala.
63 Outra explicação para o fraco desempenho do sector agrícola pode ter a ver com o facto de a urbanização não ter atingido o seu potencial para criar os 

mercados de consumidores para os produtos rurais. As zonas rurais produzem apenas o suficiente para sobreviver, ao passo que as zonas urbanas têm 
acesso a produtos agrícolas importados de alta qualidade.

64 A irrigação é limitada em Moçambique apesar de ser um país a jusante com grandes fluxos sazonais de grandes rios na região, tais como o Zambeze e o 
Limpopo. Menos de 4% da área cultivada é irrigada, muito abaixo do potencial total (70% ou 3,1 milhões de hectares) (Banco Mundial, 2020). A inovação nos 
serviços de apoio à produção, nomeadamente a extensão agrícola, também oferece oportunidades para aumentar a produtividade. Também tem havido 
pouca transição, se é que houve alguma, para culturas de maior valor monetário por parte dos pequenos agricultores. 

os níveis mais baixos de produtividade da terra e da mão-
de-obra (Figura 3.8).62 No entanto, existe um considerável 
potencial não realizado para alcançar ganhos de eficiência 
na produção de culturas nas regiões a norte e centro do país 
(Figura 3.9). Juntamente com a expansão da área, observam-
se modestos aumentos de produtividade em Moçambique 
após o início dos anos 2000, embora com grandes variações 
de ano para ano. Em relação a outros países da ASS, as 
diferenças de rendimento (a diferença entre os rendimentos 
reais e os rendimentos potenciais) em Moçambique são 
particularmente pronunciadas. As lacunas de rendimento 
em culturas de produtos de base e de rendimento comercial 
são mais notórias na Região Central e nas terras altas da 
Região Norte, zonas caracterizadas por condições agro-
climáticas favoráveis e qualidade do solo.63 Algumas regiões 
de Moçambique têm um forte potencial para melhorar a 
produtividade através da adopção de irrigação em pequena 
escala e da transição para culturas de maior valor monetário, 
com apoio da extensão agrícola.64 

Figura 3.6. As Taxas de Crescimento da 
Produção Agrícola per Capita ficam Abaixo 
das de Outros Países da Região

>  >  >

Fonte: WDI.
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Figura 3.8. A Produtividade da Terra e da Mão-de-Obra em Moçambique encontra-se entre as 
Mais Baixas da Região

>  >  >

Fonte: Banco Mundial (2017).
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Figura 3.7. Padrões de Pluviosidade Explicam a Distribuição Estável do Crescimento na Agricultura  
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CAGR: taxa de crescimento anual composta; PIBpc: produto interno bruto per capita; AG: agricultura.
Fonte: Banco Mundial (2017).

a. Crescimento no PIBpc AG em relação ao nível do PIBpc 
AG por grau de urbanização (esquerda) e região (direita)

b. Crescimento no PIBpc AG versus PIBpc AG 
(2008-2012) com nível de pluviosidade: 
elevado (azul); médio (verde) e baixo (vermelho) 

PIBpc AG, (2008 - 2012) PIBpc AG, (2008 - 2012) PIBpc AG, (2008 - 2012)

C
A

G
R

 P
IB

p
c 

A
G

, %

C
A

G
R

 P
IB

p
c 

A
G

, %

C
A

G
R

 P
IB

p
c 

A
G

, %



MOÇAMBIQUE MEMORANDO ECONÓMICO DE PAÍS62

3.4. A Pobreza Irá Continuar Se Não se 
Fomentar a Produtividade Agrícola e a 
Mobilidade Rural

O que é que estas tendências de crescimento espacial nos 
dizem sobre a relação entre crescimento e redução da 
pobreza? Para aprofundar esta questão, a análise expande a 
medida existente de elasticidade de crescimento da pobreza 
do nível nacional para o nível subnacional, combinando 
os dados dos dois inquéritos mais recentes ao orçamento 
familiar e os dados do PIB subnacional do conjunto de dados 
construído para este capítulo.65 A Figura 3.10 apresenta os 
resultados a nível provincial.66 

O crescimento não ajudou a reduzir a pobreza nas zonas 
mais pobres do país. O crescimento tem estado associado 
à redução da pobreza em todas as províncias, à excepção 

65 A elasticidade de crescimento da pobreza refere-se à redução percentual das taxas de pobreza associadas a uma mudança percentual no rendimento 
médio per capita, de acordo com a Avaliação da Pobreza de Moçambique do Banco Mundial (Banco Mundial, 2018).

66 A análise é feita a nível provincial para se adequar à estrutura dos dados do inquérito sobre orçamento familiar.

de duas, entre 2008/9 e 2014/5 (com uma ligação mais 
forte na cidade e província de Maputo). Contudo, nas duas 
províncias mais pobres (Nampula e Niassa), o crescimento 
tem sido acompanhado por um aumento da pobreza; em 
Cabo Delgado, a redução da pobreza tem sido mínima. 
A província com a maior taxa de crescimento per capita 
registou apenas a sexta maior elasticidade. As taxas de 
crescimento da indústria e dos serviços nestas províncias 
do Norte, principalmente em Cabo Delgado e Niassa, têm 
estado entre as mais elevadas, mas isto tem tido um impacto 
reduzido na redução da pobreza. Em suma, as elasticidades 
de crescimento mostram que esse crescimento não ajudou 
muito a reduzir a pobreza nas zonas mais pobres do país 
devido ao fraco desempenho da agricultura nestas regiões, 
apesar do forte desempenho dos serviços e da indústria 
(embora a partir de uma base baixa). 

Figura 3.9. O Valor da Produção Agrícola de Moçambique está Muito Abaixo do Potencial

>  >  >

Fonte: Banco Mundial (2017).

a. Valor da produção agrícola, milhões USD b. Potencial de produção agrícola, milhões USD



MOÇAMBIQUE MEMORANDO ECONÓMICO DE PAÍS 63

Figura 3.10. O Crescimento Não Está a Reduzir a Pobreza nas Províncias Mais Pobres

>  >  >

Nota: A elasticidade de crescimento da pobreza (a nível provincial) refere-se à redução percentual das taxas de pobreza associadas a uma 
mudança percentual no rendimento médio per capita. 
Fonte: Cálculos do Banco Mundial utilizando os IOF 2008/9 e 2014/5 e estimativas do PIB.

PIB per capita e elasticidade de crescimento da pobreza  a nível provincial e PIB per capita da agricultura e 
indústria, 2008/9-2014/15 

PIB agrícola 2009/2015 Indústria e Serviços 2009/2015

Nias
sa

Nam
pu

la

Cab
o D

elg
ad

o
Gaz

a

Nat
io

na
l

Za
m

be
zia Te

te

In
ha

m
ba

ne

So
fa

la

M
an

ica

M
ap

ut
o C

ity

M
ap

ut
o

Elasticidade de renda/pobreza 2015/20x09

100%

-100%

50%

-50%

0%

10,0

15,0

-10,0

5,0

-5,0

0,0

Figura 3.11.  O Crescimento Agrícola Permaneceu Baixo Enquanto o Crescimento do PIB da 
Indústria e Serviços Tem Estimulado o Crescimento Global em Cidades e Vilas

>  >  >

Fonte: Estimativas do pessoal do Banco Mundial.
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As taxas de crescimento agrícola são consistentemente 
baixas, apesar de um forte crescimento noutros sectores, 
aponta para a persistência de armadilhas de pobreza 
ligadas ao desempenho da agricultura. Isto revela como 
o crescimento agrícola permanece preso em torno de 2%, 
mesmo quando o PIB da indústria e dos serviços cresceu 
para taxas bem acima dos 20 por cento em termos per 
capita. Também podemos ver que a maioria dos distritos 
nesta situação (elevado crescimento na indústria e serviços, 

mas baixo crescimento na agricultura) estão localizados no 
norte do país, nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e 
Niassa, onde a pobreza tem reagido menos ao crescimento. 

O fraco desempenho da agricultura condiciona a 
melhoria dos meios de subsistência dos agregados 
familiares agrícolas, a não ser que estes consigam migrar 
para encontrar emprego produtivo em actividades não 
agrícolas mais dinâmicas. Contudo, os dados disponíveis 

Figura 3.12. A migração rural-urbana foi mais 
baixa do que na ASS até meados dos anos 2000

>  >  >
Figura 3.13. A maioria da migração rural-urbana 
está concentrada em Maputo

>  >  >

Crescimento anual da população urbanaCrescimento anual da população urbana

Figura 3.14: As famílias rurais parecem estar presas a uma agricultura de baixa produtividade
(Estrutura do emprego)

>  >  >
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sobre migração rural-urbana sugerem que esta é pouco 
significativa em Moçambique (Figura 3.12). A taxa global 
de urbanização tem sido baixa e o movimento de mão-
de-obra para áreas urbanas tem estado concentrado na 
cidade e província de Maputo (Figura 3.13). Além disso, a 
percentagem de famílias nas zonas rurais que obtêm os seus 
rendimentos da agricultura praticamente não se alterou ao 
longo dos últimos 20 anos, registando uma queda de 94 
por cento em 1997 para 91 por cento em 2014, face a uma 
transição mais robusta nas zonas urbanas (Figura 3.14). Para 
que o crescimento faça uma mossa significativa na pobreza, 
em particular no norte de Moçambique, é preciso fazer 
mais para aumentar a produtividade agrícola e aumentar a 
mobilidade rural para ligar os agricultores aos mercados e às 
crescentes oportunidades não agrícolas nos seus distritos. 

Uma comercialização deficitária está no cerne do baixo 
crescimento dos rendimentos agrícolas e da elevada 
pobreza rural (Banco Mundial, 2020).67 Os pequenos 
agricultores caracterizam-se por uma fraca orientação para o 
mercado, o que dificulta os investimentos produtivos e a sua 
diversificação. As taxas de comercialização são baixas em 
todas as regiões, embora uma percentagem relativamente 
mais elevada de pequenos agricultores (13-18 por cento) 
das regiões do Norte e Centro esteja ligada aos mercados. 
Cerca de 5 por cento da produção total de produtos de base 
e culturas de rendimento em Moçambique é comercializada 
no mercado local, um valor muito inferior ao da Tanzânia (52 
por cento), Uganda (42 por cento) ou Malawi (39 por cento). 
Menos de metade (45 por cento) dos agricultores que 
produzem culturas de rendimento vendem alguma parte 
da sua produção nos mercados. Os mercados de trabalho 
na agricultura também são escassos, mesmo para trabalho 
temporário ou sazonal. A promoção da comercialização 
exigirá a remoção de três barreiras fundamentais (Banco 
Mundial, 2020): (i) lacunas nas infra-estruturas, (ii) mercados 
de insumos agrícolas subdesenvolvidos, e (iii) má organização 
e funcionamento dos mercados de produção e de adição 
de valor.

3.5. O Crescimento está Estreitamente 
Ligado à Urbanização e à Conectividade

As Áreas Rurais e as Vilas estão a Impulsionar 
o Crescimento

Uma análise do crescimento por nível de urbanização 
mostra que as zonas rurais e as vilas, e não as cidades, têm 
sido os motores do crescimento e da mudança estrutural. 
Para explorar a relação entre crescimento e urbanização, 
a análise categoriza os distritos em três grupos, de acordo 

67 Para uma discussão mais detalhada, ver Banco Mundial (2020) Diagnóstico do Rendimento Rural de Moçambique.  
68 A utilização de duas variáveis (população e densidade populacional) para classificar os distritos em três categorias baseia-se numa categorização anterior 

utilizada pelo INE e numa pesquisa recente do Banco Mundial sobre a necessidade de dispor de uma classificação da urbanização baseada em dados: 
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/how-do-we-define-cities-towns-and-rural-areas

69  Percentagem média do PIB total entre 2000 e 2019.

com o seu nível de urbanização: (i) principalmente 
urbanos (principais cidades). ou seja, a população total 
e a densidade populacional são respectivamente acima 
de 50.000 habitantes e 1.500 habitantes por quilómetro 
quadrado; (ii) parcialmente urbanos, com características de 
pequenas cidades ou vilas, ou seja, população total entre 
5.000 e 50.000 e densidade populacional entre 250 e 1.500 
habitantes por quilómetro quadrado; e (iii) principalmente 
rurais, com população total inferior a 5.000 e densidade 
populacional inferior a 250. A lista dos distritos de cada 
categoria é apresentada no Anexo 5D, Tabela 0.1.68

As vilas representam 18 por cento do PIB e têm os níveis 
mais elevados de crescimento do PIB per capita, duas vezes 
mais elevados do que as cidades.69 As vilas cresceram a um 
ritmo mais rápido do que as cidades em termos de produção 
industrial e de serviços (Figura 3.15 e Tabela 3.3), apesar de 
uma taxa de crescimento populacional mais elevada (Figura 
3.18). As suas taxas negativas de crescimento agrícola (à 
semelhança das cidades) indicam que se encontram nas 
fases finais da mudança estrutural. De um modo geral, as 
vilas têm sido o motor de crescimento da economia urbana. 
O seu crescimento robusto, partindo de uma base elevada, 
está a criar oportunidades e a absorver mão-de-obra. 

Figura 3.15: As zonas rurais destacam-se das 
vilas e cidades pelas suas taxas de crescimento

>  >  >

Nota: Crescimento no PIBpc AG em comparação com o 
crescimento no PIBpc IS para diferentes níveis de urbanização, 
com o tamanho da bolha a reflectir o PIBpc excluindo os 
extractivos (2008-2012).
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As zonas rurais, no entanto, apresentam as taxas mais 
rápidas de crescimento (na sua maioria a partir de 
uma base baixa) e de mudança estrutural. Tal como 
anteriormente discutido, as zonas rurais têm registado uma 
aceleração robusta na produção da indústria e dos serviços, 
o que acelerou o desempenho do seu crescimento e faz 
delas um motor essencial do crescimento. Para identificar 
os nós de crescimento rural, a análise procurou distritos 
que demonstrassem fortes taxas de crescimento do PIB per 
capita, mesmo depois de excluídos os efeitos directos dos 
extractivos. Trata-se tipicamente de zonas rurais que estão 
a fazer uma transição estrutural e onde estão a ser criados 
empregos fora da agricultura. Alguns nós de crescimento 
são maioritariamente zonas rurais que estão a crescer a 
partir de uma base baixa, e outras que estão mais avançadas 
na transição estrutural e estão a crescer a partir de uma base 
mais alta (Figura 3.16). 

Os nós de crescimento identificados ecoam os padrões 
regionais discutidos anteriormente (Figura 3.5). Para 
identificar os distritos que se comportam como nós de 

crescimento, classificámos primeiro o crescimento no 
PIBpc da agricultura e o crescimento no PIBpc da indústria 
e serviços. O produto destas duas categorias foi então 
calculado e dividido em dois grupos, dependendo do facto 
de o nível de base do PIBpc (excluindo extractivos) estar 
abaixo ou acima da mediana. Em seguida, uma ordenação 
adicional deste produto evidenciou os distritos de topo em 
cada categoria de nós de crescimento (Anexo 5D, Tabela 
0.2). Os nós de crescimento a partir de uma base baixa (GNL, 
do inglês “Growth Nodes from a Low Base”) são dominados 
pelos distritos rurais do Norte, que perfazem 60 por 
cento dos distritos identificados. Em contraste, os nós de 
crescimento a partir de uma base elevada (GNH, em inglês 
“Growth Nodes from a High Base”) não contêm distritos do 
Norte e exactamente metade são do sul e centro do país 
(Figura 3.17). 

Há três indicadores principais que distinguem os nós de 
crescimento de outros distritos rurais: fraca conectividade 
com o mercado, acesso aos serviços públicos e 
financeiros. Os nós de crescimento rural apresentam 

Tabela 3.1. Taxas de crescimento da produção  

Distritos/sector AG 2000 AG 2019 IS 2000 IS 2019 EM 2000 EM 2019

Todos 73,6% 48,4% 25,1% 48,7% 1,3% 2,9%

Cidade 1,0% 1,3% 99,0% 98,7% 0,0% 0,0%

Vila 9,5% 3,8% 86,9% 94,0% 3,6% 2,2%

Rural 82,2% 54,2% 16,7% 42,7% 1,1% 3,1%

Norte 85,5% 60,5% 14,5% 38,3% 0,0% 1,2%

Centro 75,9% 53,8% 21,4% 42,2% 2,7% 4,1%

Sul 51,8% 21,5% 47,2% 74,6% 1,0% 3,9%

Nota: AG: sector agrícola; IS: sectores da indústria e serviços; EM: sectores extractivo e mineiro.
Fonte: Estimativas do BM.

Figura 3.16. Os Nós de Crescimento são Principalmente Rurais

>  >  >
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taxas de crescimento muito mais elevadas, mas níveis de 
acesso a infra-estruturas muito mais baixos, do que outros 
distritos rurais. Isto é explicado pelo facto destes distritos de 
crescimento mais rápido terem partido de uma base muito 
baixa, incluindo níveis muito baixos de infra-estruturas. 
A análise do período 2007-2017 confirma que os nós de 
crescimento têm uma conectividade limitada (Tabela 3.2). A 
distância média até à estrada mais próxima é 20 por cento 

70 Os dados sobre a distribuição das despesas em estradas utilizadas foram fornecidos pela Administração Nacional de Estradas. Os resultados reflectiram o 
aumento significativo da distância até aos transportes reportada pelos agregados familiares rurais no IOF 2015.

71 Banco Mundial (2019).

superior à de outros distritos rurais e três vezes a distância 
média para as vilas e cidades. Isto pode dever-se ao facto 
de as despesas rodoviárias serem polarizadas para as áreas 
urbanas (Banco Mundial70, 2019), contribuindo para baixos 
níveis de conectividade nas áreas rurais.71 A propriedade 
de telefones móveis é também inferior à de outros grupos 
de distritos, mas o ritmo de crescimento foi 40 por cento 
superior ao de outros distritos rurais. 

Tabela 3.2: Os Nós de Crescimento Partilham Certas Características 

Unidade/
Variável

Período Todos Cidade Vila
Nós de 

Crescimento 
Rurais

Outros 
Distritos 
Rurais

Nível 
de 

signif.

Crescimento per capita da 
Agricultura

2007–17 1,00% -0,40% 0,70% 1,10% 1,30%

Crescimento per capita da 
indústria/serviços

2007–17 5,00% -0,40% 2,10% 16,6% 5,30% ***

Demografia 

Crescimento populacional  2007–17 3,00% 4,10% 4,70% 3,00% 2,80%

Crescimento pop em idade activa 2007–17 2,80% 3,90% 4,80% 2,60% 2,60%

Anos de escolaridade Média 2017 6,3 8,2 7,9 6 6,2 *

Conectividade

Estradas / área Km 2002-16 5,20% 8,30% 12,40% 3,70% 4,60% **

Estradas / crescimento da área 2002-16 5,20% 8,30% 12,40% 3,70% 4,60% ** 

Distância até às estradas Km 2015 5,2 1,7 1,9 6,3 5,4 **

Telemóveis
Média per 

capita
2017 21,90% 37,70% 37,20% 18,10% 20,40%

Crescimento em telemóveis  
Média per 

capita
2017 27,40% 9,90% 13,50% 37,90% 27,50% ***

Serviços públicos

Electricidadea Média per 
capita

2017 6,80% 44,50% 31,40% 0,80% 3,50% **

Águab Média per 
capita

2017 10,20% 48,70% 43,00% 2,80% 6,40% *

Crescimento da electricidade 2007–17 22,00% 8,50% 12,00% 32,40% 21,50% ***

Crescimento da água 2007–17 18,90% 7,00% 7,40% 26,10% 19,20% **

Sector privado

Número de empresas formais Média 2014-15 303 3665 687 51 126 ***

Número de agentes de moeda 
electrónica 

Média per 
capita

2018 0,06% 0,38% 0,24% 0,02% 0,04% **

Crescimento das Empresas 2003-15 2,80% 6,50% 3,60% 3,20% 2,50%

Crescimento nos Agentes de 
Moeda Electrónica 

2016-18 70,70% 31,00% 58,50% 31,40% 81,40%

Fonte: Censo da população 2007 e 2017, CEMPRE 2002/3 e 2014/5, Banco de Moçambique, projecto PLM, e estimativas do PIB.
Nota: a). Refere-se à electricidade como fonte de energia (incluindo cozinha e aquecimento) de acordo com o censo da população de 2017; b) Refere-se ao 
acesso à água da torneira no interior da casa e no quintal. 
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O crescimento do rendimento rural não agrícola e 
as oportunidades de emprego em Moçambique são 
mais elevados em zonas mais próximas ou melhor 
ligadas a pequenas e médias vilas, cidades ou ao longo 
de corredores de transporte.72 Estudos anteriores 
sobre Moçambique identificaram o acesso ao crédito, 
tecnologia, insumos, infra-estruturas físicas e mercados 
como estrangulamentos críticos no arranque de uma 
empresa familiar, particularmente em áreas rurais altamente 
isoladas.73 As vilas e cidades, pelo contrário, tendem a ter 
um maior acesso aos serviços públicos, bem como taxas 
de consumo mais elevadas do que as zonas rurais, gerando 
uma maior procura de bens e serviços fora da agricultura. 
A população das pequenas e médias vilas está a crescer 
quase duas vezes mais depressa do que nas cidades (4,7 por 
cento em comparação com 2,9 por cento; Tabela 3.2). O 
consumo médio per capita nas cidades é o dobro da média 
rural. O agrupamento de empregos rurais não agrícolas 
em redor de faixas com melhor conectividade e maior 
densidade populacional é particularmente pronunciado na 
parte sudeste da região sul - onde se observa a maioria do 
crescimento dos rendimentos rurais não agrícolas.

O acesso aos serviços públicos também está a crescer 
rapidamente nos nós de crescimento rurais. Nos nós 

72 Banco Mundial (2020).
73 Fox et al. (2016). 
74 Banco Mundial (2019)
75 Banco Mundial (2019).
76 O cálculo das despesas em estradas baseou-se nos dados dos fundos de estradas. Os resultados foram comparados com os níveis de urbanização, que 

foram calculados utilizando os dados da divisão administrativa política utilizada pelo INE na administração do IOF. 

de crescimento rurais, menos de 1 e 3 por cento da 
população tem acesso à electricidade e à água da torneira, 
respectivamente. Este valor está abaixo da média rural (4-6 
por cento). No entanto, o crescimento do acesso a estes 
serviços públicos foi mais de 35 por cento superior ao de 
outros distritos rurais e mais de 3 vezes superior ao das 
cidades e vilas. Isto pode ser explicado pelo facto de o 
investimento em infra-estruturas (para além de estradas, tais 
como escolas, hospitais, pontos de água) estar inversamente 
correlacionado com a taxa de urbanização.74 

Existe uma tendência urbana no acesso a infra-estruturas e 
serviços públicos, nomeadamente transportes e educação 
(Figuras 3.21 e 3.22).75 Com excepção da saúde e da água, o 
fosso entre as zonas rurais e urbanas alargou-se em todos 
os sectores, com uma deterioração da conectividade rural. 
As zonas rurais tinham menos acesso às infra-estruturas 
básicas (transportes, electricidade, educação) do que as 
urbanas, tendo a Zambézia, Tete, Inhambane e Manica os 
níveis de acesso mais baixos (menos de metade dos níveis 
de acesso de Maputo).  Isto reflecte, em parte, o facto de a 
despesa com estradas76 tender a ser mais elevada nas zonas 
urbanas, contribuindo assim para o declínio observado na 
conectividade rural, enquanto a despesa não relacionada 
com estradas teve a tendência oposta. Em termos mais gerais, 

Figura 3.17. Os Nós de Crescimento estão 
Concentrados no Norte e Sul do País

>  >  >
Figura 3.18. A População das Vilas de Pequena e 
Média Dimensão está a Crescer Mais Rapidamente 
do que a das Cidades

>  >  >

Taxas anuais de crescimento populacional, 1997-2007
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o Banco Mundial (2019) encontra disparidades regionais 
significativas no acesso às infra-estruturas, sendo as regiões 
a centro e a norte as áreas com níveis de cobertura mais 
baixos (Figura 3.19 e Figura 3.20). Os agregados familiares 

em Maputo e Gaza têm os níveis mais elevados de acesso às 
infra-estruturas básicas, ao passo que as duas províncias mais 
atrasadas, Tete e Zambézia, permanecem consistentemente 
na parte inferior da escala.

Figura 3.19. Existem Disparidades Regionais 
Significativas no Acesso às Infra-estruturas 

>  >  >
Figura 3.20. O Acesso às Infra-estruturas e à 
Redução da Pobreza estão Relacionados 

>  >  >

Figura 3.21. Não Tem Havido Progressos 
Suficientes na Canalização de Recursos para 
Áreas Insuficientemente Servidas...

>  >  >
Figura 3.22. Com as Tendências das Despesas 
a Espelhar os Indicadores de Acesso

>  >  >

Acesso às infra-estruturas e redução da pobreza 
(2009-2015)

Fonte: Banco Mundial (2019).Fonte: Banco Mundial (2019).
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A Conectividade é um Canal Importante para 
o Crescimento

A narrativa de crescimento espacial para Moçambique - e 
o potencial para a acelerar- tem vindo tradicionalmente a 
destacar dois canais principais. O primeiro está ligado ao 
desenvolvimento das indústrias extractivas e megaprojectos 
que, através das repercussões do crescimento, poderiam 
dinamizar a procura local e estimular a produção. O outro 
canal é o papel dos corredores de desenvolvimento que, 
se forem suficientemente aperfeiçoados, poderão levar ao 
aparecimento de pólos de crescimento impulsionados pelos 
fluxos comerciais ao longo do corredor (World Development 
Report, 2009). Um terceiro canal, e pouco discutido, é 
o papel dos grandes centros urbanos no estímulo do 
crescimento nas áreas vizinhas. Isto tem potencial, uma 
vez que representam uma grande parte da procura e do 
consumo. 

Então como é que o desempenho de crescimento varia 
consoante estes diferentes canais? A análise categoriza 
os distritos em: (i) distritos com uma actividade extractiva 
ou de megaprojectos; (ii) distritos num corredor de 
desenvolvimento; e (iii) distritos próximos de uma cidade 
ou de uma vila grande.77 Figura 3.23 Agrupa estes grupos de 

77 Definidos como distritos localizados ao longo ou ligados aos três principais corredores de transporte Leste-Oeste que ligam as províncias e países vizinhos 
do interior aos portos e zonas industriais. A categorização considerou os três principais corredores de desenvolvimento: (i) Maputo, que liga as províncias 
vizinhas da África do Sul e a Suazilândia ao porto de Maputo; (ii) Beira, a infra-estrutura de transporte que liga o porto da Beira ao Zimbabué, Malawi, Zâmbia 
e a mina de carvão de Moatize em Tete; e (iii) Nacala, que liga o porto de Nacala à Zâmbia, Zimbabué e Malawi, passando pela Zambézia, Niassa, Cabo 
Delgado, Nampula e Tete (nesta última província serve as exportações de carvão). Do total de 142 distritos, 36 foram identificados como estando num 
corredor de comércio e 75 foram considerados como estando ligados a um corredor de comércio. 

distritos pelas suas taxas de crescimento da agricultura e da 
indústria/serviços. Os dados mostram que os três grupos de 
distritos têm níveis de PIBpc mais elevados do que a média 
relativa a todos os distritos e a média relativa aos grandes 
centros urbanos (tal como demonstrado nas dimensões da 
bolha em Figura 3.23), confirmando a importância destes 
canais para os níveis de produção. Os dados mostram 
que os três grupos de distritos têm níveis semelhantes 
de crescimento agrícola. Contudo, os distritos que estão 
próximos de cidades e grandes vilas registam níveis mais 
elevados de crescimento da indústria e dos serviços do que 
aqueles que se encontram num corredor de desenvolvimento 
ou com uma indústria extractiva/megaprojectos. Uma vez 
que o crescimento tem sido largamente impulsionado pelo 
consumo nas últimas décadas, o papel das cidades como 
centros de procura constitui um canal importante para o 
crescimento, que poderia ser estimulado pelo aumento das 
ligações da procura com as zonas rurais vizinhas.

3.6. Recomendações de Políticas

A análise concluiu que as zonas com maiores níveis de 
pobreza, principalmente, os distritos rurais de Niassa, 
Cabo Delgado e Nampula, foram as que registaram 
as taxas de crescimento mais rápidas nos sectores da 

Figura 3.23. A Proximidade a uma Vila ou Cidade Grande é um Factor Chave do Crescimento

>  >  >

Nota: O tamanho da bolha reflecte o PIBpc, excluindo os extractivos.

Crescimento no PIBpc AG em comparação com o crescimento no PIBpc SI para diferentes grupos espaciais (2008-2012)
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indústria e dos serviços. Então, se o crescimento tem sido 
considerável, porque é que os níveis de pobreza nessas áreas 
são persistentemente elevados? A análise concluiu que a 
agricultura, o sector que emprega a maioria dos pobres, tem 
vindo a apresentar taxas de crescimento modestas. Tem sido 
esse o caso, mesmo nos distritos rurais onde se verificou 
um crescimento rápido de outros sectores. Isso sugere uma 
narrativa um pouco diferente para as disparidades cada vez 
maiores que se observam no crescimento de Moçambique. 
Ao contrário do crescimento não inclusivo, dominado pelas 
grandes cidades, os sectores da indústria e dos serviços 
apresentam um padrão de crescimento generalizado, com 
nós de crescimento a emergirem entre os distritos rurais 
pobres. É a estagnação do desempenho da agricultura que 
mantém os pobres rurais num círculo vicioso de pobreza. 

Estas conclusões têm importantes implicações a nível de 
políticas, conforme delineadas abaixo.

Reforçar as Ligações Intersectoriais para 
Promover o Crescimento nas Zonas Rurais

O aumento da conectividade rural-urbana poderia ajudar 
a integrar melhor os pobres nos mercados. O crescimento 
das cidades é fulcral para melhorar a produção agrícola. As 
pequenas cidades ligam os agricultores aos mercados de 
insumos e de produção, enquanto as cidades de médias 
dimensões desempenham o papel de centros logísticos 
e de transporte, e têm mercados de consumo maiores. 
A melhoria das ligações entre as indústrias extractivas e a 
economia local também pode ajudar a expandir o acesso aos 
benefícios do crescimento orientado para os recursos. Uma 
estratégia abrangente, que melhorasse o clima de negócios 
e que apoiasse as pequenas e médias empresas (PME), 
poderia ajudar a maximizar os benefícios dos corredores de 
crescimento e a aumentar o impacto dos megaprojectos no 
desenvolvimento (consultar o Capítulo 4). 

Melhorar a Produtividade da Agricultura para 
Aumentar os Rendimentos dos Pobres Rurais

O aumento da produtividade agrícola poderia ter um grande 
impacto na redução da pobreza, uma vez que a maioria dos 
pobres rurais se encontram presos a um círculo vicioso de 
agricultura de subsistência. A intensificação dos insumos e 
a adopção de tecnologia podem aumentar a produtividade. 
Os agricultores que adoptam certas tecnologias, como 
por exemplo, irrigação, fertilizantes e pesticidas, são quase 
30 por cento mais produtivos do que aqueles que não 
o fazem.78 As colheitas também dependem de outros 
investimentos (mecanização), métodos de produção 

78 Os níveis de acesso e de utilização de insumos agrícolas modernos, tais como sementes melhoradas, fertilizantes e pesticidas, continuam a ser baixos, 
devido ao facto de a oferta de insumos de qualidade a preços acessíveis ser limitada (Banco Mundial, 2020a).

79 Em Moçambique, só uma pequena parte dos agricultores é que têm acesso a serviços de extensão agrícola. Esse problema impede que os agricultores 
possam aproveitar as vantagens dos melhores factores de produção e das melhores práticas. As tecnologias digitais podem ser aproveitadas para melhorar 
a eficiência da prestação de serviços de extensão agrícola.   

80  Esta secção baseia-se em informações do Banco Mundial (2020a).

(rotação de culturas e sementeiras lineares) serviços de 
apoio (extensão agrícola)79 e inovações associadas às TIC 
(banca móvel). A disponibilidade de sementes melhoradas e 
de fertilizantes poderia ser promovida, entre outras formas, 
através da liberalização do mercado de insumos agrícolas 
e da facilitação do acesso a financiamento aos pequenos 
agricultores. Os esforços para melhorar as infra-estruturas 
de transporte e desenvolver cadeias de valor no sector 
da agricultura poderiam aumentar a produtividade dos 
pequenos agricultores e promover um crescimento mais 
inclusivo (Banco Mundial, 2020a). Os agricultores também 
se encontram altamente expostos aos choques de preços 
e aos choques climáticos, e carecem de instrumentos de 
mitigação de riscos.

Reforçar a Política de Investimento para 
Fomentar o Investimento nos Sectores Não 
Extractivos 

É necessário actualizar a Lei de Investimentos e a 
capacidade de promoção do investimento.80 A lei que 
define o quadro da política de investimento tem-se mantido 
praticamente inalterada. O regime de investimento de 
Moçambique é negativamente afectado pela existência de 
leis desactualizadas e fragmentadas, e pela ausência de 
regulamentos em matéria de implementação. É necessário 
modernizar a Lei de Investimentos, bem como a restante 
legislação conexa, a fim de alinhar os respectivos conteúdos 
com os compromissos internacionais ao nível das políticas 
de investimento. Isso incluiria a implementação de um 
mecanismo de registo, em vez de um mecanismo de rastreio, 
na Agência de Promoção do Investimento e Exportação de 
Moçambique (APIEX) (Capítulo 4, Secção 4.3). A passagem 
para um processo de registo simplificado no âmbito da Lei 
de Investimentos simplificaria consideravelmente o processo 
do estabelecimento de novos investimentos no país. 

Aumentar o Acesso aos Serviços Públicos, 
Nomeadamente, a Infra-estruturas, nos 
Distritos Rurais 

A melhoria das redes de transporte e da capacidade logística 
vai favorecer as ligações das zonas rurais aos centros 
urbanos e aos pontos de exportação. A conectividade com 
as cidades e vilas constitui um canal de crescimento para as 
zonas rurais. A expansão dos corredores de transporte será 
essencial para promover a adopção de práticas agrícolas 
mais produtivas, reforçar a participação dos pequenos 
agricultores nos mercados e aumentar os seus rendimentos. 
Tendo em conta os constrangimentos fiscais e de absorção, 
a prioridade dos investimentos deve ser orientada para 
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certos tipos seleccionados de estradas (vias de grande 
afluência, reabilitação de pontes e túneis) nas áreas com 
forte potencial de produtividade agrícola, principalmente, 
das regiões norte e centro (Banco Mundial, 2020a). 

Garantir que o Investimento Público e as 
Dotações Orçamentais Têm em Conta as 
Disparidades Geográficas

É necessário que os programas de investimento público 
tenham em conta as disparidades geográficas, para que 
seja possível inverter a tendência de crescimento da 
falta de acessos. Por exemplo, o Plano Quinquenal do 

Governo, o plano a cinco anos do GdM, poderia beneficiar 
da existência de metas explícitas que permitissem identificar 
as áreas desfavorecidas e verificar se as mesmas estão a 
recuperar ou a ficar para trás. O combate às disparidades 
também implica reestruturar as fórmulas de alocação dos 
orçamentos, para que considerem as lacunas no acesso aos 
serviços públicos (nomeadamente, a infra-estruturas), e em 
garantir a aplicação das fórmulas na prática (Banco Mundial, 
2019). Além disso, poderia ser considerada a possibilidade 
de introduzir uma meta fiscal para o investimento em infra-
estruturas básicas, a fim de ajudar a política de investimento 
a atingir os seus objectivos.
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4.1. Introdução  81

A trajectória económica mais recente de Moçambique 
reflecte o desafio contemporâneo de encontrar outras 
formas de promover o crescimento para além do 
paradigma tradicional do desenvolvimento liderado pela 
indústria transformadora. Na sequência de um boom de 
investimento, que começou no final da década de 1990, 
verificou-se um aumento da produtividade em Moçambique, 
à medida que a mão-de-obra foi saindo da agricultura para 
começar a trabalhar noutros sectores. Actualmente, os 
serviços tornaram-se numa importante fonte de crescimento 
e de criação de emprego (Lachler e Walker 2018). Desde 
o início da década de 2000, a produção dos serviços tem 
vindo a crescer de forma consideravelmente mais rápida do 
que a da indústria transformadora, apesar de, nos últimos 
anos, ambos os sectores terem estagnado num nível de 
crescimento inferior a 5 por cento ao ano (Figura 4.1a). Isso 
reflecte os resultados de todo o território africano, em que 
a passagem dos recursos para a área dos serviços tem sido 
uma característica proeminente da mudança estrutural. 
Os sectores dos serviços moçambicanos têm vindo a ser 
consistentemente os mais produtivos, atingindo os níveis de 
crescimento de produção por trabalhador mais céleres das 
últimas duas décadas. 

81 Com base num artigo de fundo produzido por Martin Molinuevo (Especialista Sénior do Sector Privado, ETIRI), Lillyana Daza Jaller (Consultora, ETIRI) e 
Jakob Engel (Economista, ETIRI). Agradecemos os contributos de Adriana Conconi (Consultora, EAEF2), Taciana Lopes (Consultora), Gabriela Schmidt 
(Economista, EAEM2) e Dirk van Seventer (Consultor). Shireen Mahdi (Economista Sénior, EMNM1) assegurou a supervisão geral e orientações muito úteis.).

Mesmo antes da pandemia da COVID, já começavam 
a surgir alguns sinais de que o impacto dos serviços 
como factor de crescimento estava a diminuir. A taxa de 
crescimento da produtividade dos serviços diminuiu, tendo 
passado de cerca de 3 por cento, entre 2007 e 2011, para 1,7 
por cento, entre 2012 e 2016 Figura 4.1(b).  Nesse sentido, 
a onda inicial de crescimento da produtividade, que era 
impulsionada, principalmente, pelos sectores de serviços 
menos complexos, como por exemplo, o comércio em 
geral, os transportes e o retalho, parece estar a atingir os 
seus limites, enquanto os serviços mais complexos, como 
os serviços financeiros e profissionais e os serviços de TIC, 
não se encontram suficientemente desenvolvidos para 
poderem ser competitivos. Essa situação foi agravada pela 
pandemia global, que conduziu a uma rápida diminuição 
da procura interna, além de provocar perturbações 
significativas nos sectores dos serviços e um agravamento 
do ambiente externo, em geral, para os sectores associados 
às exportações (Caixa). 

Neste capítulo, argumenta-se que, ainda assim, em 
Moçambique, o enfoque nos serviços continua a oferecer 
um potencial de crescimento significativo. No entanto, a 
economia precisa de transitar para um sector de serviços 
mais complexo, a fim de reforçar o contributo dos serviços 

Será que os Serviços Podem 
Impulsionar o Crescimento 
em Moçambique?80 

Os serviços têm sido uma importante fonte de crescimento e criação de emprego. No entanto, o 
país precisa de desenvolver um sector de serviços mais competitivo, a fim de reforçar o papel desse 
sector como factor de suporte essencial da economia. O presente capítulo apresenta a evolução 
do desempenho do sector dos serviços em Moçambique e explora o potencial dos serviços para 
impulsionar o crescimento. Conclui que um regime aberto de comércio e investimento, apoiado por 
um quadro regulamentar transparente e eficaz, é fundamental para o desenvolvimento do sector 
dos serviços. Uma avaliação regulamentar, com enfoque nos serviços essenciais de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC), telecomunicações, transportes e logística, identifica os entraves 
regulamentares que restringem os serviços comerciais e de investimento. O capítulo termina com 
a apresentação de recomendações políticas para o estabelecimento de uma agenda de reformas 
regulamentares que visam impulsionar o crescimento e a produtividade nestes serviços-chave.
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para o crescimento e o seu papel de espinha dorsal da 
economia. Uma premissa central deste Memorando 
Económico do País é que Moçambique terá de procurar o 
crescimento noutros sítios, em vez de se limitar a prosseguir 
com o modelo de crescimento tradicional liderado pela 
indústria transformadora. Moçambique poderia desenvolver 
o seu sector dos serviços em termos de dimensão e 
sofisticação e, ao mesmo tempo, poderia investir nos 
sectores industriais em que já possui uma vantagem relativa. 
A dinâmica subjacente ao declínio da produtividade do 
sector dos serviços em Moçambique, bem como o potencial 
dos serviços mais complexos para impulsionar a criação de 
emprego e a transformação económica, representam uma 

lacuna de conhecimento significativa. Com este capítulo, 
pretendemos melhorar o entendimento da composição, do 
papel e do potencial da economia dos serviços, no âmbito 
do apoio à trajectória de crescimento de Moçambique. 

Os Serviços Têm Vindo a Desempenhar 
um Papel Fundamental na Economia 
Moçambicana desde a Independência

Os serviços do sector privado têm vindo a desempenhar 
um papel de liderança na economia moçambicana desde 
a independência. Apesar de a quota de contributo para o 
PIB da indústria transformadora ter diminuído, passando 

Caixa 4.1: O impacto da COVID-19 no sector dos serviços    

O sector dos serviços é o mais afectado pela crise da COVID-19. As empresas foram afectadas por uma combinação de 
factores, incluindo: (i) medidas para conter a propagação do vírus, que reduziram o fluxo de pessoas, a disponibilidade 
de mão-de-obra e a procura global de serviços domésticos; (iii) perturbações nas cadeias de valor globais, que reduziram 
a procura internacional de serviços domésticos; (ii) limitações impostas nas fronteiras, que conduziram a restrições à 
importação e à exportação. Cerca de 86 por cento das empresas que foram negativamente afectadas pela pandemia 
operam no sector dos serviços. No segundo trimestre de 2020, as empresas registaram uma redução de 54 por cento 
nos seus volumes de negócio (comparativamente ao ano anterior). A actividade económica deteriorou-se em todas 
as actividades de serviços. As empresas do sector da hotelaria foram particularmente afectadas, devido às restrições 
de circulação. O sector do comércio e do retalho, que representa mais de 74 por cento das pequenas empresas 
do país, foi negativamente afectado pelas restrições às importações. Isso atingiu os comerciantes transfronteiriços 
informais, uma vez que deixaram de ter autorização para atravessar a fronteira com as suas mercadorias. E o volume 
de transacções do sector financeiro reflectiu o declínio global da actividade económica.

Como parte da prestação de um apoio mais amplo ao sector privado, as autoridades tomaram medidas para 
atenuar os impactos da crise nos serviços. O Governo e o Banco Central disponibilizaram diversos apoios, incluindo: 
(i) adiamento dos pagamentos de impostos e compensação de créditos fiscais do sector privado; (ii) redução das 
tarifas de electricidade para as empresas; (iii) redução das taxas da política monetária e do rácio de reservas do Banco 
Central; (iv) linhas de crédito a taxas de juro com desconto; e (v) linhas de crédito para financiar transacções associadas 
à importação de bens de consumo essenciais. Os recursos reservados para apoiar o sector privado ascenderam a 
cerca de 1,5 por cento do PIB, e o orçamento disponível atingiu o valor de 0,7 por cento do PIB em Novembro de 
2020. No entanto, até agora, só foi desembolsada uma pequena parte desse montante. A eficácia das medidas foi 
limitada - o âmbito dos apoios foi insuficiente ou foi dificultado por constrangimentos processuais.

As medidas implementadas até agora não foram plenamente direccionadas para as actividades de serviços 
mais afectadas pela pandemia, tais como a hotelaria e o turismo, os transportes, as microempresas informais ou 
as empresas domésticas. Os incentivos, as injecções de capital e os benefícios fiscais não foram adaptados às 
características das empresas destes sectores. O apoio ao sector privado precisava de ser mais rápido, transparente 
e calendarizado de forma adequada para dar resposta aos desafios imediatos de liquidez, evitar a ocorrência de 
despedimentos generalizados e limitar eficazmente as falências das empresas. Além disso, deveria ser prestado apoio 
aos trabalhadores independentes informais e às empresas familiares, através do alargamento dos programas de 
protecção social.

Olhando para o futuro, as medidas de apoio às empresas viáveis terão de ser reforçadas a curto prazo e, à medida 
que a crise for diminuindo, terão de passar a focar-se na modernização do sector dos serviços. O enfoque das 
medidas deve incidir, especialmente, no apoio às empresas mais afectadas pela crise e que, antes da mesma, 
eram viáveis. As medidas que impliquem qualquer risco de prestação desse apoio a empresas inviáveis deverão 
ser evitadas. Assim que a pior parte da crise passar, as atenções terão de ser redireccionadas para a produtividade, 
para a transformação económica e para a criação de emprego. A COVID-19 expôs a vulnerabilidade de um sector 
de serviços dominado por pequenas empresas do sector do comércio e do retalho. A transformação digital pode 
proporcionar um caminho para apoiar a implementação desta agenda. As tecnologias digitais já deram provas de ser 
decisivas para mudar o panorama em tempos de crise, incluindo, através da sustentação dos esforços educativos. 
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de cerca de 15 por cento em 1994 para menos de 10 por 
cento nos dias de hoje, os serviços têm vindo a representar, 
consistentemente, 40 por cento a 50 por cento da 
produção (Figura 4.2a), o que se encontra mais ou menos 
em linha com os valores médios da África Subsariana, mas 
significativamente acima dos valores dos países de baixos 

rendimentos.  Os serviços do sector privado (definidos na 
nota incluída na Figura 4.2), também foram os que mais 
contribuíram para o crescimento, representando mais de 
um terço do crescimento total em cada uma das últimas 
três décadas, e quase metade do crescimento total entre 
2010 e 2018 Figura 4.2(b).
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Figura 4.1. O Crescimento dos Serviços Superou o da Indústria Transformadora, mas Está a Abrandar

>  >  >

Fonte: Cálculos do pessoal do BM, com base em dados do Instituto Nacional de Estatística de Moçambique (INE) e nos Indicadores de 
Desenvolvimento Mundial (IDM) referentes aos dados da África Subsariana (ASS).
Nota: Os serviços públicos incluem a educação, a saúde, a segurança social e outras actividades de serviços colectivos, sociais e 
pessoais. Os serviços privados incluem a distribuição de electricidade e gás, o abastecimento de água, a construção, a venda e 
reparação de automóveis, os transportes, os hotéis e restaurantes, os serviços de informação e comunicação, as actividades financeiras 
e as actividades imobiliárias. 
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O crescimento do número de empresas de serviços tem 
sido considerável, sendo esse o sector onde se encontra a 
maior quantidade de empresas a nível nacional - tanto em 
2002-2003 como em 2014-2015 (Figura 4.3a). Ao longo do 
tempo, o número de empresas tem vindo a aumentar em 
todos os sectores, excepto no caso da agricultura, mas as 
empresas de serviços privadas foram aquelas cujo número 
aumentou mais depressa, uma vez que a sua quantidade 
praticamente duplicou entre 2002-2003 e 2014-2015. Apesar 
de o sector das indústrias extractivas ser aquele que possui 
o menor número de empresas, o seu crescimento tem sido 
o mais rápido, com a população empresarial praticamente 
a quadruplicar. Entretanto, os negócios relacionados com 
a agricultura registaram um declínio, embora essa situação 
não inclua as pequenas empresas agrícolas. 

A nível geográfico, as empresas de serviços têm-se mantido 
altamente concentradas na zona de Maputo e arredores, 
enquanto o Norte tem vindo a ficar para trás (Figura 4.3b). 
De acordo com o censo de empresas de 2014-2015, 32 por 
cento das empresas de serviços encontravam-se localizadas 
na província de Maputo e na cidade de Maputo. A rapidez do 
crescimento também foi maior na cidade de Maputo, onde 
o número de empresas de serviços aumentou quase seis 
vezes desde o recenseamento de 2002/2003, enquanto o 
aumento do número de empresas em todo o país foi de 
apenas 83 por cento. Também podemos encontrar grandes 

82 Banco Mundial (2006; 2017). As microempresas (com menos de 5 trabalhadores) não se encontram incluídas nesta comparação, uma vez que o quadro de 
amostragem das mesmas utilizado para 2006 foi diferente do quadro utilizado para 2017.

concentrações de empresas nas províncias de Gaza, Sofala 
e Zambézia, enquanto as cinco províncias mais a norte só 
têm 27 por cento de todas as empresas de serviços.

A contribuição dos serviços para o emprego total está a 
aumentar, embora a agricultura continue a ser, de longe, 
a maior fonte de emprego, proporcionando postos de 
trabalho a 70 por cento da mão-de-obra (Figura 4.4a). 
Houve alguma transferência de mão-de-obra da agricultura 
para os serviços, com o sector industrial a continuar a 
representar a menor percentagem desse movimento (7 por 
cento) durante a última década (2 por cento entre 1991 e 
1999). Ao longo desse período, as empresas de serviços 
foram a maior fonte de crescimento do emprego (Figura 
4.4b). Ao compararmos os dados relativos ao emprego, tanto 
dos trabalhadores a tempo inteiro como dos trabalhadores 
temporários das grandes empresas formais (com 5 ou 
mais trabalhadores), provenientes dos vários Inquéritos 
às Empresas realizados pelo Banco Mundial entre 2006 e 
2017,82 a relevância do crescimento dos postos de trabalho 
no sector dos serviços torna-se ainda mais evidente. Em 
2006, existiam mais trabalhadores empregados na indústria 
transformadora do que no sector dos serviços; em 2017, 
as empresas de serviços tinham mais do que o dobro dos 
trabalhadores temporários e a tempo inteiro. O crescimento 
foi mais rápido entre os trabalhadores temporários, cujo 
número era pouco expressivo em 2016. 

Nota: O número de empresas inclui empresas e estabelecimentos. Um estabelecimento é uma unidade económica localizada num só 
espaço, enquanto uma empresa é constituída por um ou mais estabelecimentos.
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Figura 4.3. As Empresas de Serviços Representam a Maior Quota Sectorial e Encontram-se 
Concentradas em Maputo
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O Crescimento da Produtividade dos Serviços 
Começou a Decair 
    
Nas últimas três décadas, o crescimento da produtividade 
tem sido a explicação para a maior parte do crescimento do 
valor acrescentado per capita em Moçambique (Figura 4.5). 
Os aumentos da produtividade no sector são responsáveis 
pela maior parte dos ganhos globais de produtividade per 
capita, tanto na totalidade do período em análise, como 
na maioria dos subperíodos (excepto o de 1991-1996). 
Em seguida, a maior quota é a que provém do aumento 
da produtividade decorrente da redistribuição estática do 
trabalho em todos os sectores.83 Em geral, a influência das 
alterações demográficas foi mais baixa, mas, ainda assim, 
foi particularmente importante em dois subperíodos: 1991-
1996 e 2012-2017.

O sector dos serviços foi o que registou os maiores 
aumentos de produtividade per capita desde 2002, ao 
que se seguiu o da agricultura, com a indústria a surgir 
em último lugar. No entanto, o padrão não é consistente 
nos vários subperíodos. Em vez disso, os ganhos no sector 
da agricultura têm vindo a diminuir ao longo do tempo, 
enquanto os dos serviços têm vindo a apresentar uma 
tendência geral de crescimento, até se tornarem na maior 
fonte de ganhos de produtividade a nível sectorial durante 
a última década, superando os ganhos equivalentes dos 
outros dois grandes sectores. Entre 2002 e 2006, os ganhos 
de produtividade per capita da indústria foram os mais 

83 A ocorrência de ganhos estáticos (ou de perdas estáticas) de produtividade deve-se às transferência de mão-de-obra dos sectores cujos níveis de 
produtividade se encontram abaixo da média, para aqueles que apresentam níveis de produtividade acima da média (ou vice-versa), enquanto os ganhos 
dinâmicos (ou perdas dinâmicas) de produtividade reflectem a passagem de trabalhadores dos sectores cujo crescimento da produtividade é inferior à 
média, para aqueles cujo crescimento da produtividade é superior à média (ou vice-versa).

elevados, mas, desde essa altura, têm vindo a apresentar 
uma tendência de descida. Os ganhos provenientes da 
realocação intersectorial da mão-de-obra são superiores 
aos ganhos individuais de qualquer sector, e reflectem, em 
grande parte, a passagem da mão-de-obra da agricultura 
para os serviços (Figura 4.6).  

Ao observarmos a economia dos serviços, verificamos 
que os níveis de produtividade de alguns subsectores 
dos serviços são superiores ou semelhantes aos das 
indústrias transformadoras com consumo intensivo de 
capitais. Verifica-se uma variação substancial das vendas por 
trabalhador em diversos sectores dos serviços e da indústria 
transformadora.  As vendas por trabalhador das empresas 
formais são menores no sector dos hotéis e restaurantes e 
no das indústrias transformadoras de produtos alimentares 
(Figura 4.7a). A categoria “outros serviços”, que inclui a 
reparação de veículos automóveis, o comércio grossista, os 
transportes e as TIC, foi a que apresentou o crescimento 
mais rápido das vendas por trabalhador, entre 2006-2017, 
e o volume de vendas mais elevado por trabalhador (Figura 
4.7b).  

No entanto, o crescimento da produtividade tem vindo 
a diminuir mais depressa na área dos serviços do que 
noutros sectores. Os serviços continuam a ser o maior 
factor sectorial de crescimento da produtividade e, ao 
contrário do que acontece com as empresas das indústrias 
transformadoras, na maioria dos subsectores dos serviços, as 

Fonte: Cálculos do pessoal do BM, com base em dados dos 
Indicadores de Desenvolvimento Mundial (IDM).

Fonte: Cálculos de pessoal do BM, com base em dados do Inquérito 
às Empresas de Moçambique realizado pelo BM em 2007 e 2018. 
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vendas por trabalhador têm vindo a aumentar. No entanto, a 
taxa de crescimento no sector dos serviços está claramente 
a diminuir de forma mais célere do que noutros sectores. 
Considerando a importância das empresas de serviços, 

tanto pelo fornecimento de postos de trabalho, como 
pelas suas ligações ao resto da economia não directamente 
relacionada com os serviços, será importante inverter esta 
tendência. 

Mudança na Produtividade, Sector dos Serviços

Mudança na Produtividade, Realocação Intersectorial

Taxa de emprego

Mudança na Produtividade, Sector da Indústria

Período total
Taxa de participação

Mudança demográfica

Mudança na Produtividade, Sector da Agricultura

Decomposição de Shapley do crescimento do valor acrescentado per capita e da produtividade por cada sector principal

Fonte: Cálculos do pessoal do GBM, com base em dados dos IDM.
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4.2. Será que os Serviços se Podem Tornar 
num Motor de Crescimento Económico? 

Os Serviços são uma Fonte Significativa de 
Empregos 

As empresas de serviços moçambicanas têm vindo a tornar-
se cada vez mais em fontes significativas de empregos. 
Entre os subsectores da área dos serviços, a maior quota 
de empregos em empresas formais e informais encontra-se 
no retalho (Figura 4.8). Isso é particularmente verdadeiro no 
caso das empresas informais, em que as empresas do retalho 
representam 70 por cento de todos os empregos. Entre as 
empresas formais, o retalho (21 por cento), a construção (20 
por cento) e os transportes (14 por cento) são os maiores 
empregadores do sector dos serviços. O crescimento mais 
rápido do número de empresas entre 2002/2003 e 2014/2015 
ocorreu nos sectores de serviços mais complexos, como o 
das TIC (aumento de 109 por cento ao ano), o do imobiliário 
(66 por cento) e o dos serviços profissionais (71 por cento), 
ao que se seguiu o da construção (56 por cento) e o dos 
transportes (30 por cento). Os impactos deste crescimento 
do emprego foram mistos. Entre 2007 e 2018, o crescimento 
anual do total de trabalhadores (permanentes e temporários) 
nas empresas do sector dos serviços (construção, hotelaria 
e restaurantes, e outros serviços) com mais de cinco 
colaboradores, ultrapassou o de todas as categorias da 
indústria transformadora. No caso dos “outros serviços” (ou 
seja, serviços de veículos automóveis, de comércio grossista, 
de transportes e de TI) o emprego aumentou 68 por cento 
ao ano.

Por conseguinte, neste momento, existem muito 
mais trabalhadores no sector dos serviços, tanto em 
empresas formais como informais, do que na indústria 
transformadora, principalmente, se levarmos em conta 
o retalho. Entre as empresas formais, 74 por cento dos 
trabalhadores encontram-se empregados no retalho e 
noutros serviços, enquanto cerca de um quarto trabalham 
na indústria transformadora (Tabela 4.2). Quanto ao sector 
informal, a maioria dos trabalhadores encontra-se no retalho 
(70 por cento) e só 17 por cento dos trabalhadores é que 
laboram na indústria transformadora. 

Os sectores dos serviços também proporcionam mais 
empregos a mulheres do que a indústria transformadora 
(23,8 vs. 11,5 por cento). Na indústria transformadora, as 
mulheres representam 17 por cento dos postos de trabalho 
do sector da produção alimentar, mas apenas 1 por cento 
dos postos de trabalho dos outros sectores. Nos sectores 
dos serviços, 49 por cento dos trabalhadores da hotelaria 
e da restauração são do sexo feminino, enquanto na 
construção e noutros serviços essa quota é de apenas cerca 
de 10 por cento. 

Os Serviços Desempenham um Papel de 
Suporte Vital em Toda a Economia

Uma vez que os serviços são factores essenciais para a 
maioria dos produtos, o crescimento da produtividade 
nos serviços apoia o crescimento do resto da economia. O 
sector dos serviços encontra-se intrinsecamente associado 
à actividade global de qualquer economia, através das 

Fonte: Inquérito às Empresas de Moçambique do BM, 2007 e 2018.
Nota: O metal inclui metais básicos, máquinas e equipamentos, e dispositivos electrónicos. Outros produtos da indústria transformadora: tabaco, 
têxteis, artigos de couro, vestuário, madeira, papel, publicações, suportes de multimédia impressos e gravados, produtos petrolíferos refinados, 
produtos químicos, borracha e plásticos, produtos minerais não metálicos, produtos metálicos fabricados, máquinas de transporte, mobiliário. 
Os outros serviços incluem serviços de veículos motorizados, o comércio grossista, os transportes e as TI. Vendas calculadas em USD, a câmbio 
constante para 2011, ajustadas em função do PPP de 2011 e do factor de deflação do PIB. O crescimento é calculado com base nas vendas 
reportadas por cada empresa para o ano do IE e para alguns anos anteriores (o IE de 2007 pede que sejam indicados os valores das vendas de 
2003 e o IE de 2018 pede que sejam fornecidos os valores das vendas de 2015). É aferido dividindo a média da seguinte variável (Sales ES 

i,t
 - 

SalesES
 i,t-1

)/ SalesES
 i,t-1

 , em que “i” corresponde a uma empresa, pelo número total de empresas. O crescimento das vendas médias é calculado 
como: (MeanSales 

2017 
- MeanSales

2006
)/MeanSales

2006
 .
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cadeias de valor. Isso inclui tanto as ligações a jusante 
(contribuição de determinado sector para as exportações de 
outros sectores) como as ligações a montante (contribuição 
de todos os outros sectores para as exportações de 
determinado sector).84 Essas ligações da cadeia de valor não 
só permitem aferir a contribuição total (directa e indirecta) 
do sector dos serviços para as exportações de certo país, 
como proporcionam dados importantes para a elaboração 
de uma estratégia abrangente com vista a melhorar a 
competitividade das exportações, tanto de bens como de 
serviços.

Uma análise baseada nos multiplicadores da matriz de 
contabilidade social de Moçambique (SAM, do inglês 
“social accounting matrix”) (van Seventer 2019) mostra 
que os sectores dos serviços de Moçambique têm 
ligações substanciais a montante e a jusante no seio da 
economia. Essa análise também mostra que, na maioria 
dos indicadores de interesse para este estudo – produção, 
emprego e PIB – os serviços têm um factor multiplicador 
mais elevado para as ligações a montante e a jusante 
(Tabela 4.1) do que a indústria transformadora (Tabela 1 
Anexada). Mais especificamente, a média ponderada do 
sector dos serviços é ligeiramente inferior à da indústria 
transformadora (1,46 vs 1,45) no que se refere à produção, 
é um pouco superior no que toca ao contributo para o PIB 
(0,76 vs. 0,65), é menor em termos de emprego rural (1,80 
vs 1,49), mas também é significativamente maior a nível de 

84 O termo “ligação a montante” refere-se à interconectividade de determinada indústria relativamente aos sectores que se encontram “a montante”, a partir 
dos quais adquire os seus insumos intermédios, directa e/ou indirectamente. Por exemplo, certos serviços (como as TIC, os transportes e os serviços 
profissionais) constituem uma importante fonte de valor acrescentado para os sectores da indústria transformadora e da agricultura. O termo “ligação a 
jusante” refere-se à interdependência de certa indústria relativamente aos sectores que lhe ficam “a jusante”, aos quais vende, directa e/ou indirectamente, 
os seus insumos intermédios. Por exemplo, os sectores dos serviços (incluindo os transportes) utilizam a produção da indústria transformadora como 
insumos. 

emprego urbano (4,36 vs. 1,57). Nas cidades, o sector dos 
serviços cria consideravelmente mais postos de trabalho 
do que a indústria transformadora, ao contrário do que 
acontece nas zonas rurais. Curiosamente, verificamos que, 
em todos estes indicadores, o impacto dos multiplicadores 
de produção, emprego e PIB do sector dos serviços é maior 
através das ligações a jusante (impactos a jusante nas fases 
subsequentes da produção) do que através das ligações 
a montante (impactos na produção a jusante), o que nos 
reconduz para a discussão anterior sobre o grande impacto 
dos serviços essenciais na economia. 

Os subsectores da indústria dos serviços apresentam 
algumas variações nos efeitos multiplicadores que cada 
um deles tem sobre a economia (Tabela 4.1). Em termos 
de multiplicadores de produção, os serviços financeiros e 
de seguros têm um multiplicador significativamente mais 
elevado (1,88) do que o negócio imobiliário (1,10). Em termos 
de PIB, foram registados multiplicadores de subserviços 
superiores à média nas áreas do negócio imobiliário, da 
saúde e da educação. Entre os sectores de serviços que mais 
crescem, como é o caso das TIC, do negócio imobiliário e 
dos serviços profissionais, os multiplicadores tendem a ser 
relativamente baixos para a maioria das variáveis. Além dos 
“outros serviços”, o maior efeito multiplicador do emprego 
rural é o do alojamento e alimentação (1,24) e o do comércio 
grossista e retalhista (1,17). No caso do emprego urbano, os 
multiplicadores de emprego são, em geral, mais elevados 
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(4,36 vs. 1,49 para o emprego rural), e o mais elevado de 
todos, além do multiplicador dos “outros serviços” (16,28), é 
o do comércio grossista e retalhista (4,21). 

Os sectores apresentam variações consideráveis nos 
seus multiplicadores de ligação a montante e a jusante. 
Em termos de multiplicadores de produção, as ligações a 
montante são mais significativas no sector das finanças e 
seguros e na área do alojamento e alimentação, enquanto 
as ligações a jusante são mais expressivas no sector das 
TIC e na área do abastecimento de água/esgotos. Quanto 
ao emprego rural, a maioria das ligações a montante 
são provenientes de “outros serviços e da alimentação 
e alojamento” – enquanto as ligações a jusante são feitas 
através de “outros serviços” e das actividades de comércio 
grossista e retalhista. Por fim, no que se refere ao PIB, o 
maior impacto provém do sector imobiliário, através de 
ligações a montante, e dos transportes e armazenamento, 
através de ligações a jusante.

O Comércio e o Investimento São Áreas-
Chave para o Crescimento dos Serviços 

Em Moçambique, a expansão do comércio de serviços 
constitui uma grande oportunidade para diversificar as 
exportações, para melhorar a competitividade global da 
economia e para promover o crescimento exclusivo. O 
sector dos serviços - desde as telecomunicações, a banca e as 
TI, até aos serviços externos de processamento empresarial 
(BPO, do inglês “Business Processing Outsourcing”) - é cada 
vez mais reconhecido como parte integrante de qualquer 
estratégia comercial, tanto enquanto fonte de diversificação 
das exportações, por si só, como pelo seu contributo para a 
produção da indústria transformadora e de outros serviços. 
Em consequência das mudanças tecnológicas, hoje em dia, 
o comércio de serviços é mais viável do que no passado 
e tornou-se numa opção para diversificar as exportações. 
Actualmente, os serviços contribuem para cerca de 
metade do PIB global. O “World Trade Report” (Relatório do 
Comércio Mundial) de 2019 da OMC prevê um aumento 
de 50 por cento no comércio global de serviços durante 
os próximos 20 anos e que a participação das economias 
em desenvolvimento nesse comércio vai aumentar 15 por 
cento.85 

Neste momento, em Moçambique, os serviços traduzem-
se, principalmente, no fornecimento de insumos para 
outras actividades económicas e para as exportações 
de mercadorias, em vez de constituírem, por si só, uma 
actividade de exportação. No entanto, os serviços podem 
tornar-se actividades de exportação por direito próprio e já 
estão a desempenhar um papel cada vez mais importante no 
comércio. O comércio de serviços engloba quatro modos 
de abastecimento: o modo 1, “comércio transfronteiriço de 
serviços”, é análogo ao comércio de mercadorias e envolve 

85  Organização Mundial do Comércio (2019). 

a prestação de serviços de um país para outro; o modo 2, 
“consumo no estrangeiro”, refere-se aos consumidores (por 
exemplo, turistas ou estudantes) que viajam além-fronteiras; 
o modo 3, “presença comercial”, ocorre através do 
estabelecimento de uma presença comercial pelo produtor 
(por exemplo, uma filial ou sucursal de um banco) no país 
do consumidor; e o modo 4, “movimento de pessoas 
singulares”, ocorre quando o produtor (por exemplo, um 
engenheiro de minas) viaja além-fronteiras.  O contributo 
do comércio de serviços para o PIB registou um aumento, 
tendo passado de 11,6 por cento em 2006 para quase 35 
por cento em 2018, enquanto as exportações de serviços, 
durante esse mesmo período, mais do que duplicaram. 
Apesar de, em Moçambique, o contributo das exportações 
de serviços comerciais para o PIB ser baixo, ainda assim, não 
fica muito longe dos níveis esperados, considerando o nível 
de rendimentos do país (Figura 4.9). 

Além disso, as empresas de serviços estão prestes a 
ultrapassar as empresas da indústria transformadora 
em termos de probabilidade de exportação. De acordo 
com o Inquérito às Empresas de 2018, cerca de 16,3 por 
cento das empresas de serviços são exportadoras, ou seja, 
apenas ligeiramente menos do que as empresas da indústria 
transformadora (18,6 por cento). Nos sectores dos serviços, 
verificam-se grandes variações, que vão desde 9 por cento 
das empresas formais na área da construção, até 14 por 
cento na hotelaria e 21 por cento nos outros serviços. Isso 
representa um crescimento substancial face ao inquérito 
anterior (2007), em que nenhuma empresa incluída na 
amostra fazia exportações (pese embora o facto de o quadro 
de amostragem ser muito mais pequeno). 

As exportações de serviços comerciais moçambicanos 
representam apenas uma pequena parte das exportações 
totais do país. As exportações de serviços comerciais, 
além de serem muito poucas, comparativamente ao 
total de exportações do país, são dominadas por serviços 
tradicionais (viagens e transportes, Figura 4.10), enquanto as 
exportações de serviços modernos (incluindo TIC e serviços 
profissionais) são inferiores ao que seria de esperar para o 
nível de rendimentos do país. Essa distribuição também é 
invulgar relativamente aos países comparáveis: só a Etiópia é 
que apresenta uma quota maior de exportações de serviços 
de transporte comparativamente às suas exportações totais 
de serviços (Figura 4.11). Outros serviços empresariais que 
costumavam, normalmente, constituir uma parte muito 
maior dos serviços comerciais de Moçambique, diminuíram 
para metade. As suas exportações de serviços são mais 
dominadas por serviços tradicionais do que as médias 
por região e por grupo de rendimentos – o que também 
acontece na maioria dos seus pares (consultar o Capítulo 1). 
Apesar de, em 2007, Moçambique ter exportado uma quota 
de serviços superior à média da África Subsaariana (ASS), em 
2017, o país já tinha ficado para trás. 
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Tabela 4.1. Os Serviços Têm Melhores Ligações à Economia do que a Indústria Transformadora
 Sector dos serviços: multiplicadores da SAM combinados a montante e a jusante para toda a economia, 
considerando um aumento de 1 milhão na procura exógena 

Subsector Produção Emprego rural Emprego urbano PIB

Comb. Mont. Jus. Comb. Mont. Jus. Comb. Mont. Jus. Comb. Mont. Jus.

Geral 1,45 1,40 1,50 1,49 1,46 1,53 4,36 4,34 4,38 0,76 0,74 0,78

Alojamento e alimentação 1,44 1,64 1,25 1,24 1,98 0,51 2,23 2,66 1,80 0,58 0,70 0,47

Serviços prestados às 
empresas

1,42 1,31 1,53 0,33 0,14 0,52 2,81 2,52 3,10 0,87 0,84 0,90

Construção 1,34 1,60 1,07 0,57 0,72 0,42 1,25 1,65 0,84 0,43 0,56 0,29

Educação 1,08 1,16 1,00 0,88 0,93 0,84 1,58 1,69 1,47 0,85 0,89 0,81

Electricidade, gás e vapor 1,53 1,26 1,81 0,42 0,31 0,53 1,42 1,30 1,54 0,94 0,85 1,03

Finanças e seguros 1,88 1,67 2,08 0,56 0,35 0,77 1,94 1,74 2,13 0,61 0,52 0,69

Saúde e trabalho social 1,13 1,27 1,00 0,62 0,69 0,56 1,76 1,94 1,57 0,75 0,81 0,68

Informação e 
comunicação.

1,74 1,41 2,08 0,58 0,35 0,82 2,70 2,05 3,36 0,81 0,68 0,95

Outros serviços 1,68 1,48 1,88 4,51 4,40 4,61 16,28 16,03 16,52 0,73 0,65 0,80

Administração pública 1,27 1,49 1,05 0,35 0,48 0,22 1,32 1,64 0,99 0,52 0,63 0,41

Actividades imobiliárias 1,10 1,09 1,11 0,07 0,07 0,07 0,18 0,15 0,22 0,98 0,97 0,99

Transporte/
armazenamento

1,66 1,25 2,07 0,66 0,32 1,01 1,89 1,22 2,56 0,89 0,71 1,07

Abastecimento de água e 
esgotos

1,90 1,60 2,19 0,64 0,50 0,79 1,78 1,59 1,97 0,75 0,62 0,88

Comércio grossista e 
retalhista

1,51 1,53 1,48 1,17 1,10 1,24 4,21 4,30 4,12 0,65 0,68 0,62

Fonte: van Seventer (2019).
Nota: SAM: Matriz de contabilidade social. As médias de produção dos serviços e da indústria transformadora são ponderadas com base na produção. 
A ponderação dos multiplicadores médios referentes ao emprego é feita de acordo com as respectivas quotas de emprego no sector dos serviços. A 
ponderação dos multiplicadores médios do PIB é feita com base nas quotas de contributo dos serviços para o PIB. Todos os indicadores multiplicadores 
excluem o ciclo de despesas dos agregados familiares.
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Fonte: Cálculos do pessoal do BM, com base em dados dos IDM.

Exportações de serviços comerciais de Moçambique e dos seus pares (em % do PIB) vs. PIB per capita, 
2005-2007 e 2015-2017
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Figura 4.9: A Baixa Quota de Exportações de Serviços Comerciais em Moçambique Reflecte o 
Nível de Rendimentos do País
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Figura 4.10. As Exportações de Serviços de Moçambique são Dominadas por Sectores Tradicionais
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Composição das exportações de serviços de Moçambique e dos seus pares, 2017

Figura 4.11. A Maioria dos Pares de Moçambique Tem uma Quota Inferior de Exportações de 
Serviços Tradicionais 
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O investimento encontra-se intimamente associado ao 
comércio de serviços e pode ser um canal importante 
para a transferência de tecnologia. O IDE não melhora 
automaticamente os resultados das empresas, mas pode 
contribuir, em geral, para a transferência de tecnologia, 
para impulsionar o crescimento económico, para reduzir 
a pobreza e para ajudar os países a conseguirem integrar-

se nas cadeias de valor globais (GVCs, do inglês “Global 
Value Chains) (Alfaro et al., 2004; Lall, 2002). Moçambique 
destaca-se como um dos maiores destinatários de entradas 
de IDE em África, principalmente, nos sectores das indústrias 
extractivas e dos transportes. Esse tem sido o principal factor 
para manter um crescimento de dois dígitos na produção 
do país. No entanto, o IDE dos serviços também tem vindo 
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a aumentar drasticamente nos últimos anos. De acordo 
com os dados do Inquérito às Empresas, 25 por cento das 
empresas de serviços são detidas, total ou parcialmente, 
por particulares, empresas ou organizações com sede no 
estrangeiro, comparativamente a 17 por cento das empresas 
da indústria transformadora; 11 por cento das empresas 
são totalmente detidas por estrangeiros (5 por cento no 
caso da indústria transformadora). Isso também se reflecte 
nos dados dos projectos de IDE. Desde 2015, a grande 
maioria dos projectos de IDE que constam da base de 
dados de mercados de IDE do Financial Times têm vindo a 
concentrar-se na área dos serviços, apesar de o volume total 
de investimentos ter sido mais alto no sector das indústrias 
extractivas. 

Isso tem implicações importantes em termos de políticas. 
Antes de mais, os serviços de baixo custo e de alta 
qualidade devem ser prioritários para qualquer estratégia 
de diversificação e competitividade que se pretenda 
implementar em Moçambique. Em segundo lugar, isso 
significa que é fundamental avaliar e compreender os 
entraves ao desenvolvimento dos serviços, a fim de aumentar 
o contributo dos mesmos para a diversificação económica e 
para a competitividade das indústrias de mercadorias. Estas 
questões são exploradas de forma mais aprofundada na 
Secção 4.3.

As Fragilidades do País nas Áreas da Inovação 
e da Tecnologia Estão a Travar o Crescimento 
dos Serviços 

O governo tem feito esforços para melhorar a 
conectividade do país, através de infra-estruturas e de 
reformas regulamentares.  Em 2003, o mercado móvel 
foi aberto à concorrência e, actualmente, existem três 
operadoras em (ITU, 2018) Moçambique. Na sequência 
de um longo histórico de falta de conectividade global, 
Moçambique ligou-se ao cabo submarino SEACOM, em 
2009, e ao Sistema Submarino da África Oriental, em 2010. 
Embora a Lei das Telecomunicações de 2016, conjugada 
com os regulamentos de 2018, apele à partilha de infra-
estruturas, essa medida ainda não foi posta em prática. 
Actualmente, verifica-se uma duplicação de redes principais 
em certas partes do país, enquanto noutras nem sequer é 
disponibilizado qualquer acesso ao serviço. Se a aplicação 
da medida for feita de forma adequada, poderá melhorar 
a acessibilidade e, consequentemente, a conectividade de 
Moçambique (para mais detalhes, consultar a Secção 4.3). 

Apesar destes avanços, a conectividade digital em 
Moçambique continua a ser fraca e dispendiosa. Segundo 
o “Networked Readiness Index” (Índice de Prontidão em 
Rede) do Fórum Económico Mundial (WEF, do inglês 

Figura 4.12. Moçambique Encontra-se entre os Países com Mais Pessoas O�ine

>  >  >
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Fonte: (ITU, 2019).
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Tabela 4.2. As Empresas de Serviços, Apesar de Serem Menos Inovadoras do que as Empresas 
da Indústria Transformadora, Estão Mais Conectadas

% de empresas que inovam em...
Indústria 

transformadora
Serviços

Novos produtos ou serviços lançados durante os últimos três anos 37% 32%

Novos produtos ou serviços destinados ao mercado principal durante os 
últimos três anos

21% 17%

Processo novo ou melhorado durante os últimos três anos 16% 13%

A empresa gasta em actividades de investigação e desenvolvimento 10% 8%

% de empresas que utilizam...

Computador 58% 82%

Internet para fins empresariais 47% 73%

A empresa tem página de internet própria 26% 44%

Fonte: Inquérito às Empresas de Moçambique do BM, 2018.

“World Economic Forum”), que mede a utilização das TIC 
por determinado país para aumentar a competitividade 
e o bem-estar, Moçambique encontra-se entre os países 
que apresentam os níveis de conectividade mais baixos da 
região. O WEF classificou Moçambique em 112.º lugar, a 
nível mundial, quanto à eficácia do quadro jurídico do país 
para facilitar a penetração das TIC e um desenvolvimento 
seguro da actividade empresarial.  

O sector das telecomunicações de Moçambique encontra-
se abaixo das médias globais e regionais dos indicadores 
de Investimento Transfronteiriço do Banco Mundial.86 Com 
apenas um quinto da sua população a utilizar a internet, 
actualmente, Moçambique é um dos países que possui 
mais pessoas offline (Figura 4.12). O país está ligeiramente 
abaixo da média regional, no que se refere à utilização da 
internet, mas muito abaixo da média global de 53 por cento 
dos indivíduos online. Em termos de comunicações de 
banda larga, Moçambique é dos mais atrasados da região, 
com apenas 0,07 assinaturas de banda larga por cada 100 
habitantes, o que posiciona o país atrás da Zâmbia (0,1), da 
Tanzânia (0,2), do Zimbabué (1,0) e da África do Sul (5.2) (ITU, 
2019). Apesar de se ter verificado um aumento da utilização 
de telecomunicações por parte dos indivíduos nos últimos 
anos, estes números revelam a existência de um ambiente 
extremamente difícil para o desenvolvimento dos serviços 
de TI.

Comparativamente às empresas da indústria 
transformadora, as empresas de serviços inovam menos, 
apesar de a diferença ser relativamente pequena. Cerca 
de um terço das empresas de serviços inovaram através do 
lançamento de novos produtos nos últimos três anos (32 
por cento, comparativamente a 37 por cento das empresas 
da indústria transformadora) e a percentagem de empresas 
que tiveram gastos de investigação e desenvolvimento 

86  http://iab.worldbank.org/  

é quase tão pequena como a das empresas da indústria 
transformadora (8 por cento, comparativamente a 10 
por cento). No entanto, em termos de conectividade, o 
desempenho das empresas de serviços, em geral, é superior 
ao das empresas da indústria transformadora, com 82 por 
cento a utilizarem um computador (58 por cento no caso 
da indústria transformadora), 73 por cento a utilizarem 
a internet para fins comerciais (47 por cento no caso da 
indústria transformadora) e 44 por cento a terem a sua 
própria página de internet (26 por cento no caso da indústria 
transformadora) (Tabela 4.2). 

O fraco sistema educativo de Moçambique constitui um 
entrave importante à acumulação de competências e 
de competitividade.  Apesar da tendência ascendente 
que se tem verificado nas últimas décadas, o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) de Moçambique tem sido 
sempre o mais baixo entre os países vizinhos ao longo dos 
últimos 25 anos (UNDP, 2017). A falta de competências pode 
ser observada em todos os níveis de ensino e em todos 
os sectores (UNCTAD, 2015).  De acordo com o Índice de 
Economia do Conhecimento (KEI, do inglês “Knowledge 
Economy Index”) do Banco Mundial, que mede o grau de 
preparação de certo país para competir na economia do 
conhecimento, em 2012, Moçambique encontrava-se 
classificado no 90.º lugar, entre 144 países.  Desde 1995, 
o KEI de Moçambique caiu quase 30 por cento, ficando 
constantemente atrás do KEI de todos os outros países 
vizinhos (World Bank, 2012).  

As Competências e as Práticas de Gestão 
Estão a Melhorar

A qualidade das competências e das práticas de gestão 
é um factor determinante de grande relevância para a 
produtividade das empresas. As empresas de serviços 
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formais com mais de cinco trabalhadores registaram 
um aumento significativo no número de gestores que 
concluíram estudos universitários. Entre 2007 e 2018, esse 
número aumentou de 14 por cento para 51 por cento, no 
caso da hotelaria, de 42 por cento para 65 por cento, na 
área da construção, e de 0 por cento para 60 por cento, nos 
outros serviços (Tabela 4.3. Os Gestores das ). Isso contrasta, 
de forma flagrante, com o que se verifica entre os gestores 
da indústria transformadora: só 34 por cento a 35 por cento 
dos gestores da área da produção alimentar e de outras 
áreas da indústria transformadora é que possuem diplomas 
universitários (embora esse número seja muito superior 
no caso da indústria metalúrgica, em que a percentagem 
é de 74 por cento). Tem havido um ligeiro decréscimo na 
percentagem de gestores de empresas de serviços que 
concluíram o ensino secundário, mas essa quota continua a 
ser superior a 90 por cento em todos os subsectores. 

A qualidade das práticas de gestão varia entre os diversos 
sectores. A qualidade da gestão é medida, no âmbito dos 
Inquéritos às Empresas do Banco Mundial, em quatro 
vertentes: (i) tratamento de problemas associados aos 
processos, tais como avarias de máquinas, erros humanos 
ou falhas de comunicação; (ii) monitoria dos indicadores de 
desempenho; (iii) definição e conhecimento dos objectivos 
de prestação de serviços; e (iv) atribuição de incentivos, 
como por exemplo, bónus de desempenho. Em geral, o 
melhor desempenho é o do sector da construção, em que 
o desempenho dos gestores é superior a um desvio-padrão 
acima da média (Figura 4.13). As piores práticas de gestão 
encontram-se no sector dos hotéis e restaurantes.

4.3. É Fundamental Reforçar o Ambiente 
Regulamentar para os Serviços

Um regime aberto de comércio e investimento, apoiado 
por um quadro regulamentar transparente e eficaz, é 
fundamental para o desenvolvimento do sector dos 
serviços. A criação de um quadro desse tipo implica uma 
compreensão abrangente das leis, regulamentos e práticas 
em vigor que afectam o comércio e o investimento na 

área dos serviços. O quadro jurídico de Moçambique 
para o comércio e investimento na área dos serviços do 
país é, em grande parte, aberto e não discriminatório. O 
quadro regulamentar geral permite a criação e a operação 
de prestadores de serviços estrangeiros em condições 
de igualdade relativamente às empresas nacionais e 
moçambicanas, em termos de participação nos capitais 
próprios, de condições de licenciamento, de tributação e 
de condições gerais de funcionamento.  Além disso, um 
regime específico para projectos de investimento, que 
seja concebido, em grande parte, de forma a beneficiar 
os grandes investimentos estrangeiros, mas que também 
seja aberto a qualquer tipo de investimento, proporciona 
benefícios regulamentares e fiscais adicionais.

As principais fragilidades decorrem da má aplicação 
das regras existentes, mais do que do facto de as 
regulamentações serem restritivas per se. Nos últimos 
anos, o GdM tem vindo a tomar medidas importantes com 
vista à melhoria do quadro regulamentar para o sector 
dos serviços, reduzindo os entraves à criação de negócios 
e facilitando as transferências de fundos. No entanto, a 
aplicação dessas leis e desses regulamentos continua 
a ser discricionária e inconsistente, o que restringe os 
benefícios da reforma regulamentar. Algumas leis-chave 
também continuam a impor grandes restrições ao sector 
dos serviços. O regime de quotas de mão-de-obra constitui 
uma importante restrição ao crescimento das empresas 
estrangeiras, principalmente, das PME. Além disso, os 
direitos de acesso e utilização da terra são complicados de 
gerir, deixando muitas vezes os investidores com direitos 
contratuais enfraquecidos e incertos relativamente aos 
imóveis que controlam.  A falta de orientações claras na 
administração das leis e dos regulamentos contribui para 
que haja um desfasamento entre a lei e a prática, o qual, por 
sua vez, conduz a processos morosos e dispendiosos e a 
resultados inconsistentes, que diminuem a segurança para 
os prestadores de serviços. A falta de coordenação entre as 
agências governamentais também contribui para agravar 
a inconsistência na aplicação dos regulamentos, uma vez 
que as diversas agências podem interpretá-los de formas 

Tabela 4.3. Os Gestores das Empresas de Serviços Têm Mais Estudos do que a Maioria dos 
Gestores da Indústria Transformadora

Empresas formais (com 5 ou mais 
trabalhadores)

Curso universitário Ensino secundário ou superior

2007 2018 2007 2018

Indústria 
transformadora

Alimentos 12% 34% 84% 75%

Metal 55% 74% 100% 100%

Outros tipos de indústrias 
transformadoras

11% 35% 61% 73%

Serviços

Hotéis e restaurantes 14% 51% 100% 92%

Construção 42% 65% 100% 100%

Outros serviços 0% 60% 100% 97%

Fonte: Inquéritos às Empresas do Banco Mundial.
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distintas.  Essa insuficiência geral de orientação regulamentar 
resulta frequentemente no fornecimento de informações 
contraditórias sobre os requisitos, tanto por vários agentes 
dentro da mesma agência, como pelas diversas agências, 
o que agrava os custos de conformidade regulamentar das 
empresas de serviços, principalmente, das PME.

Os Regulamentos Genéricos Limitam o 
Crescimento

O quadro regulamentar dos serviços inclui leis e 
regulamentos específicos que afectam um vasto leque de 
sectores (medidas “horizontais”).87 Algumas leis e certos 
regulamentos horizontais, nomeadamente, em matéria 
de mercado de trabalho, de utilização de terras e de 
serviços transfronteiriços, contêm limitações substanciais 
às operações das empresas. Essas barreiras administrativas 
e regulamentares aumentam os custos de exploração das 
empresas em Moçambique, limitando os benefícios da 
abertura do mercado, principalmente, no caso das PME.  
Além disso, alguns sectores, como o das telecomunicações, 
não dispõem de um quadro regulamentar adequado, o que 
resulta no aparecimento de sectores informais com serviços 
de baixa qualidade.  

Entre os exemplos de medidas horizontais que restringem 
a prestação de serviços, incluem-se os seguintes, que 
discutiremos individualmente mais abaixo:

• Serviços transfronteiriços: medidas de transferência de 
fundos, restrições de acesso a moeda estrangeira

• Consumo no estrangeiro: vistos de saída para cidadãos 
nacionais, restrições de acesso a moeda estrangeira

87 Por exemplo, os regulamentos em matéria de telecomunicações afectam, obviamente, os prestadores de serviços do subsector, mas isso também 
sucede com outras leis e outros regulamentos, como por exemplo, os regulamentos de compra e venda de moeda estrangeira, as leis sobre a entrada e 
permanência de estrangeiros no país, e os procedimentos associados à criação de empresas.  

• Estabelecimento e licenciamento: quadro para a criação 
de empresas de serviços estrangeiras e nacionais 

• Emprego de estrangeiros: requisitos de emprego 
nacionais para as empresas estrangeiras

• Utilização de terras: requisitos para empresas 
estrangeiras que pretendam adquirir terras.

Serviços transfronteiriços

A regulamentação dos serviços transfronteiriços é 
inerentemente difícil, devido às dificuldades técnicas de 
controlo do tráfego electrónico e por causa da localização 
do prestador de serviços, o qual se encontra, por definição, 
fora da jurisdição do país.  Por conseguinte, é raro encontrar 
restrições ao comércio transfronteiriço que afectem todos 
os sectores dos serviços.

O requisito de estabelecimento local de Moçambique é 
desactualizado, restritivo e desadequado para a era digital. 
O Código Comercial exige que qualquer prestador de 
serviços que pretenda realizar actividades em Moçambique 
durante mais de um ano tenha de abrir um estabelecimento 
no país e nomear um residente em Moçambique com 
poderes para receber comunicações e notificações. Esses 
requisitos de presença local representam uma proibição de 
facto no que toca à prestação de serviços transfronteiriços.  
Embora possam desempenhar um papel importante em 
certos sectores fortemente regulamentados, como o dos 
serviços financeiros ou profissionais, encontram-se em 
confronto directo com a expansão global do comércio 
de serviços. A tecnologia permite, cada vez mais, que um 
número crescente de novos serviços sejam executados à 
distância, através a utilização de meios digitais, incluindo 
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Figura 4.13: A Qualidade de Gestão Mais Baixa Encontra-se no Sector da Hotelaria
Pontuações “z” organizacionais e administrativas por subsector (2018)
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um leque de serviços empresariais que, normalmente, 
comportam poucas preocupações regulatórias (por 
exemplo, serviços de contratação externa de negócios), 
ou serviços de plataformas digitais que põem as partes em 
contacto umas com as outras, mas que não fornecem os 
serviços ou bens comercializados (por exemplo, serviços 
de aplicações de transporte de passageiros; serviços de 
reservas de hotéis, etc.).  

No entanto, apesar de a medida continuar a ser válida, 
parece que não está a ser implementada de forma activa. 
Se assim fosse, os cidadãos moçambicanos não poderiam 
utilizar o motor de busca da Google, a menos que essa 
empresa tivesse uma presença local em Moçambique, e o 
mesmo seria aplicável a todas as restantes plataformas online 
disponíveis no país. O GdM deve considerar a possibilidade 
de alterar o artigo 85.º do Código Comercial, a fim de permitir 
que os prestadores de serviços não estabelecidos no país 
possam exercer as suas actividades no mesmo, ou de limitar 
o âmbito de aplicação da exigência de estabelecimento 
local apenas a certas actividades de serviços que sejam 
particularmente sensíveis a nível regulamentar  

Transferência de Fundos 

A transferência de dinheiro para fora de Moçambique 
continua a ser um procedimento oneroso que aumenta 
substancialmente os custos operacionais para as empresas. 
Trata-se de uma dificuldade-chave a nível regulamentar 
que é frequentemente apontada pelas empresas de 
serviços, principalmente, pelas PME. Ao longo dos últimos 
anos, o GdM tem trabalhado no sentido de implementar 
várias reformas para melhorar esses processos. Ao abrigo 
do Decreto 49/2017 de 11 de Setembro, que aprova o 
Regulamento da Lei Cambial, passou a ser permitida a 
realização de transferências internacionais associadas a 
pagamentos correntes, o que facilitou o regime, na sua 
generalidade, através da introdução do registo electrónico 
de operações de câmbios pelos bancos comerciais e da 
eliminação da obrigatoriedade de converter metade das 
receitas das exportações em moeda local. No entanto, 
devido à fraca implementação dentro do Banco Central e à 
pouca orientação fornecida aos bancos comerciais, grande 
parte dos avanços do Decreto 49/2017 de 11 de Setembro, 
que aprova o Regulamento da Lei Cambial, ainda não se 
concretizaram na prática.

Dois procedimentos relacionados com a transferência 
de fundos parecem estar a limitar a aplicação efectiva 
do Decreto 49/2017 de 11 de Setembro, que aprova 
o Regulamento da Lei Cambial: (i) o procedimento de 
registo de investidores estrangeiros no Banco Central e (ii) 
o procedimento de registo e execução de transferências 
estrangeiras nos bancos comerciais. Os regulamentos de 
Controlo Cambial estabelecem as condições nas quais as 
empresas estrangeiras que operam em Moçambique podem 
transferir fundos: (i) o projecto de investimento tem de ser 

registado no Banco Central; (ii) todos os fundos têm de ser 
registados no Banco Central; e (iii) todas as obrigações fiscais 
relativas ao projecto de investimento têm de ser cumpridas. 
A prática sugere que, tradicionalmente, o primeiro requisito 
é cumprido através da apresentação de um comprovativo 
de Autorização de Investimento da APIEX (consultar abaixo). 
No entanto, ao abrigo da Lei de Investimentos, o acto de 
obter uma autorização para realizar determinado projecto 
de investimento é meramente voluntário, servindo apenas 
para desbloquear certos benefícios adicionais – incluindo 
o repatriamento do capital investido – o que significa que 
as empresas com investimento estrangeiro poderão ter 
adoptado essa medida, ou não (para mais pormenores, 
consultar a secção abaixo). No entanto, os regulamentos 
do Banco Central exigem, de facto, uma licença de 
investimento, para que as entidades interessadas se possam 
registar como empresas estrangeiras e usufruir de qualquer 
tipo de transferência internacional – não só do repatriamento 
de capitais, conforme sugerido na Lei de Investimentos. 
Por conseguinte, as empresas que não tiverem optado 
por solicitar uma autorização de investimento (ou cuja 
autorização de investimento se encontre expirada) serão 
obrigadas a pedi-la apenas para fins de realização de 
pagamentos no estrangeiro, apesar das flexibilidades 
previstas no Decreto 49/2017 de 11 de Setembro, que aprova 
o Regulamento da Lei Cambial. 

O Decreto 49/2017 autorizou que, além do Banco Central, 
os bancos comerciais também passassem a poder processar 
pedidos de registo e pedidos de transferências correntes 
internacionais. No entanto, o sucesso dessa medida não foi 
imediato. As partes interessadas apontam para o facto de 
os funcionários dos bancos comerciais não se encontrarem 
familiarizados com os regulamentos e requisitos dos registos 
e das transferências. Além disso, os bancos comerciais 
podem exigir documentação adicional aos requerentes, 
que não é exigida pelo regulamento ou pelo Banco Central, 
o que, com frequência, dificulta desnecessariamente a 
realização de transferências. Em última análise, os bancos 
comerciais acabam por reencaminhar os requerentes para 
o Banco Central, anulando assim os avanços pretendidos 
com o decreto. Além de simplificar o processo de registo, 
conforme sugerido acima, o Banco Central poderia 
considerar a possibilidade de divulgar directrizes e protocolos 
claros, e de implementar pequenos programas de formação 
destinados aos bancos comerciais sobre como processar 
os registos e os pedidos de pagamento, a fim de garantir a 
conformidade com as disposições da Lei de Investimentos 
e do Decreto 49/2017 de 11 de Setembro, que aprova o 
Regulamento da Lei Cambial. 

Estabelecimento e licenciamento 

O quadro jurídico de Moçambique para a criação de 
empresas de serviços estrangeiras ou nacionais é, em 
grande parte, aberto e não discriminatório. Moçambique 
não impõe limitações ao estabelecimento de empresas 
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estrangeiras, excepto para alguns serviços seleccionados 
(Tabela 4.4). O Código Comercial não faz distinções com base 
na nacionalidade: qualquer empresa que quiser operar em 
Moçambique terá de publicar os seus estatutos no Boletim 
da República, efectuar a sua inscrição no Registo Comercial 
e junto às autoridades tributárias locais, e obter uma licença 
de exploração emitida pelo Ministério do Comércio.  A Lei de 
Investimentos garante a igualdade de tratamento de todos 
os investidores, incluindo os investidores internacionais.

Nos últimos anos, o GdM introduziu reformas para facilitar 
e tornar mais célere o estabelecimento de empresas 
estrangeiras. Em 2017, procedeu à fusão da agência 
responsável por aprovar projectos de investimento com a 
agência responsável pelas zonas económicas especiais e 
pelas zonas de comércio livre industrial, convertendo-as 
numa só entidade: a Agência de Investimento e Promoção 
das Exportações (APIEX). Ainda assim, as empresas 
estrangeiras que pretendem estabelecer-se em Moçambique 
deparam-se com uma escolha estratégica, senão mesmo 
infeliz: ou incorrem imediatamente em custos adicionais de 
conformidade regulamentar para obterem uma autorização 
de investimento enquanto se estão a estabelecer, ou evitam 
os requisitos aparentemente desnecessários e, mais tarde, 
enfrentam elevados custos de conformidade regulamentar, 
durante a fase de funcionamento do negócio.  Essa escolha 
reflecte-se em dois regimes de estabelecimento alternativos: 
o quadro geral e o canal de “autorização de projecto de 
investimento” disponibilizado pela APIEX. 

O “quadro geral” implica que as empresas sigam as regras 
padrão para o seu estabelecimento e licenciamento, e 
que fiquem sujeitas ao quadro regulamentar padrão. Este 
percurso implica que as empresas sigam os procedimentos 
regulamentares de registo comercial e que, em seguida, 
obtenham a licença de negócio específica no ministério ou na 
agência pertinente. À excepção de algumas actividades que 
limitam a participação estrangeira, como as obras públicas 
e os serviços culturais, a possibilidade de estabelecimento 

88 O canal de autorização de investimento da APIEX foi concebido para permitir algumas excepções às principais restrições regulamentares previstas no 
quadro geral – principalmente, as que se referem à mão-de-obra, aos impostos e às transferências de fundos.   

é aberta a empresas nacionais e estrangeiras. A vantagem 
deste canal é que não envolve quaisquer procedimentos 
ou requisitos adicionais, o que permite reduzir as etapas e 
os custos.  Por outro lado, as empresas estabelecidas ao 
abrigo deste regime não são elegíveis para obter quaisquer 
flexibilidades relativamente às regras e aos regulamentos 
gerais, incluindo em matéria de impostos, de direitos e 
procedimentos aduaneiros, de transferências de fundos e 
de emprego de estrangeiros.

A autorização de investimento da APIEX88 é um requisito 
imprescindível, de facto, para qualquer empresa que 
pretenda transferir fundos para o estrangeiro – não só para 
repatriar capitais, mas também para efectuar pagamentos 
correntes acima do limiar do retalho. As empresas que 
possam precisar de empregar especialistas estrangeiros 
além da quota padrão (consultar a secção seguinte) também 
têm benefícios em obter a autorização de investimento, 
uma vez que esta lhes pode conceder mais flexibilidade 
para contratarem estrangeiros. Além disso, as empresas 
estrangeiras detentoras de uma autorização de investimento 
válida beneficiam de determinadas opções na utilização 
da terra que, de outra forma, são vedadas a empresas 
estrangeiras. Na prática, isso significa que todas as empresas 
com investimento estrangeiro, mesmo as PME, consideram 
a autorização de investimento como algo essencial para 
poderem operar em Moçambique.

Contratação de estrangeiros

Os regulamentos laborais constituem uma das principais 
restrições regulamentares no sector dos serviços, sob 
a forma de um rigoroso sistema de quotas de mão-de-
obra para trabalhadores estrangeiros. A Lei de Trabalho de 
2007 e o Regulamento de Contratação de Trabalhadores 
Estrangeiros estabelecem o quadro da contratação de 
estrangeiros e definem quotas específicas para esse fim, 
com base no total de mão-de-obra da empresa (Tabela 4.5.). 
Existem algumas excepções a essas quotas, inclusivamente, 

Tabela 4.4. Alguns Serviços Impõem Limitações ao Estabelecimento de Empresas Estrangeiras 

Sector Limitação

Imobiliário 
Os imóveis nacionalizados não podem ser transferidos para particulares estrangeiros, ou para 
empresas cujo capital social seja maioritariamente constituído por capitais estrangeiros

Obras públicas
Para as empresas de construção poderem obter uma licença de obras públicas, o seu capital 
tem de ser maioritariamente detido por entidades nacionais (particulares ou empresas)

Turismo As agências de viagens só podem ser detidas por accionistas nacionais

Jogo
As entidades estrangeiras não podem deter mais de 49 por cento do capital social das 
actividades de casino

Segurança privada
As empresas de segurança privada só podem ser detidas por entidades nacionais, e o seu 
capital social tem de ser maioritariamente detido por entidades nacionais.  No entanto, em 
2008, essa exigência foi declarada inconstitucional, pelo que, actualmente, não é vinculativa
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para empresas que operam em Zonas Económicas Especiais 
e para empresas detentoras de autorizações de investimento. 
Para poder empregar estrangeiros além da quota que lhe 
tiver sido atribuída, o requerente terá de passar por um 
teste de mercado de trabalho e terá de demonstrar que o 
candidato estrangeiro possui as qualificações académicas 
ou profissionais necessárias, e que nenhum cidadão 
moçambicano possui essas qualificações. Os serviços 
dependem bastante de conhecimentos especializados, 
principalmente, no caso das actividades de grande valor 
acrescentado, como a prestação de serviços profissionais 
e empresariais. Além disso, normalmente, esses serviços 
são prestados por empresas relativamente pequenas. Por 
conseguinte, o regime laboral restritivo e ineficiente que 
se encontra em vigor constitui um entrave significativo ao 
investimento e ao crescimento no sector dos serviços. 

O sistema encontra-se repleto de decisões discricionárias 
e de más práticas administrativas, que pressionam bastante 
as empresas estrangeiras, principalmente no sector 
dos serviços. Na prática, a contratação de estrangeiros é 
altamente restringida, mesmo dentro da quota atribuída, 
pela obrigação imposta às empresas de apresentarem um 
requerimento ao Ministério da Educação para que este 
reconheça as habilitações académicas e a especialização 
da pessoa a contratar. Frequentemente, esse procedimento 
implica a necessidade de solicitar e traduzir um certificado 
de habilitações estrangeiro, o que aumenta o tempo e os 
custos associados ao processo. Os profissionais salientam 
que esse passo, por si só, pode demorar até três meses, o 
que atrasa bastante o processo de contratação e resulta, 
em muitos casos, na perda de candidatos qualificados. 
Outro constrangimento é o processo de legalização de 
documentos estrangeiros, incluindo diplomas e teses. 

Nos países em que o consulado local não presta esses 
serviços, ou onde não existe consulado moçambicano, os 
estrangeiros têm de se deslocar ao consulado mais próximo, 
a fim de obterem a assistência necessária.  
 
Além de ter de respeitar a quota permitida, o emprego 
encontra-se sujeito a um teste de mercado de trabalho, 
que tem vindo a tornar-se cada vez mais complicado. Se 
não forem regulados de forma adequada e transparente, os 
testes de mercado de trabalho resultam, com frequência, 
num processo bastante discricionário, em que o regulador 
tem poucas orientações rigorosas quanto aos critérios 
aplicáveis para autorizar ou rejeitar determinado pedido.  
Os profissionais salientam que as pressões políticas para 
empregar cidadãos moçambicanos têm tornado cada vez 
mais difícil obter a autorização necessária para empregar 
estrangeiros, mesmo nas áreas em que não existem 
especialistas moçambicanos imediatamente disponíveis.

A substituição do sistema de quotas e do teste de 
mercado de trabalho por sistemas de transferência 
de conhecimentos poderia possibilitar a contratação 
de estrangeiros mais qualificados nos sítios onde a 
capacidade local é escassa. O GdM poderia fomentar a 
implementação de programas de formação e capacitação 
como parte dos novos projectos de investimento, a fim de 
incentivar a transferência de conhecimentos do pessoal 
qualificado estrangeiro para a mão-de-obra nacional. 
O programa de formação implementado pela Mozal é 
frequentemente considerado como um caso de sucesso 
pela comunidade empresarial moçambicana (Caixa 4.1). 
Isso seria benéfico para o crescimento das empresas 
estrangeiras e nacionais, principalmente no sector dos 
serviços, em que as competências e os conhecimentos 

Caixa 4.2. Quotas do Mercado de Trabalho: Abordagens e Alternativas    

As economias em desenvolvimento que pretendam proteger a sua mão-de-obra interna através de um regime de 
quotas de mão-de-obra devem tomar decisões baseadas em revisões periódicas do mercado de trabalho interno. 
As consultas público-privadas, como as do Conselho de Migração da República Dominicana (OCDE e OIT, 2018), 
podem ajudar a fixar quotas anuais com base nas necessidades específicas de cada sector.  Por outro lado, no Gana, 
as autorizações de emprego são concedidas por um comité, com base no montante do investimento que for feito 
pelo potencial empregador. Isso pode ajudar a garantir que a migração de mão-de-obra se traduza em benefícios 
para a economia nacional.

Uma alternativa ao sistema de quotas de mão-de-obra é a implementação de um programa de transferência de 
conhecimento. Em 1997, a empresa de fundição de alumínio Mozal criou o primeiro grande programa de investimento 
estrangeiro em Moçambique. As iniciativas de formação e desenvolvimento desta empresa incluíram um programa 
de desenvolvimento para recém-licenciados, a fim de os expor às suas instalações e ao ambiente da indústria 
pesada.  Além disso, a Mozal desenvolveu o “Mozal Development Community Trust” (MDCT) e o “SME Empowerment 
Linkage Program” (SMEELP), para que as PMEs locais, bem como a comunidade local, pudessem beneficiar dos 
seus recursos.  O principal objectivo do MDCT consistia em executar programas que incluíssem o desenvolvimento 
das pequenas empresas, da educação e da formação (Mitsubishi Corporation, 2019).  O SMEELP ajudou as PME 
a apresentarem propostas de candidatura a contratos para a fase de construção da Mozal, disponibilizando-lhes 
serviços de capacitação, formação e assistência técnica (SFI, 2003). 
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especializados são fundamentais. Alternativamente, o 
Ministério do Trabalho poderia aplicar os testes de mercado 
de trabalho às contratações que excedessem a quota de 
mão-de-obra de acordo com a lei, e não apenas como uma 
proibição absoluta de empregar estrangeiros. Entretanto, as 
percentagens de quotas poderiam ser aplicadas consoante 
o número efectivo de trabalhadores, em vez de se basearem 
em categorias definidas com base na dimensão da empresa.  

Uso da Terra

O regime de utilização da terra constitui outra limitação 
regulamentar ao funcionamento das empresas estrangeiras, 
incluindo as que laboram no sector dos serviços. De 
acordo com a Constituição e com a Lei da Terra de 1997, 
todos os terrenos em Moçambique pertencem ao governo 
e não podem ser vendidos, hipotecados ou alienados. 
O Estado é que determina os direitos e as condições 
de utilização e desenvolvimento da terra.  O principal 
direito em matéria de terrenos é o Direito de Utilização e 
Aproveitamento de Terras (DUAT), concedido pelo Estado 
por períodos renováveis de 50 anos. O artigo 11.º da Lei 
de Investimentos dita que, para poderem obter um DUAT, 
os estrangeiros precisam de possuir uma autorização de 
investimento (consultar acima) e de cumprir determinadas 
condições: (i) os indivíduos estrangeiros têm de ter residido 
durante cinco ou mais anos em Moçambique; e (ii) as 
empresas estrangeiras têm de ser constituídas ou registadas 
em Moçambique.  Os titulares de DUAT podem transferir 
as infra-estruturas, as estruturas e as benfeitorias existentes 
nos terrenos, com a devida autorização.  Sempre que se 
procede à transferência de qualquer edifício existente em 
terrenos urbanos, o respectivo terreno acompanha o edifício 
de forma automática.  Pelo contrário, quando se procede 
à transferência de qualquer edifício existente em terrenos 
rurais, o terreno não acompanha o edifício, a menos que as 
autoridades aprovem essa condição.  

A complexidade destes requisitos leva os investidores 
a procurarem alternativas dispendiosas para poderem 
operar em Moçambique.  Por exemplo, no sector das 
telecomunicações, a maioria dos fornecedores de serviços 
estrangeiros tende a recorrer a soluções criativas para obter 
terrenos, muitas vezes, ao abrigo de uma cobertura jurídica 

89  Goswami, Mattoo e Sáez (2012).
90  Grunfeld e Moxnes (2003).
91  OMC (2019).

incerta (Caixa 4.2).  Isso aumenta os riscos e os custos 
operacionais, e reduz a competitividade e a atractividade 
do país para os investidores estrangeiros, principalmente 
em certas áreas, como a dos serviços, que não dependem 
directamente dos recursos naturais de Moçambique. O GdM 
deveria adoptar um regime legal de arrendamento de terra 
por prazos até 99 anos, aplicável a empresas e a cidadãos 
estrangeiros.  A título de medida temporária, o governo 
poderia considerar a possibilidade de alargar as flexibilidades 
de utilização dos terrenos urbanos às zonas rurais.  

A Má Governação Prejudica os Serviços 

Os estudos mostram que é importante ter em conta a 
qualidade das instituições ao conceber políticas para o 
sector dos serviços.89 O crescimento das exportações de 
serviços encontra-se associado a um ambiente institucional 
transparente e eficiente.90  A qualidade das instituições 
desempenha um papel mais importante no comércio de 
serviços do que no comércio de bens.91 Por conseguinte, a 
capacidade institucional de conceber políticas adequadas, 
de regular os diversos sectores dos serviços e de garantir 
o cumprimento das leis e dos regulamentos, é um factor-
chave para assegurar o sucesso no sector dos serviços. 

A fragilidade do quadro de governação dificulta a 
implementação das reformas regulamentares necessárias 
para estimular o crescimento do sector dos serviços. 
Entende-se por “qualidade regulamentar” a capacidade 
do governo para formular e implementar políticas e 
regulamentos sólidos, que permitam e que promovam o 
desenvolvimento do sector privado. Diminuiu ligeiramente 
entre 2015 e 2016, e tem-se mantido estagnada desde então 
(Figura 4.14). As percepções quanto ao estado de direito, 
relacionadas com o cumprimento das regras de execução 
de contratos, com os direitos de propriedade, com a polícia 
e os tribunais, e com a probabilidade de crime e violência, 
melhoraram, entre 2009 e 2010, mas têm vindo a deteriorar-
se desde então.  A percepção da qualidade dos serviços 
públicos, da função pública e do seu grau de independência 
relativamente a pressões de políticos na formulação de 
políticas, conforme aferida através das medições de eficácia 
do governo, diminuiu constantemente entre 2013 e 2015, 
e tem-se mantido estagnada nos últimos anos.  Estas 

Tabela 4.5. Ao Contratarem Trabalhadores Estrangeiros, as Empresas Encontram-se Sujeitas 
a Quotas de Mão-de-obra

Tamanho da empresa Quota de mão-de-obra estrangeira

Pequena (10 empregados ou menos) 10%

Média (11-99 empregados) 8%

Grande (100 empregados ou mais) 5%
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observações, além de contrastarem com os progressos 
alcançados noutros domínios, como a liberalização 
do investimento e a simplificação dos procedimentos 
empresariais, também ajudam a explicar a resistência de 
alguns dos desafios regulamentares acima referidos, apesar 
das reformas implementadas para reduzir as restrições 
regulamentares. 

A aplicação dos regulamentos é frequentemente 
discricionária, porque os níveis mais baixos da 
administração carecem de orientações.  A publicação das 
leis e dos regulamentos é feita no Boletim da República; 
algumas agências governamentais também publicam as suas 
leis e regulamentos nas suas próprias páginas de internet, 
em português.  No entanto, os instrumentos regulamentares 
secundários, tais como decretos e orientações ministeriais 
(por exemplo, aqueles que estabelecem os requisitos 
e critérios de licenciamento de cada ministério) muitas 
vezes, não se encontram disponíveis ou não são facilmente 
acessíveis.   

As políticas e os regulamentos aplicáveis ao sector dos 
serviços de Moçambique seguem os padrões gerais 
descritos acima: os regimes abertos e não discriminatórios 
são prejudicados pela fraca governação e pela má 
implementação.  Isso acontece de forma particularmente 
visível nos serviços essenciais, como os serviços de 
telecomunicações e TI, e os serviços de transportes e 
logística. Ao longo dos últimos anos, a regulamentação 
desses sectores tem vindo progredir no sentido de fomentar 
a criação de mercados abertos e competitivos e de assegurar 
padrões mínimos de qualidade. No entanto, a fiscalização 
e a aplicação das normas têm sido bastante ineficazes, 
resultando em condições de mercado que não reflectem 
as orientações regulamentares. Esse problema, além de 
dificultar a expansão destes sectores, devido ao facto de 
aumentar os custos de investimento e de exploração, 

também reduz a competitividade económica do comércio 
de bens e de outros serviços, através da oferta de serviços 
dispendiosos e/ou de baixa qualidade, apesar de os mesmos 
serem fulcrais para a produtividade em todos os domínios. 
As secções abaixo descrevem os entraves existentes nesses 
sectores de serviços essenciais.

É Preciso Reforçar as Telecomunicações e os 
Serviços via TI

Apesar de a conectividade móvel ter progredido 
substancialmente, as infra-estruturas de telecomunicações 
e o sector dos serviços de TI em Moçambique continuam 
a ser, de modo geral, bastante subdesenvolvidos. A 
existência de uma infra-estrutura de telecomunicações 
robusta, que inclua serviços de conectividade de banda larga 
com base na utilização de redes de fibra óptica, é crucial 
para o sector das tecnologias da informação (TI).  O sector 
da indústria transformadora e o sector primário também 
dependem das telecomunicações, principalmente, porque a 
produção moderna depende cada vez mais de serviços que, 
com bastante frequência, são executados à distância (por 
exemplo, os serviços de investigação e desenvolvimento 
e os serviços de TIC), o que implica a partilha de grandes 
volumes de informações digitais. Esses serviços via TI 
incluem não só os serviços de comunicação tradicionais, 
mas também os serviços digitais.  Para que esses serviços 
via TI possam crescer, é preciso que também possam contar 
com um mercado de telecomunicações robusto, cuja 
supervisão seja feita no âmbito de um quadro regulamentar 
sólido e transparente.

As infra-estruturas de telecomunicações em Moçambique 
continuam a ser fracas, sobretudo para fins comerciais. 
Embora o GdM tenha tentado melhorar a regulação do 
sector das telecomunicações, ainda há muito a fazer.  A 
Estratégia Nacional de Política e Implementação das TIC 
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em Moçambique foi uma das primeiras em toda a África e 
conduziu à criação de uma nova lei das telecomunicações, 
em 2016. Com essa lei, pretendeu-se renovar o quadro 
institucional e jurídico do funcionamento dos serviços de 
telecomunicações.  Reconhecendo a importância de atrair 
investimento para o sector, permite que as empresas nacionais 
e estrangeiras se candidatem à concessão de licenças de 
telecomunicações. A lei também introduz regulamentos 
em matéria de taxas regulamentares, de licenciamento 
e de interligação das redes de telecomunicações. Os 
regulamentos visam melhorar os padrões e a eficiência dos 
serviços, com vista a promover os investimentos no sector. 
No entanto, as deficiências de governação e regulamentação 
agravam ainda mais as dificuldades de expansão das infra-
estruturas de telecomunicações (Caixa 4.2).

Em geral, o comércio de serviços via TI (ITES, do inglês 
“IT-Enabled Services”) — como por exemplo, serviços de 
back-office, serviços de manutenção de TI e serviços de 
desenvolvimento de software — beneficia de regimes 
regulamentares abertos em Moçambique.  Contudo, 
uma vez que o comércio transfronteiriço de ITES depende 
de plataformas de telecomunicações, os reguladores 
deparam-se com algumas dificuldades em controlá-lo e, 
por conseguinte, regulá-lo. Os obstáculos mais importantes 
do sector encontram-se nos constrangimentos e nas 
limitações do lado da oferta, que afectam as infra-estruturas 

de telecomunicações e outros sectores dos serviços 
utilizados como insumos para os ITES, como por exemplo, 
serviços contabilísticos, jurídicos e financeiros (Engman 
2010). Alguns constrangimentos reflectem a dificuldade 
inerente à prestação de serviços à distância, enquanto 
outros se encontram associados à infra-estrutura necessária 
para facilitar os ITES, à escassez de capital humano ou às 
condições regulamentares e institucionais. 

Algumas restrições horizontais são particularmente 
danosas para o sector das TI, nomeadamente, as restrições 
ao emprego de especialistas estrangeiros. Normalmente, 
os prestadores de serviços de TI dependem de especialistas 
que executam tarefas discretas, altamente especializadas 
e, com bastante frequência, sensíveis ao tempo. Na falta 
dessas competências em Moçambique, é crucial que as 
empresas possam importar talentos, o que, por sua vez, 
acabará por aumentar a capacidade local. Nesse sentido, 
um ambiente aberto à mobilidade de fornecedores 
individuais é fundamental para promover o desenvolvimento 
do sector. No entanto, o regime de quotas de Moçambique 
restringe severamente a capacidade do país de aceder a 
conhecimentos internacionais sempre que necessário, 
apesar de o quadro legal e regulamentar dos serviços de 
TI em Moçambique ser bastante aberto à concorrência, 
incluindo a participação estrangeira. 

Caixa 4.3: Remover os Entraves aos Serviços de Telecomunicações em 
Moçambique    

Embora o governo tenha promulgado regulamentos sobre a partilha de infra-estruturas, os operadores de 
telecomunicações móveis continuam a implementar redes de fibra óptica proprietárias e a construir antenas 
proprietárias, multiplicando assim os custos de investimento irrecuperáveis. Os operadores decidiram incorrer 
nesses custos adicionais pelo facto de as outras redes de telecomunicações não estarem à altura do padrão exigido 
para assegurar o fornecimento dos seus serviços, ou de não poderem aceder às redes de outros operadores 
em condições justas. Isso, apesar de a ARECOM (a Autoridade Reguladora das Comunicações de Moçambique) 
ter publicado regras que regulam a partilha de infra-estruturas, e de ter imposto padrões de qualidade no que se 
refere à construção das mesmas. No entanto, esses regulamentos parecem estar a ser mal aplicados, criando assim 
as condições para a actual multiplicidade de infra-estruturas de rede.  Uma revisão dos regulamentos relativos à 
construção e à partilha de infra-estruturas, bem como das práticas actuais em matéria de aplicação da lei, seria 
essencial para promover a expansão e a melhoria da qualidade dos serviços de telecomunicações móveis.

O actual regulamento em matéria de utilização da terra aumenta ainda mais os custos de implantação das infra-
estruturas, uma vez que os operadores precisam de aceder a terrenos, inclusivamente, nas zonas rurais, para 
poderem construir antenas. Apesar de os operadores de telecomunicações serem elegíveis para beneficiar de um 
regime especial de aquisição de terra ao abrigo da Lei das Telecomunicações de 2016, esse benefício ainda não 
foi implementado por qualquer regulamento secundário. Consequentemente, as empresas de telecomunicações 
acabam por ter de se enquadrar no regime do DUAT (consultar acima). Uma vez que o regime do DUAT não 
permite que as empresas estrangeiras adquiram terrenos em zonas rurais, os operadores de telecomunicações, 
principalmente, aqueles que são controlados por capitais estrangeiros, têm de fazer acordos ad hoc com os 
proprietários para implantarem as infra-estruturas, o que aumenta os riscos do investimento. O GdM deve adoptar 
medidas para implementar o regime predial previsto na Lei das Telecomunicações, a fim de facilitar o crescimento do 
sector e aumentar a competitividade desse serviço essencial.
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O regime restritivo que limita a contratação de especialistas 
estrangeiros agrava o problema da fraca capacidade da 
mão-de-obra moçambicana e limita a expansão do sector 
das TI. As competências de TI continuam a ser escassas, com 
Moçambique a ficar atrás dos seus vizinhos no que toca ao 
número de certificações de software. Por exemplo, em todo 
o país, só existem três titulares de credenciais de Profissional 
de Segurança de Sistemas de Informação Certificado (CISSP) 
((ISC)², 2020). A certificação CISSP, concedida a profissionais 
de segurança experientes, é uma das mais procuradas a 
nível mundial no sector das TI. Em 2018, Moçambique 
não tinha profissionais com esses certificados. O facto de 
não existirem actualmente programas de certificação de 
competências de TI no país significa que os prestadores 
desses serviços têm de viajar para o estrangeiro a fim de 
obterem as suas certificações, o que faz com que o número 
de profissionais de TI certificados continue a ser bastante 
reduzido.  A Associação Moçambicana de Empresas de 
TIC (AMPETIC) tem participado em várias actividades para 
aumentar a capacidade, incluindo sessões de formação, 
workshops e (AMPETIC, 2019) conferências. Um programa-
piloto de incubadora de empresas de TI e um programa-
piloto de certificação poderiam impulsionar as exportações 
de serviços facilitados por TI em Moçambique.

O acesso a financiamento é particularmente difícil no 
sector das TI. O Índice de Competitividade Global do Fórum 
Económico Mundial92 de 2018 classificou Moçambique em 
136.º lugar, entre 137 economias, destacando o acesso ao 
financiamento como um dos factores mais problemáticos 
do país. O sector das TI é particularmente vulnerável, uma vez 
que, em geral, as empresas de TI têm poucos activos físicos 
ou instalações que possam oferecer como garantia. Nos 
últimos anos, tem-se verificado um aumento no ecossistema 
dos empreendimentos digitais, incluindo o aparecimento de 
incubadoras e de espaços de inovação, e o lançamento de 

92  Fórum Económico Mundial (2018).
93  Memorando de Economia Digital do Banco Mundial (2019).
94  Banco Mundial (2018).

concursos.93 Isso reforça a capacidade dos empreendedores 
digitais para prepararem planos de negócios que possam 
ajudar a apoiar a concessão de empréstimos financeiros. 
A fim de complementar esse esforço, os regulamentos 
da banca e de outros serviços financeiros também devem 
prever a possibilidade de incluir activos incorpóreos, tais 
como direitos de propriedade intelectual ou contratos de 
prestação de serviços.

O GdM poderia implementar novas políticas para melhorar 
o ecossistema de empreendedorismo digital, como 
por exemplo, políticas de prestação de apoio através 
de centros de inovação.  Poderia promover a criação de 
empresas de TI orientadas para as exportações nas zonas 
económicas especiais, onde essas empresas teriam acesso 
a determinadas prestações adicionais, incluindo isenções 
de impostos nas importações e uma quota mais liberal para 
o emprego de cidadãos estrangeiros. A agenda política 
também deveria incluir a promoção da literacia digital em 
todos os níveis de ensino, a fim de garantir a melhoria das 
competências digitais e o acesso à tecnologia.  Por último, 
o GdM terá de assegurar o reforço de capacidades dentro 
das agências governamentais competentes, a formação de 
funcionários governamentais e a ligação a escolas técnicas 
e a universidades de engenharia. 

Os Transportes e a Logística São Prejudicados 
pelas Restrições Regulamentares

Os principais desafios dos subsectores dos transportes 
e da logística em Moçambique também se encontram 
relacionados com a fragilidade do quadro de governação.  
O sector dos transportes é o segundo maior empregador na 
área dos serviços e o que tem as vendas mais elevadas por 
trabalhador, o que faz com seja um sector muito importante 
para Moçambique.94 A baixa capacidade regulamentar resulta 

Tabela 4.6. Moçambique: O País Está a Ser Cada vez Mais Ultrapassado pelos Países Vizinhos 
no que se Refere à Presença de Profissionais Certificados

País Certificados Espaços Membros do CISPP

Botswana 2 4 8

Maláui NA 3 4

Maurícia 16 22 24

Moçambique NA 2 3

Ruanda 1 3 1

África do Sul 53 134 483

Tanzânia 3 7 8

Zâmbia NA 3 11

Fontes: (ISO, 2019), ((ISC)², 2020).
Nota: CISSP: Profissional de Segurança de Sistemas de Informação Certificado.
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na existência de procedimentos regulamentares opacos, 
no aumento dos custos operacionais e em restrições de 
acesso ao mercado de facto. É vital melhorar a governação 
dos regulamentos aplicáveis às transportadoras em matéria 
de veículos, condutores, tipos de serviço e qualidade do 
serviço, a fim de garantir o funcionamento eficiente das 
empresas comerciais e atrair investimento estrangeiro.  

O Ministério dos Transportes e Comunicações é o principal 
organismo responsável pela execução das políticas de 
transportes e comunicações nos domínios público e 
privado. Ao abrigo do Regulamento de Transportes em 
Veículos Automóveis de 2019, não são impostos quaisquer 
limites à participação estrangeira nos capitais próprios, 
nem quotas mínimas de capital social para as participações 
estrangeiras. As empresas constituídas em Moçambique 
detidas e/ou controladas por entidades estrangeiras podem 
realizar as seguintes actividades: transporte nacional e 
internacional, fretes, transporte de mercadorias e serviços 
de aluguer.  Os prestadores de serviços estrangeiros não 
estabelecidos podem angariar negócios entre os clientes 
nacionais, numa base de comércio transfronteiriço, e os 
requisitos de licenciamento não os discriminam com base 
na nacionalidade. No entanto, o trânsito de mercadorias é 
limitado por vários constrangimentos regulamentares, entre 
os quais se incluem os regulamentos dos postos de controlo 
e das alfândegas.95  

A má governação, conjugada com a falta de infra-
estruturas logísticas, resulta num baixo desempenho do 
sector (Figura 4.15). Existem diferenças significativas entre os 

95  USAID (2018).
96  Banco Mundial (2019).
97  USAID (2018).
98  OMC (2017).

procedimentos regulamentares descritos nos regulamentos 
e a forma como são postos em prática. Várias autoridades 
fazem cumprir os mesmos regulamentos, mas aplicam e 
interpretam as leis de forma distinta. Também existe alguma 
falta de coordenação entre os ministérios, que conduz 
à necessidade de solicitar inúmeras licenças diferentes e 
de passar por processos morosos e dispendiosos para as 
adquirir.  

No início da década de 2000, foram feitas reformas 
institucionais com vista a coordenar os esforços do governo 
e a desenvolver a política sectorial.  O desenvolvimento 
das alfândegas e das estradas principais melhorou o sector 
logístico.  Trinta por cento da rede rodoviária foi construída na 
última década. No entanto, a qualidade das infra-estruturas, 
em geral, tem vindo a diminuir nos últimos dez anos, 
mantendo-se constantemente aquém da média regional 
(Figura 4.16). Em 2018, Moçambique ficou classificado em 
126.º lugar, entre 137 países, no que se refere à qualidade 
das suas infra-estruturas de transporte. A pontuação do país 
é ainda mais baixa no que toca à qualidade das estradas, 
relativamente à qual ficou classificado em 129.º lugar.

O desenvolvimento do sector dos transportes 
concentra-se, principalmente, nas indústrias extractivas, 
nomeadamente, no projecto do Corredor Logístico de 
Nacala, enquanto as outras redes são negligenciadas.96  A 
Vale Logistics Limited já investiu mais de 3 milhões de USD, 
desde 2013, na melhoria das infra-estruturas ao longo do 
corredor.97  Entretanto, menos de um terço das estradas 
de Moçambique estão pavimentadas.98 As más ligações 
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rodoviárias, mesmo no corredor de Nacala, traduzem-se 
em problemas de acessibilidade para a população rural 
e em custos de acesso ao mercado mais elevados para 
os produtores. Além disso, uma avaliação do Corredor de 
Nacala levada a cabo pela USAID salienta a má aplicação dos 
regulamentos existentes e a presença de taxas informais.  

Em 2017, o governo revogou um regulamento que exigia 
a utilização do Terminal Económico Especial de Nacala 
(TEEN), autorizando assim os exportadores a utilizar 
qualquer terminal legalmente reconhecido para os 
procedimentos de despacho aduaneiro. Essa mudança foi 
entusiasticamente acolhida pelo sector privado. No entanto, 
o governo ainda não emitiu orientações quanto à forma 
de proceder após a revogação, pelo que os intervenientes 
estão preocupados com a possibilidade de imposição de 
custos arbitrários sobre as exportações.99  O governo tem 
de fornecer regras claras para os procedimentos pós-TEEN 
a serem executados pelos agentes aduaneiros e tem de 
garantir a aplicação adequada dessas regras.  

A aplicação arbitrária das regras conduz à diminuição 
da competitividade do sector. Frequentemente, as 
autoridades, bem como os transportadores informais, 
ignoram as restrições de carga por eixo que se destinam a 
limitar a capacidade de carga dos camiões a 30 toneladas.100 
Apesar de, alegadamente, as básculas existentes ao longo 
do corredor estarem avariadas, continuam a ser cobradas 

99  USAID (2018).
100  USAID (2018).
101  USAID (2018).
102  USAID (2018).
103  Banco Mundial (2019a).
104  Banco Mundial (2019a).

taxas aos operadores. Essas medidas não só dificultam a 
concorrência dos prestadores de serviços no mercado, 
como agravam a deterioração das estradas. O GdM 
precisa de trabalhar no sentido de garantir uma aplicação 
transparente dos regulamentos existentes, através da 
divulgação de orientações e do fornecimento de formações 
aos inspectores, com vista a reduzir a corrupção entre os 
funcionários. Além disso, deve estabelecer procedimentos 
de transparência e um mecanismo de recurso administrativo. 
Por último, deve assegurar a calibragem adequada das 
básculas.

O corredor da Beira é outro corredor de transporte 
importante em Moçambique. Estende-se desde o porto 
da Beira até vários destinos da República Democrática do 
Congo, da Zâmbia, do Zimbabué e do Maláui.  Entre os 
seus concorrentes da região, este corredor é o que tem a 
maior quota de mercado em termos de cargas de trânsito 
internacional.101  Dos vários tipos de entraves reportados, 
os regulamentares parecem ser os mais predominantes.  
Estamos a falar, principalmente, de cobranças elevadas e 
de taxas resultantes da corrupção ou da falta de gestão dos 
riscos.  

Como membro da Comunidade de Desenvolvimento 
da África do Sul (SADC), Moçambique é signatário do 
Protocolo de Transportes, Comunicações e Meteorologia.  
No âmbito desse enquadramento, o GdM concordou em 
ajudar a desenvolver uma rede rodoviária segura, protegida 
e fiável.  Nomeadamente, concordou em colaborar 
na implementação de uma política rodoviária regional 
harmonizada de apoio aos operadores de transportes 
comerciais, com base na igualdade de tratamento, na não 
discriminação, na reciprocidade e na concorrência leal.  No 
entanto, muitas das obrigações assumidas nos termos deste 
acordo ainda se mantêm por implementar.  Por exemplo, 
em Moçambique, os regulamentos respeitantes ao peso e 
às dimensões dos veículos são mais rigorosos do que nos 
países vizinhos, o que prejudica a competitividade.102 O GdM 
deve definir metas para a implementação do protocolo, 
incluindo em matéria de reconhecimento de licenças 
entre países fronteiriços, e de actualização das normas de 
segurança. 

Apesar de o transporte ferroviário ser uma alternativa mais 
barata do que o transporte rodoviário, a fraca governação 
e a fraca qualidade das infra-estruturas impedem o 
avanço do sector.103  As ineficiências no sector conduzem 
a perdas superiores a 200 milhões de USD por ano.104  A 
baixa velocidade dos vagões e a morosidade dos tempos 
de carga e descarga tornam o transporte ferroviário pouco 
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competitivo, mesmo dentro do corredor de Nacala.105 Outro 
obstáculo ao desenvolvimento do transporte ferroviário é o 
domínio do sector pela Caminhos de Ferro de Moçambique 
(CFM), com pouca participação do sector privado. Isso 
também se traduz num conflito de interesses, uma vez que 
a CFM, uma empresa estatal, actua simultaneamente como 
reguladora e operadora.  Os custos informais, sob a forma 
de pontos de verificação, podem aumentar o custo de um 
contentor até 30 por cento. Como resultado, 80 por cento 
de todos os transportes de mercadorias do corredor são 
feitos por estrada. A construção de uma nova linha para ligar 
a província de Tete a um novo terminal de carvão localizado 
no porto de Nacala deverá trazer novas oportunidades de 
desenvolvimento. O governo também está a considerar a 
possibilidade de investir em duas linhas ferroviárias adicionais 
para ligar Moçambique à África do Sul e ao Zimbabué.106

4.4. Recomendações 

O sector dos serviços tem um potencial de crescimento 
significativo. O sector precisa de transitar para um sector 

105  USAID (2018).
106  Banco Mundial (2019a).

de serviços mais complexo, a fim de reforçar o seu 
contributo para o crescimento e o seu papel de factor 
de suporte essencial da economia. O crescimento dos 
serviços - em particular, de certos serviços essenciais, como 
as telecomunicações, os transportes e a logística - tem 
potencial para estimular o crescimento noutras actividades 
orientadas para as exportações, incluindo o agronegócio 
e a mineração. O desenvolvimento desses sectores, que 
ainda se encontram extremamente subdesenvolvidos, 
deverá continuar a ser a principal prioridade política de 
Moçambique em termos de comércio e de investimento na 
área dos serviços.  

O quadro 4.10 apresenta um resumo das principais 
recomendações para o futuro. As recomendações dividem-
se em recomendações de regulamentos horizontais e 
recomendações de regulamentos dirigidos a certos sectores 
específicos.

Capítulo 4. Será que os Serviços Podem Impulsionar o Crescimento em Moçambique: 
Recomendações de políticas

Recomendações Responsabilidade Prazo

Transferências de fundos

Garantir que todas as empresas estrangeiras, nomeadamente, as PMEs, possam ter 
acesso a transferências estrangeiras, ainda que não possuam uma Autorização de 
Investimento emitida pela APIEX, em conformidade com a Lei de Investimentos.

Banco de 
Moçambique

Curto Prazo

Dar formação e fornecer orientações claras aos bancos comerciais para que 
permitam a realização de transferências internacionais ordenadas por empresas 
estrangeiras que já se encontrem registadas - Decreto 49/2017 + Aviso 20/
GBM/2017

Banco de 
Moçambique

Curto Prazo

Melhorar o processo de registo no BdM, através do reforço de capacidades, 
nomeadamente, a nível administrativo, e emitir e divulgar orientações claras para o 
pessoal

Banco de 
Moçambique

Curto Prazo

Regime laboral

O ideal seria abolir o sistema de quotas e os testes de mercado de trabalho (TMT). 
Substituir por regimes de transferência de conhecimentos, a fim de aumentar a 
capacidade doméstica

Assembleia da 
República

Médio Prazo

Caso contrário, aplicar os TMT às contratações além da quota de acordo com a 
lei - e não como proibição absoluta de empregar estrangeiros - no Ministério do 
Trabalho

Ministério do 
Trabalho

Curto Prazo

Entretanto, aplicar as percentagens de quotas consoante o número efectivo de 
colaboradores, e não com base em categorias definidas pela dimensão da empresa

Ministério do 
Trabalho

Curto Prazo
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Capítulo 4. Será que os Serviços Podem Impulsionar o Crescimento em Moçambique: 
Recomendações de políticas

Recomendações Responsabilidade Prazo

Utilização de terrenos

Adoptar um regime legal que possibilite o arrendamento de terrenos por prazos de 
até 99 anos – inclusivamente, por empresas estrangeiras e cidadãos estrangeiros

Assembleia da 
República

Médio Prazo

Entretanto, considerar a possibilidade de alargar às zonas rurais as flexibilidades de 
utilização que já são concedidas para os terrenos urbanos

Ministério da Terra 
e Ambiente

Curto Prazo

Tributação

O ideal seria garantir que os agentes responsáveis pela retenção do IVA ficassem 
isentos da obrigatoriedade de efectuar pagamentos antecipados do mesmo

Autoridade 
Tributária de 
Moçambique

Curto Prazo

Caso contrário, garantir a implementação de um sistema que permita que as 
devoluções do IVA sejam feitas em tempo útil

Autoridade 
Tributária de 
Moçambique

Curto Prazo

Entretanto, alargar a aplicabilidade do regime de certificados de IVA já existente aos 
exportadores de serviços 

Autoridade 
Tributária de 
Moçambique

Curto Prazo

Serviços transfronteiriços

Alterar o artigo 85.º do Código Comercial, a fim de permitir que os prestadores 
de serviços não estabelecidos no país possam exercer as suas actividades no 
mesmo, ou de limitar o âmbito de aplicação da exigência de estabelecimento local 
apenas a certas actividades de serviços que sejam particularmente sensíveis a nível 
regulamentar

Assembleia da 
República

Médio Prazo

Telecomunicações

Implementar um “regime especial” de acesso a terra por parte das empresas de 
telecomunicações 

Ministério da Terra 
e Ambiente

Médio Prazo

Actualizar os regulamentos de partilha de infra-estruturas e impor o seu 
cumprimento

Autoridade 
Reguladora das 
Comunicações

Curto Prazo

TI

Promover a criação de empresas de TI orientadas para as exportações nas ZEE AIPEX Médio Prazo

Melhorar os procedimentos de contratação pública
Ministério da 

Administração 
Estatal

Curto Prazo

Garantir a existência de um regime transparente e previsível para o acesso a 
domínios de alto nível

Autoridade 
Reguladora das 
Comunicações

Curto Prazo

Transportes Rodoviários

Actualizar os regulamentos de segurança de forma coordenada com o Protocolo da 
SADC em matéria de Transportes, Comunicações e Meteorologia, e com as normas 
sul-africanas

Ministério dos 
Transportes e 

Comunicações
Curto Prazo

Melhorar o licenciamento e a formação dos condutores de camiões, 
inclusivamente, através da introdução de um sistema de acreditação e de uma base 
de dados de infracções de condução 

Ministério dos 
Transportes e 

Comunicações
Curto Prazo

Assegurar a transparência na aplicação dos regulamentos existentes, através da sua 
divulgação e de acções de formação dirigidas aos inspectores.

Ministério dos 
Transportes e 

Comunicações
MédioPprazo
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5.1. Introdução107

A fraca governação e a corrupção constituem entraves 
fundamentais ao crescimento do sector privado em 
Moçambique, e os seus efeitos são agravados pela falta de 
transparência.108 Conforme referido nos capítulos anteriores 
deste CEM, o sector privado poderia tornar-se num motor 
de transformação económica e criação de emprego, mas 
está a ser impedido de o fazer por vários constrangimentos 
incontornáveis, incluindo a fraca governação e a corrupção 
(consultar Caixa 5.1).  Nos últimos anos, as pontuações 
atribuídas a Moçambique pelo Índice Mundial de 
Governação109 têm vindo a baixar, em todos os indicadores, 
e mantêm-se aquém das médias da África Subsariana 
(ASS). De acordo com a Transparency International (2019), 
Moçambique encontra-se entre os países mais corruptos 
do mundo, com uma pontuação inferior à do Quénia e 
semelhante à de Angola e à da Nigéria.110 O Banco Mundial 
(2019A) identifica a corrupção como sendo o principal 
entrave à realização de negócios em Moçambique, tanto 
para os investidores nacionais como para os investidores 
estrangeiros, independentemente da dimensão das 
empresas. A fragilidade do quadro regulamentar também 
faz com que as autoridades tributárias cobrem mais 
do que deveriam cobrar, o que aumenta os custos da 
realização de negócios, nomeadamente, para os pequenos 

107 Este capítulo baseia-se num artigo e fundo elaborado por Halfdan Lynge (Professor Catedrático da Wits School of Governance na Universidade de 
Witwatersrand) sob a orientação de Shireen Mahdi (Economista Sénior, Banco Mundial).

108 Banco Mundial (2020a).
109 Indicadores Mundiais de Governação. Disponível em https://info.worldbank.org/governance/wgi/.
110 Em 2019, Moçambique ficou classificado em 146.º lugar, entre os 198 países analisados pelo Índice de Percepção da Corrupção da Transparency 

International, apesar de, ainda assim, ter subido 7 lugares, desde 2018.

investidores. Os elevados custos de contratação que 
resultam das ineficiências do quadro jurídico e regulamentar 
desincentivam os investidores, principalmente, no caso das 
empresas mais pequenas. 

A pandemia da COVID-19 reforçou a importância de uma 
governação mais robusta e da necessidade de combater 
a corrupção. Em primeiro lugar, o governo desempenha 
um papel mais proeminente na economia, no âmbito do 
combate à pandemia e da prestação de apoio económico às 
empresas e às famílias. Esse papel alargado é fundamental, 
mas também aumenta as oportunidades de corrupção. 
Em segundo lugar, à medida que as finanças públicas vão 
piorando, Moçambique tem de prestar especial atenção à 
prevenção da evasão fiscal e ao desperdício e à perda de 
fundos que derivam da corrupção nas despesas públicas. Por 
último, a crise da COVID está a pôr à prova a confiança dos 
cidadãos nas instituições públicas e a necessidade de garantir 
um comportamento ético torna-se ainda mais premente 
nos momentos de elevada procura de serviços médicos. 
A redução da corrupção implica que o governo assuma a 
responsabilidade de promover reformas, de assegurar a 
cooperação internacional e de realizar um esforço conjunto 
com a sociedade civil e com o sector privado. Também 
implica a existência de vontade política e de uma aplicação 
oportuna das reformas ao longo do tempo.

Como é que a Corrupção 
Afecta o Desempenho das 
Empresas? 

Este capítulo explora os entraves ao crescimento do sector privado que decorrem da fraca 
governação e do aumento da corrupção em Moçambique. Analisa o desempenho do país numa 
perspectiva histórica e comparativa, e revela um agravamento do cenário de governação. Em seguida, 
apresenta uma análise empírica sobre o aspecto da corrupção em termos de empresas afectadas, 
dimensão dos subornos e impacto no desempenho empresarial. Conclui que a corrupção tem um 
efeito negativo sobre o desempenho, principalmente, para as empresas com melhor desempenho. 
O capítulo termina com um resumo daquilo que está a ser feito e daquilo que ainda se pode fazer 
mais para aliviar o problema. 
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Este capítulo fornece uma visão geral da corrupção e dos 
desafios de governação mais alargados em Moçambique. 
Apresenta uma nova análise empírica sobre a percepção 
das empresas quanto à corrupção e quanto ao impacto da 
mesma na produtividade e no desempenho. Isso fornece 
mais evidências para informar e apoiar o governo na 
implementação das medidas de reformas anticorrupção 
que constam do mais recente Relatório sobre Transparência, 
Governação e Corrupção publicado pelo GdM.111 

5.2. Quais São os Desafios Mais Alargados 
da Governação em Moçambique?

Os indicadores de governação de Moçambique têm vindo 
a deteriorar-se progressivamente. Várias medidas revelam a 
existência de má governação e de um cenário institucional 
que tem vindo a agravar-se nos últimos anos, de acordo 
com os Indicadores Mundiais de Governação (Figura 5.1a). 
Embora Moçambique continue a apresentar melhores 
resultados do que a média da ASS relativamente a dois 
indicadores (liberdade de expressão e responsabilização, e 
qualidade regulamentar), ainda se mantém atrás dos países 
vizinhos no que se refere à eficácia do governo, ao controlo 
da corrupção e ao Estado de Direito. Quanto ao indicador 
de eficácia governamental, que mede a qualidade dos 
serviços públicos, Moçambique enquadra-se no percentil 
de 17,8, ficando atrás da Costa do Marfim (31,7), do Gana 
(34,1), da Tanzânia (21,2) e do Uganda (29,8). No que toca 
ao indicador do Estado de Direito, que mede as percepções 
sobre até que ponto os agentes públicos confiam nas 
regras da sociedade e cumprem as mesmas, Moçambique 
surge entre os países que apresentam as classificações 
mais baixas (no percentil de 14,4), muito atrás da Costa 
do Marfim (30,8), do Gana (56,7), do Quénia (37,98), da 
Tanzânia (31,3) e do Uganda (43,3). Moçambique foi o 
país que recebeu a classificação mais baixa no âmbito do 
indicador de transparência, responsabilização e corrupção 
da Avaliação Política e Institucional do País (CPIA, do inglês 
“Country Policy and Institutional Assessment”) do Banco 
Mundial (Figura 5.1b). Além disso, o país também tem vindo 
a apresentar progressos limitados, comparativamente aos 
seus pares, no que se refere à qualidade das instituições 
políticas (Figura 5.1c e d).

Estas conclusões reflectem as de outros indicadores 
globais e regionais, incluindo o Índice de Percepção da 
Corrupção112 e o inquérito aos líderes de empresas realizado 
pelo Fórum Económico Mundial113. Moçambique também 
se apresenta com fraco desempenho noutras medidas 
relativas à governação e à corrupção, incluindo o Índice 

111  GdM (2019).
112 Transparency International. https://www.transparency.org/en/cpi
113 Fórum Económico Mundial (2019). 
114 Ibrahim Index of African Governance (IIAG). Disponível em https://mo.ibrahim.foundation/iiag.
115 Afrobarómetro (2007, 2019).
116 Banco Mundial (2019a).
117 Banco Mundial (2020a).

Ibrahim de Governação Africana (IIAG, do inglês “Ibrahim 
Index of African Governance”)114, onde surge em 25º lugar 
entre 54 países, com tendência geral de declínio acelerado 
na sua governação. As revelações da dívida oculta em 2016 
e outros casos de corrupção de alto nível agravaram ainda 
mais a percepção de corrupção. Num inquérito realizado 
em Moçambique em 2018, 37 por cento dos inquiridos 
afirmaram que “todos” ou “a maioria” dos funcionários do 
governo são corruptos, comparativamente aos 19 por cento 
de inquiridos que tinham essa opinião em 2006.115 

A corrupção está a aumentar em todos os sectores, 
tendo sido identificada pelas empresas como o seu maior 
obstáculo no Inquérito às Empresas do Banco Mundial 
realizado em 2018. Também foi considerada como o 
segundo factor mais problemático para a realização de 
negócios, de acordo com o Relatório de Competitividade 
Global (2019). Ao que parece, trata-se de um problema 
que afecta muitos sectores. Por exemplo, o Banco Mundial 
(2020A) considera que a administração aduaneira comporta 
um risco de corrupção elevado para as empresas. De acordo 
com o Relatório Global de Facilitação do Comércio (2016), a 
corrupção é mais generalizada nas importações do que nas 
exportações, devido às barreiras impostas pelas tentativas 
de obtenção de ganhos ilícitos não tarifários e devido ao 
facto de os procedimentos de importação serem onerosos. 
O Inquérito às Empresas de 2018 indica que, desde o 
inquérito anterior (2007), houve um aumento das práticas 
de tentativa de obtenção de ganhos ilícitos, principalmente, 
para as empresas mais pequenas do sector dos serviços.116 
A corrupção é particularmente preponderante no sector 
dos transportes.117 O sector caracteriza-se pela tentativa 
generalizada de obtenção de rendimentos ilícitos, pela 
existência de operações opacas no âmbito das empresas 
públicas (EPs) e por violações das leis de contratação 
pública, entre outras. No mesmo sentido, de acordo com o 
Inquérito às Empresas, em 2018, cerca de 30 por cento das 
empresas foram convidadas a pagar subornos para obterem 
ligações eléctricas.

O Diagnóstico do Sector Privado do País (CPSD, do inglês 
“Country Private Sector Diagnostic”, 2020a) identificou as 
questões de governação e de corrupção como restrições 
transversais ao investimento privado que dificultam o 
desenvolvimento económico e a criação de emprego. O 
diagnóstico concluiu que a corrupção se encontra bastante 
disseminada no sector dos transportes e da logística, o que 
representa custos indirectos adicionais para as empresas 
que operam noutros sectores da economia moçambicana, 
tais como as indústrias extractivas, o sector financeiro, a 
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Nota: A pontuação “polity” mede o grau de constrangimentos políticos, de concorrência política e de recrutamento executivo. Varia numa 
escala de -10 a 10, em que os valores mais elevados correspondem às instituições mais democráticas.
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a. Indicadores de governação: (mais baixo = pior)

Fonte: Política de País e Avaliação Institucional do Banco Mundial.

b. CPIA: Transparência, responsabilização e corrupção, 2019

c. Indicadores das instituições políticas (2000-2018) d. Comparação de Pares: Indicadores das instituições 
políticas (2000-2018)

Fonte: Polity IV Project. Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial.

Figura 5.1. Os Indicadores de Corrupção e Governação de Moçambique Estão a Piorar

>  >  >

silvicultura e as pescas, através de ligações a jusante. Por 
exemplo, a falta de aplicação dos regulamentos é facilitada 
pela corrupção (como no caso dos excessos de carga 
dos camiões118), pela existência de postos de controlo 
informais e pela cobrança de certos encargos, tais como 
taxas rodoviárias (consultar o Capítulo 2). Além disso, não 
existe nenhum regulador independente para os portos. Uma 
análise “Doing Business” subnacional concluiu que três dos 
principais portos não tinham registos de tarifas e que os 
portos “se regulam a si próprios em termos de escala e de 
estrutura das tarifas”.119 

118 Segundo o relatório, “a sobrecarga tem impacto na qualidade das estradas e torna a utilização das mesmas artificialmente mais barata do que o transporte 
ferroviário”.

119 Citado no Diagnóstico do Sector Privado do País (Banco Mundial, 2020a).
120 Centro de Integridade Pública e Chr. Michelsen Institute (2016).
121 Centro de Integridade Pública e Chr. Michelsen Institute (2016). 

Onde é que estão os impactos?

A fraca governação e a corrupção condicionam o 
crescimento e a prestação de serviços públicos através 
de vários canais de transmissão. Um estudo levado a cabo 
pelo Centro de Integridade Pública estimou que os custos 
da corrupção para Moçambique, entre 2002 e 2014, foram 
de 4,9 mil milhões USD (cerca de 30 por cento do PIB de 
2014).120 Esse valor ascende a cerca de 500 milhões USD 
por ano, ou seja, é superior ao montante da dotação do 
Orçamento de Estado para as despesas sociais nas áreas 
da saúde e da educação.121 O estudo destacou que o 
impacto desses custos é generalizado, uma vez que afecta 
as empresas do sector privado e do sector financeiro, os 
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contribuintes e os prestadores de serviços públicos, bem 
como a reputação internacional de Moçambique. O Fundo 
Monetário Internacional identificou três canais principais 
através dos quais a corrupção afecta a economia. Em 
primeiro lugar, a corrupção enfraquece a estabilidade 
macroeconómica e reduz os níveis de crescimento 
económico. A corrupção afecta a eficiência da cobrança de 
impostos e pode diminuir a eficiência da despesa, pelo facto 

122 O volume de garantias e de passivos contingentes das EP tem vindo a aumentar nos últimos anos, o que esteve no centro da crise da dívida oculta que 
empurrou Moçambique para o sobre-endividamento. 

123 FMI (2018).

de os custos serem mais elevados, contribuindo assim para 
a redução da qualidade dos bens e dos serviços públicos. 
Em segundo lugar, a corrupção implica riscos fiscais e 
enfraquece o desempenho das EPs.122 Em terceiro lugar, a 
corrupção limita o desenvolvimento do sector financeiro, 
uma vez que, ao fomentar a utilização de numerário, pode 
facilitar o branqueamento de capitais e aumentar os custos 
de intermediação financeira.123   

Caixa 5.1. O que é a corrupção e por que motivo é importante?    

Em termos gerais, a corrupção define-se como qualquer utilização abusiva do poder público para obter ganhos 
privados.a O termo “corrupção” é utilizado neste capítulo, principalmente, como referência à “corrupção extractiva” ou 
à “corrupção vinda de cima”, em que o Estado é visto como sendo a parte mais forte, no âmbito da sua relação com o 
sector privado. De acordo com esta perspectiva, os funcionários públicos procuram obter rendimentos ilícitos através 
do controlo que detêm sobre as licenças, os contratos e os serviços públicos, enquanto as empresas são relativamente 
passivas. Nesse sentido, a corrupção é vista como um problema das agências, onde os funcionários públicos 
encarregados de executar certas tarefas em nome do Estado se dedicam a actividades ilegais de enriquecimento 
pessoal. No entanto, também existem outras formas de corrupção. Essas formas incluem a “captura do Estado”, em 
que as empresas manipulam a formulação de leis e de outras políticas governamentais para proveito próprio, através 
de meios ilícitos ou pouco transparentes, e a corrupção por parte dos consumidores, ao recorrerem a pagamentos e 
relacionamentos para obterem acesso preferencial a certos bens/serviços públicos, ou para contornarem determinados 
procedimentos formais, (por exemplo, no acesso à educação e aos serviços de saúde).b 

Existem dois argumentos concorrentes sobre os efeitos da corrupção. O primeiro é que a corrupção “corrói as 
engrenagens do crescimento”.c Esse argumento baseia-se na ideia de que, por vezes, os funcionários públicos 
abrandam ou fazem “descarrilar” os processos administrativos deliberadamente, a fim de criarem uma oportunidade 
de extorsão de um suborno. Para as empresas, isso funciona como um imposto, mas pior, porque os subornos não vão 
para os cofres do Estado. Ao actuar como um imposto sobre certos factores de produção, a corrupção pode alterar 
os preços relativos desses factores e conduzir a uma utilização dos insumos inferior à ideal. Além disso, é possível que 
as empresas também se sintam menos inclinadas a investir em tecnologias que melhorem a produtividade, devido ao 
escrutínio regulamentar adicional que essas acções podem atrair. O segundo argumento é que a corrupção “lubrifica 
as engrenagens do crescimento”.  Alguns estudiosos argumentam que, na verdade, a corrupção acelera os processos 
administrativos das economias que mais padecem de ineficiências no seu sistema regulamentar. Para as empresas, 
essa é a segunda melhor opção: pagar subornos não é o ideal, mas não conseguir fazer nada é ainda pior.d  

A investigação ao nível das empresas tem-se concentrado, tipicamente, no efeito da corrupção sobre a 
produtividade, as vendas e os lucros.e As evidências são mistas. Alguns estudos concluíram que a corrupção tem um 
efeito negativo, devido ao facto de abrandar a produtividade, o investimento, as vendas e o crescimento do emprego.f 
Outros estudos foram inconclusivos, ou encontraram provas indicativas de que a corrupção pode ter um efeito 
positivo.g Em África, os estudos da maioria dos países encontraram um efeito negativo, enquanto alguns estudos 
transversais sugerem a existência de um efeito positivo.i Em geral, a literatura ao nível das empresas indica que a 
relação entre a corrupção e o desempenho económico depende do contexto, apontando assim para um possível 
efeito heterogéneo. 

a. Cuervo-Cazurra (2006); Rodriguez et al. (2006); A Transparency International alarga a definição, de forma a incluir qualquer “abuso do poder que 
tenha sido confiado a alguém, para fins de obtenção de ganhos privados” (Transparency International, 2020, destaque do autor).
b. Williams e Onoshchenko (2014b, 2014a, 2015).
c. Dridi (2013), Guetat (2006) e Mauro (1995). 
d. Lui (1985); Méon e Sekkat (2005).
e. A origem da ideia pode ser rastreada até Huntington(1968), o qual argumenta que “em termos de crescimento económico, a única coisa pior do que 
uma sociedade com burocracia rígida, excessivamente centralizada e desonesta, é uma sociedade com burocracia rígida, excessivamente centralizada 
e honesta (Huntington, 1968, p. 69). Segundo Huntington, o efeito positivo da corrupção já foi demonstrado nos EUA, durante as décadas de 1870 e 
1880, em que os subornos nos sectores dos transportes ferroviários, dos serviços de utilidade pública e das empresas industriais, acabaram por resultar 
num crescimento mais rápido. Outros primeiros defensores deste argumento foram Leff (1964) e Leys.(1965).
f. Podemos encontrar uma excepção nos estudos de Bai et al.(2017), que se concentram no efeito do crescimento das empresas sobre a corrupção.
g. Aterido et al. (2007).
h. Ayaydın e Hayaloglu (2014); Seker e Yang (2012); Wang e You (2012).
i. Williams e Kedir (2016).
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A falta de transparência, as dificuldades em fazer cumprir 
a lei e a persistência da corrupção afectam a governação 
fiscal. A cobrança de receitas fica aquém do potencial, 
devido às práticas de tentativa de obtenção de ganhos 
ilícitos que cercam as empresas mais lucrativas. As despesas 
fiscais, sob a forma de vastas e complexas isenções de 
IVA, criam oportunidades de evasão. As empresas privadas 
também reportam a ocorrência de atrasos significativos na 
recepção dos reembolsos do IVA. Só um terço dos contratos 
públicos centrais e provinciais é que são adjudicados através 
de concursos públicos, e os processos de adjudicação são 
ineficientes. O investimento público continua a ser afectado 
por diversos factores, como a fraca capacidade de avaliação 
e monitoria e a ocorrência de atrasos nos desembolsos, 
entre outros.124 

Os impactos da corrupção têm de ser compreendidos 
de forma mais aprofundada. Na Caixa 5.1, exploramos a 
literatura sobre a corrupção e mostramos que o impacto 
da mesma não é absolutamente claro. A próxima secção 
apresenta uma análise das experiências das empresas no 
que se refere à corrupção em Moçambique, de forma a 
permitir uma compreensão mais clara dos impactos.

5.3. Como é que as Empresas em 
Moçambique São Afectadas pela 
Corrupção? 

Nesta secção, analisamos, especificamente, as 
experiências das empresas no que se refere à corrupção 
em Moçambique. A análise baseia-se numa definição 
restrita da corrupção e considera que as empresas “expostas 
à corrupção” são aquelas que concordaram, no Inquérito 
às Empresas do Banco Mundial, que “estabelecimentos 
como este” dão presentes ou fazem pagamentos informais 
aos funcionários públicos para que “as coisas sejam feitas”. 
Concentra-se nas empresas que fazem negócios com o 
governo para acederem a serviços ou contratos públicos. 
A análise examina os principais factores determinantes para 
a exposição à corrupção, com base na percentagem do 
valor total das vendas anuais que as empresas gastam em 
subornos. Estima o efeito da corrupção nas vendas e no 
crescimento da produtividade.125 

A análise baseia-se em dados dos Inquéritos às Empresas 
de Moçambique realizados em 2007 e 2018 pelo Banco 
Mundial. O conjunto de dados abrange 1311 empresas 
de três indústrias (indústria transformadora, serviços 
de comércio a retalho e outros serviços) de 8 das 11 

124 GdM (2019).
125 A análise utiliza as médias por ano-localização-indústria como instrumento para abordar os potenciais problemas decorrentes da endogeneidade e do erro 

de medição.
126 A Cidade de Maputo e a Província de Maputo foram agregadas na Grande Maputo. As províncias de Gaza, Inhambane e Niassa não foram incluídas, e quanto 

às restantes sete províncias, às quais acresce a Cidade de Maputo, só é possível fazer inferências.
127 A população de empresas informais é desconhecida.
128 Fizemos a agregação a nível regional, e não provincial, para podermos obter um número razoável de observações em cada “célula” e calcular as estimativas 

com uma margem de erro razoável.

províncias de Moçambique (Cidade de Maputo, Província 
de Maputo, Sofala, Manica, Tete, Zambézia, Nampula e 
Cabo Delgado).126 Só foram incluídas empresas formais. Os 
dados sobre as empresas informais foram recolhidos no 
âmbito do Inquérito às Empresas de Moçambique de 2018, 
mas foram excluídos da análise, devido a problemas de 
ponderação.127 Na Caixa 5.2, é apresentada uma síntese da 
metodologia, enquanto a Tabela D3 do Apêndice D fornece 
uma visão geral das distribuições da amostra em termos 
de localização, tamanho e sector das empresas. A análise 
testa se as percepções mais amplamente difundidas sobre 
a corrupção são fundamentadas na realidade e examina até 
que ponto essas percepções afectam o desempenho das 
empresas. Uma vez que a análise compara dois pontos de 
dados dos Inquéritos às Empresas, os resultados também 
fornecem um indicador da direcção de algumas métricas 
relativas à corrupção por província e por sector. 

Quem se Encontra Exposto à Corrupção?

A análise mostra que, em 2018, as empresas do centro e 
norte do país encontravam-se mais expostas à corrupção 
do que as empresas do sul. No centro, as empresas de 
serviços a retalho foram as mais expostas, logo seguidas 
pelas empresas que prestam outros serviços, enquanto 
no Norte, as empresas da indústria transformadora foram 
as mais expostas, logo seguidas, muito de perto, pelas 
empresas que prestam outros serviços de retalho (Figura 
5.2). As empresas “expostas à corrupção” são aquelas que 
relataram nos Inquéritos às Empresas que “estabelecimentos 
como este” fazem ofertas ou pagamentos informais aos 
funcionários públicos para que “as coisas sejam feitas” 
(Caixa 5.2).128 As estimativas devem ser interpretadas com 
cautela, uma vez que não levam em conta o possível 
enviesamento descrito no Apêndice D1. Além disso, as 
estimativas baseiam-se numa quantidade relativamente 
pequena de observações, principalmente no centro do país, 
o que significa que a margem de erro é elevada. No entanto, 
ao que parece, existem algumas variações importantes por 
região e por sector. 

Quem Paga os Maiores Subornos?

É provável que as empresas mais antigas sejam as que 
pagam os maiores subornos. Para responder a essa pergunta, 
fizemos uma série de regressões, utilizando a percentagem 
do valor total das vendas anuais que as empresas gastam 
em subornos como variável dependente. Uma vez que a 
variável dependente é censurada (com valores entre 0 por 
cento e 100 por cento) e que os valores se concentram 



MOÇAMBIQUE MEMORANDO ECONÓMICO DE PAÍS108

abaixo de 20 por cento (poucas empresas gastam mais 
de 20 por cento), a análise utiliza um modelo logit. Os 
resultados são apresentados no Apêndice D, Tabela D5. Os 
resultados sugerem que existe uma forte correlação entre 
as características das empresas e a dimensão dos subornos 
pagos. Também indicam que as empresas mais antigas são 
as que gastam mais. Isso parece contra-intuitivo, uma vez 
que seria de esperar que as empresas mais antigas tivessem 
ligações mais estabelecidas com os funcionários públicos, 
que lhes permitissem contornar os pagamentos directos. 
Uma possível interpretação poderia ser a de que não é a 
antiguidade da empresa que afecta os gastos em subornos, 
mas sim, pelo contrário, o volume de gastos em subornos é 
que afecta a antiguidade da empresa. Por outras palavras, à 
medida que as empresas vão ficando mais antigas, a pressão 
exercida sobre as mesmas para pagarem cada vez mais 
também vai aumentando e, a menos que concordem com 
esses pagamentos, acabam por falir. As empresas detidas 
por entidades estrangeiras, ainda que apenas parcialmente, 
também pagam subornos maiores. No entanto, a análise 

exclui as empresas que não pagam subornos. Por 
conseguinte, os resultados não sugerem que as empresas 
detidas por entidades estrangeiras sejam mais propensas ao 
envolvimento em actos de corrupção, mas sim que, quando 
isso acontece, essas empresas são mais propensas a pagar 
subornos maiores. É possível que a presunção de que as 
empresas detidas por entidades estrangeiras têm acesso a 
financiamento leve os funcionários públicos corruptos, que 
tudo fazem para maximizar os seus lucros, a exigir subornos 
maiores.

Em geral, os números sugerem que existe uma ligação entre 
a região e o sector, e que a capacidade dos funcionários 
públicos para extorquir rendimentos ilícitos depende 
do contexto local. Em certas regiões, a configuração 
dos mercados e das redes de clientelismo locais permite-
lhes (potencialmente) exigir subornos, enquanto noutras 
isso não acontece. Voltamos a explorar este assunto mais 
abaixo, na parte da análise principal em que descrevemos as 
especificações econométricas.

Caixa 5.2. Dados, pressupostos e amostragem    

Data: O conjunto de dados extraído dos Inquéritos às Empresas de Moçambique de 2007 e 2018 contém mais de 
300 variáveis. Os inquéritos incluíram perguntas sobre “ofertas” e “pagamentos informais” entregues a funcionários 
públicos, com o objectivo de aceder a serviços públicos, de garantir a adjudicação de contratos públicos e de assegurar 
que “as coisas sejam feitas”. É de salientar que a maioria das questões referentes à corrupção foram enquadradas em 
termos gerais (por exemplo, “normalmente, ao negociarem com o governo, que percentagem do valor contratual é 
que os estabelecimentos deste tipo têm de gastar em pagamentos ou ofertas informais para garantir a adjudicação 
do contrato?”). Presumimos que se tratou de uma forma de tentar reduzir o enviesamento por receio de preconceito 
social. 

Pressupostos: A análise deste capítulo pressupõe que as empresas respondem com base nas suas próprias experiências. 
Quando as empresas declaram que “estabelecimentos como este”, normalmente, pagam 10 por cento do valor do 
contrato ao negociarem com os governos, presumimos que são as próprias empresas inquiridas que pagam esses 10 
por cento. Essa interpretação é consonante com a que já foi utilizada noutros estudos semelhantes sobre a corrupção 
nas empresas baseados nos dados do Inquérito às Empresas do Banco Mundial.a No entanto, a estrutura da pergunta 
pode complicar a interpretação. Algumas empresas podem generalizar o sentido da expressão “estabelecimentos 
como este” interpretando-a como uma referência a empresas do mesmo local ou do mesmo sector, enquanto outras 
podem achar que se refere a empresas com o mesmo tamanho ou com a mesma antiguidade.

Amostragem e ponderação: As empresas foram seleccionadas utilizando uma amostragem aleatória estratificada 
e ponderada com base na província, no sector e na dimensão de cada empresa. Isso significa que dispomos de 
estimativas sem enviesamentos, tanto para a população de empresas como para vários subconjuntos, com um nível 
de precisão conhecido. O quadro de amostragem (Apêndice D, Tabela D3) foi composto por listagens de empresas 
provenientes de duas fontes: no caso das empresas do painel (ou seja, empresas inquiridas em 2007 e 2018), foi 
utilizada a lista de 479 empresas do Inquérito às Empresas de Moçambique de 2007; para as novas empresas (ou seja, 
empresas não abrangidas em 2007), foram utilizados dados empresariais do Instituto Nacional de Estatística (INE). 
Foram tomadas medidas para garantir a qualidade do quadro de amostragem. No entanto, a lista não é imune aos 
problemas típicos dos inquéritos às empresas (taxas positivas de não elegibilidadeb, repetições, empresas inexistentes, 
etc.). Só as empresas não elegíveis observadas é que foram excluídas do quadro de amostragem.c A Caixa D1 do 
Apêndice D fornece as especificações econométricas. 

a. Fisman e Svensson (2007).
b. Os pesos dos factores de ponderação são calculados com base em três conjuntos de critérios: rigorosos, médios e fracos. Dependendo dos critérios 
de elegibilidade, algumas observações acabam por desaparecer, dando origem a “taxas positivas de não elegibilidade”.
c. O Inquérito às Empresas de Moçambique de 2018 contém três pesos diferentes, baseados em três conjuntos distintos de critérios de elegibilidade 
(fracos, médios e rigorosos). Ao longo da análise, utilizamos o conjunto “fraco”, uma vez que se aproxima mais do peso único contido no Inquérito às 
Empresas de Moçambique de 2007.
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Qual é a Dimensão dos Subornos?

Cerca de 13 por cento das empresas declararam ter estado 
expostas à corrupção em 2018, ou seja, verificou-se uma 
descida, comparativamente ao valor de 17 por cento 
registado em 2007. Por conseguinte, a maioria das empresas 
não estiveram expostas à corrupção, e aquelas que indicaram 
(indirectamente) ter estado expostas à corrupção afirmaram 
que os seus gastos foram relativamente reduzidos. A figura 

129 Algumas empresas forneceram valores em moeda local. Nesses casos, dividimos os valores pelo valor total das vendas anuais do último exercício das 
empresas.

5.3 disponibiliza uma representação gráfica dos montantes 
que as empresas dizem gastar em subornos como parte do 
valor total das suas vendas anuais.129 A grande maioria gasta 
menos de 10 por cento. Apenas 18 empresas declararam 
que gastam mais de 20 por cento. Isso levanta a questão: 
que tipo de empresas estão a gastar grande parte dos seus 
fundos em subornos? Para responder a essa pergunta, 
fizemos uma série de regressões, utilizando a percentagem 
do valor total das vendas anuais que as empresas gastam 
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em subornos como variável dependente. Os resultados 
são apresentados no Apêndice D. As empresas do Sul e da 
indústria transformadora gastam mais do que as empresas 
do Norte e de outros sectores. De resto, os resultados são 
semelhantes. Ao serem combinadas com a Figura 5.2, as 
conclusões indicam que o número de empresas do Sul e da 
indústria transformadora expostas à corrupção é menor, mas 
que aquelas que se encontram expostas a essas influências 
tendem a pagar subornos mais elevados.

Porque é que se Pagam Subornos?

Alegadamente, muitas empresas já pagaram subornos 
para aceder a serviços públicos. Esses subornos consistem 
em fazer ofertas ou pagamentos informais, com vista à 
obtenção de licenças, alvarás, ligações de serviços de 
utilidade pública e dispensas de pagamento de impostos. 
Isso é referido como extorsão, apesar de, normalmente, 
não envolver qualquer tipo de coacção. Tanto em 2007 
como em 2018, foi perguntado às empresas se, nos últimos 
dois anos, pediram alguma licença de exploração, alguma 
ligação de electricidade, água ou telefone, alguma licença 
de construção, etc., ou se tentaram obter despachos 
aduaneiros de importação ou exportação, ou pagamentos 
de impostos, e se, durante esses processos, ficaram com a 
impressão de que o interlocutor esperava que lhe fizessem 
uma oferta ou um pagamento informal, ou foram abordadas, 
de facto, pelo interlocutor para o fazerem (Figura 5.4). Em 
média, 15 por cento a 20 por cento de todos os pedidos ou 
tentativas de desalfandegar mercadorias ou pagar impostos 
incluíram uma expectativa de suborno ou um pedido de 
suborno de facto. Os subornos para obter uma ligação para 
o fornecimento de electricidade ou de água, ou uma licença 
relacionada com a construção, foram os mais comuns, 
logo seguidos pelos subornos para obter uma licença de 
importação ou de exploração.
 
Globalmente, os subornos para aceder a serviços públicos 
parecem ser mais comuns no presente do que eram há 10 
anos (Figura 5.4). É o caso das licenças relacionadas com 
a construção, em que a percentagem de candidaturas que 
implicaram uma expectativa ou um pedido de suborno 
aumentou de 7 por cento, em 2007, para 30 por cento, em 
2018. Isso confirma as tendências de deterioração associada 
à corrupção que foram discutidas na Secção 5.2. Também 
parece salientar a existência de problemas de corrupção 
importantes no sector dos transportes e da logística, 
conforme identificados no mais recente Diagnóstico do 
Sector Privado do País (CPSD, do inglês “Country Private 
Sector Diagnostic”) (Banco Mundial, 2020a), uma vez que 
os contratos de construção se encontram fortemente 
associados ao sector.  

Não há provas de que a corrupção acelere a prestação dos 
serviços. O apêndice D2 contém uma análise que visa aferir 

130  Campos et al. (2010).

se a corrupção acelera a prestação dos serviços, ou seja, se 
as empresas que disseram que lhes foi solicitada a entrega 
de um presente ou de um pagamento informal, ou que o 
seu interlocutor tinha a expectativa de receber um presente 
ou um pagamento informal, no âmbito de um pedido de 
licença de exploração, de ligação à rede de electricidade 
ou de água, de licença de construção, ou de licença de 
importação, receberam os serviços públicos mais depressa 
do que as outras empresas. Em suma, não encontramos 
provas sólidas de que seja esse o caso. 

A Corrupção é Vista como um Obstáculo ao 
Desempenho das Empresas?

A corrupção pode impedir a entrada de novas empresas 
num mercado.130 Isso sugere que existe uma relação 
negativa entre a dimensão das empresas e a percepção 
de corrupção. No entanto, tendo em conta que o 
nosso conjunto de dados inclui microempresas que, 
possivelmente, operam abaixo do radar, parece provável 
que a relação seja curvilínea. Para testar essa possibilidade, 
executámos uma série de regressões. A nossa análise utiliza 
duas variáveis diferentes como principais regressores: 
vendas das empresas e número de colaboradores. Além 
disso, incluímos as variáveis de controlo utilizadas noutras 
secções deste capítulo. Os resultados são apresentados 
na Tabela D9, Apêndice D3. Os resultados sugerem que, 
de facto, o efeito das vendas não é constante. No caso 
das empresas mais pequenas, a relação entre as vendas e 
as percepções de que a corrupção constitui um obstáculo 
é positiva, enquanto nas grandes empresas essa relação 
é negativa. A figura D1 do apêndice D3 demonstra que, 
para as empresas mais pequenas, as vendas têm um efeito 
positivo, mas diminuto, e para as grandes empresas têm um 
efeito negativo diminuto, enquanto tudo o resto se mantém 
igual. Isso sugere que: (i) as empresas podem operar sem 
chamar a atenção durante algum tempo, mas começam a 
dar nas vistas assim que as suas vendas anuais começam 
a aumentar; e que (ii) as empresas podem reduzir o efeito 
negativo da corrupção empregando mais pessoas. A análise 
também conclui que, aparentemente, a corrupção parece 
ser um obstáculo menor para as operações da indústria 
transformadora do que para as operações do comércio a 
retalho e de outros serviços. Em segundo lugar, a corrupção 
também parece ser um obstáculo mais pequeno na zona 
norte do que na zona sul do país. 

Outro tipo de corrupção que muitas empresas enfrentam 
é a necessidade de pagar subornos para garantir contratos 
governamentais. Em 2018, dois terços das empresas 
declararam que faziam negócios com o governo. No 
entanto, apenas 19 por cento das empresas disseram que 
“garantiram ou tentaram garantir a adjudicação de um 
contrato público” no último ano, e dessas, apenas 15 por 
cento declararam, quanto aos “pagamentos ou ofertas 
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informais”, que a sua entrega é feita “normalmente [...] 
quando os estabelecimentos deste tipo fazem negócios 
com o governo”. Ou seja, apenas cerca de 3 por cento de 
todas as empresas admitiram (indirectamente) que pagaram 
subornos para garantir a adjudicação de contratos públicos 
no último ano. Este valor é mais baixo do que o esperado. 
Um relatório recente do Centro de Integridade Pública (CIP) 
e do Chr. Michelsen Institute, uma fundação independente, 
sem fins lucrativos, que se dedica à investigação, alega 
que “existe um elevado grau de corrupção nos concursos 
de adjudicação de contratos de obras públicas”131 e que 
“muitas vezes, os processos de concurso são suspensos 
a meio, apenas para que o contrato possa ser adjudicado 
a determinada empresa”.132 Na mesma linha, o Portal de 
Combate à Corrupção, um site referenciado com frequência 
e financiado pela Comissão Europeia, assinala que “o 
sector dos contratos públicos é um sector de alto risco” 
em Moçambique e que “as empresas consideram que o 
favoritismo pelas empresas bem relacionadas é generalizado 
entre os funcionários responsáveis pelas aquisições, e 
também refere que os fundos são frequentemente desviados 
para certas empresas ou determinados particulares, devido à 
corrupção”.133 

131 CIP (2016), p. 6.
132 CIP (2016), p. 56.
133 Soluções da GAN Integrity (2020).
134 Esta alegação é apoiada pelos dados do Afrobarometer (2019)  que se encontram disponíveis em http://www.afrobarometer.org. Em 2018, 49% dos 

inquiridos afirmaram que o nível de corrupção em Moçambique tinha aumentado “um pouco” ou “bastante”. No entanto, comparativamente a 2015, não 
se verificou qualquer aumento (ou qualquer aumento significativo) na frequência com que as empresas dizem ter pagado subornos para poderem obter 
documentos e licenças, tratamentos em clínicas públicas e hospitais, serviços escolares, serviços de água e saneamento, ou para evitarem problemas com 
a polícia.

Só poucas empresas é que pagaram montantes de suborno 
superiores a 20 por cento do valor total do contrato. Mais 
acima, verificámos que o montante dos subornos raramente 
é superior a 20 por cento do valor total das vendas anuais. 
A análise desta secção apoia essa estimativa. A figura 5.5 
disponibiliza uma representação gráfica da dimensão dos 
subornos em percentagem do valor total do contrato. 
Mostra que, tanto em 2007 como em 2018, só três empresas 
é que disseram que o valor dos subornos pagos para garantir 
contratos públicos foi superior a 20 por cento do valor 
total dos contratos. Em 2018, o número de empresas que 
pagaram subornos foi menor.

Uma combinação de três factores permite explicar, 
provavelmente, porque é que os níveis de corrupção 
percebidos são superiores aos níveis reais de corrupção, 
conforme apurados nesta análise. O primeiro factor é, 
presumivelmente, uma consequência das revelações 
da “dívida oculta”.134 Em segundo lugar, os pagamentos 
informais podem ser feitos de várias formas que não 
são abrangidas pela variável, por exemplo, através da 
inclusão dos funcionários públicos como administradores 
bem pagos, como directores não executivos ou como 
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Notas: Os valores são calculados dividindo o número de empresas que declararam ter sido confrontadas com uma “expectativa ou solicitação de 
entrega de presentes ou de pagamentos informais”, pelo número de empresas que declararam ter feito pedidos nos últimos dois anos. Os dados 
subjacentes são fornecidos no Apêndice D.
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accionistas da empresa. Por último, é possível que os dados 
não contenham todas as informações, devido ao facto 
de os inquiridos terem evitado fornecê-los, por receio de 
preconceitos sociais. Essa possibilidade deve ser explorada 
mais aprofundadamente, utilizando modelos de correcção 
de enviesamento em duas etapas.135 

5.4. A Corrupção é Má para a 
Produtividade e para o Crescimento 

A corrupção tem um efeito negativo no desempenho das 
empresas, o qual é medido com base no crescimento das 
vendas e da produtividade. Após descrever alguns padrões 
gerais da corrupção empresarial em Moçambique, a presente 
secção volta-se para a principal análise, que visa confirmar 
se a corrupção afecta o desempenho das empresas. Os 
resultados são apresentados na Tabela D1 do Apêndice D1, e 
a robustez dos resultados é discutida na Caixa 5.3. 

Os resultados sugerem que cada ponto percentual 
adicional gasto em subornos reduz o crescimento das 
vendas em 5,5 por cento. Um coeficiente de -0,088 
(Modelo 3 da Tabela do Apêndice D) significa que cada 
ponto percentual adicional gasto em subornos reduz o 
crescimento da produtividade em 8,8 por cento. Para 
facilitar a compreensão, consideremos um exemplo. A taxa 
de crescimento mediana das vendas que resulta dos nossos 
dados é de 11,2 por cento, enquanto a taxa de crescimento 
mediana da produtividade é de 7,1 por cento. Isso significa 
que uma empresa “típica” melhora as suas vendas em cerca 
de 11,2 por cento, todos os anos, e que também melhora a 

135 C.f. Bushway et al. (2007); Heckman (1979).

sua produtividade em cerca de 7,1 por cento. Vamos supor 
que certa empresa aumenta a sua taxa de subornos de 0 por 
cento para 1 por cento das vendas anuais. Nesse caso, a taxa 
de crescimento das vendas da empresa iria descer para 10,6 
por cento, enquanto a taxa de crescimento da produtividade 
desceria para 6,5 por cento. Se a empresa aumentasse ainda 
mais a taxa de subornos, até ao valor de 2 por cento das 
vendas anuais, a taxa de crescimento das vendas desceria 
para 10 por cento (o que representa uma descida de 5,5 
por cento relativamente aos 10,6 por cento que tinha 
anteriormente) e a taxa de crescimento da produtividade 
desceria para 5,9 por cento (o que representa uma descida 
de 8,8 por cento relativamente aos 6,5 por cento que tinha 
anteriormente).

A análise mostra que a corrupção tem um efeito negativo 
no crescimento das vendas e da produtividade. As Figuras 
5.6a e b ilustram essa situação para as empresas de baixo, 
médio e alto desempenho. O efeito do suborno depende 
do nível de desempenho das empresas. Para as empresas 
de alto desempenho, o efeito de um aumento da taxa 
de subornos para 1 por cento das vendas anuais traduz-
se numa perda de crescimento das vendas de 1,4 pontos 
percentuais e numa perda de crescimento da produtividade 
de 1,9 pontos percentuais, enquanto para as empresas de 
médio desempenho se traduz numa perda de crescimento 
das vendas de 0,6 pontos percentuais e numa perda de 
crescimento da produtividade de 0,6 pontos percentuais. 
Para as empresas de baixo desempenho, o efeito é limitado 
(e deve ser interpretado com cautela, devido ao ponto de 
partida negativo).
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Nota: As empresas de baixo, médio e alto desempenho são aquelas cujas taxas de crescimento das vendas ou da produtividade se enquadram, 
respectivamente, no primeiro, segundo e terceiro quartil.
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Caixa 5.3. A análise de sensibilidade mostra que os principais resultados são 
robustos        

A fim de garantirmos a robustez, excluímos da análise alguns valores anómalos que poderiam, potencialmente, 
influenciar os resultados. Para testarmos essa possibilidade no âmbito da análise, voltámos a executar os modelos 
(1) e (3) da Tabela D1 (Apêndice D) em três subconjuntos do conjunto de dados, e excluímos as observações com 
mais de três desvios-padrão acima ou abaixo da média do Crescimento das Vendas, Crescimento da Produtividade 
e Suborno. Isso eliminou 1 por cento a 2 por cento das observações, o que é ligeiramente mais do que o esperado, 
com base no pressuposto de que a distribuição é normal. Os resultados são apresentados na Tabela D2 do Apêndice 
D. Os modelos (1) e (3) excluem as observações cujos valores se encontram acima de três desvios-padrão ou abaixo 
da média do Crescimento das Vendas e do Crescimento da Produtividade. Nos modelos (2) e (4), foram eliminadas 
as observações com mais de três desvios-padrão acima da média do Suborno. Os resultados indicam que os valores 
anómalos puxam o efeito para zero. Por outras palavras, se levarmos em conta os valores anómalos, no mínimo, 
a corrupção é mais prejudicial do que aquilo que é indicado pelos resultados de base. A análise de sensibilidade 
mostrou que os resultados que constam da Tabela D2 são suficientemente robustos para permitir a escolha de 
desvios-padrão robustos.

Para testar se a escolha dos desvios-padrão tem algum efeito sobre os resultados, voltámos a executar os modelos (1) 
e (3) da Tabela D2 com desvios-padrão robustos, o que nos permitiu agrupar os resultados por província, por indústria 
e por província-indústria. Até agora, a análise utilizou sempre erros padrão. No entanto, um teste Breusch-Pagan 
sugere a possível utilização de erros padrão robustos (consistentes com a heteroscedasticidade). Também fizemos 
experiências com diversas variáveis de controlo alternativas, incluindo a introdução de sucedâneos da capacidade da 
empresa (anos de formação e experiência do gestor de topo), bem como o ano, a localização (região) e os efeitos 
fixos do sector. Como teste final de robustez, mudámos a variável dependente. As empresas podem não saber 
exactamente quanto gastaram em ofertas e pagamentos informais, mas sabem, certamente, se gastaram alguma 
coisa. Os resultados são apresentados no apêndice D. As variáveis de interesse não são afectadas, na sua grande 
maioria, pelas alterações. Ao repetirmos os modelos com desvios-padrão robustos, verificamos que a variável BRIBE_
PER tem um efeito consistentemente negativo e estatisticamente significativo no crescimento da produtividade. 
Ao estimarmos o efeito sobre o crescimento das vendas, verificamos que também é consistentemente negativo, 
mas apenas estatisticamente significativo, se considerarmos o agrupamento por província. Quando permitimos 
o agrupamento por sector e por sector-província, verificamos que o coeficiente fica fora da área de importância 
estatística.
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A dimensão do suborno também é relevante. As empresas 
de alto desempenho que pagam subornos relativamente 
pequenos perdem 1 a 2 pontos percentuais nas vendas e no 
crescimento da produtividade quando aumentam os seus 
pagamentos de subornos de 0 por cento para 1 por cento 
do valor total das vendas anuais. Para as empresas de médio 
desempenho, a perda ronda os 0,6 pontos percentuais. Os 
pagamentos de subornos têm um efeito particularmente 
prejudicial para as empresas de alto desempenho, bem 
como para as empresas que, geralmente, pagam poucos 
subornos (em percentagem das vendas totais). Por outras 
palavras, as empresas de médio desempenho que já pagam 
subornos significativos perdem relativamente menos com 
o pagamento de mais um por cento das suas vendas. O 
efeito vai-se reduzindo à medida que o desempenho da 
empresa diminui e que a corrupção aumenta. Isso significa 
que a corrupção é mais prejudicial para as empresas 
de alto desempenho (empresas com taxas elevadas de 
crescimento das vendas e da produtividade) que pagam 
subornos relativamente pequenos. Para as empresas de 
baixo desempenho e para as empresas que pagam subornos 
maiores, o efeito vai-se aproximando gradualmente de zero.

5.5. Recomendações: O que é que Está 
a Ser Feito e o que é que se Pode Fazer 
Mais?

Apesar dos recentes esforços para melhorar a governação 
e reduzir a corrupção, são necessários mais esforços para 
aproveitar o potencial de desempenho das empresas em 
Moçambique. O GdM identificou os esforços anticorrupção 
como uma prioridade crítica. Na sequência da crise da 
dívida oculta, o GdM aprovou um plano anticorrupção, 
em Novembro de 2016. Em 2019, o GdM elaborou um 
relatório de diagnóstico sobre a transparência, a governação 
e a corrupção, com o apoio do FMI, que estabeleceu 
medidas de reforma concretas e identificou as entidades 
responsáveis pela sua implementação (GdM, 2019). Essas 
medidas incluem, entre outras, a criação de quadros 
institucionais para abordar as questões de governação e 
corrupção em certos domínios, como a administração da 
justiça e o combate ao branqueamento de capitais/combate 
ao financiamento do terrorismo (AML/CFT, do inglês “Anti-
Money Laundering/Countering Financing of Terrorism).136 
Em 2017, as autoridades aprovaram regulamentos para 
melhorar a gestão da dívida e das garantias, e para aumentar 
a transparência. O GdM também aprovou, em 2018, um 
novo quadro legal para as EP reforçarem a supervisão, a 
transparência e a gestão dos riscos. O quadro legislativo 
da gestão das finanças públicas está actualmente a ser 
revisto, e tem vindo a ser implementado, progressivamente, 
um sistema de gestão financeira a nível governamental 
(e-SISTAFE). É vital que o governo se mantenha no caminho 
certo relativamente a estas reformas e a outras que constam 

136  GdM (2019).

do relatório de 2019. De modo geral, é necessário fazer mais 
para implementar as medidas-chave de reforma que foram 
identificadas no relatório de diagnóstico do FMI-GdM. Isso 
ainda se torna mais premente no âmbito dos esforços do 
GdM para combater a Covid-19, considerando a influência 
cada vez mais preponderante que essa doença tem vindo a 
exercer sobre a economia.  

O país poderia reforçar ainda mais o quadro regulamentar 
e o ambiente de negócios em que as empresas operam. 
Uma medida crítica é a que diz respeito à consolidação do 
licenciamento de todas as actividades económicas. Isso 
implica unificar o licenciamento das actividades económicas 
sob a supervisão de uma só entidade e implementar a 
centralização do pagamento das respectivas taxas. Essa 
unificação poderia dar prioridade às empresas que solicitam 
licenças de importação/exportação e reforçar o controlo 
das licenças relacionadas com a construção. Ajudaria 
a reduzir os custos de arranque inicial das empresas, 
bem como as oportunidades de extorsão de subornos. 
Além disso, o governo também poderia digitalizar o 
cadastro de empresas e disponibilizá-lo ao público, o que 
aumentaria a transparência e facilitaria o acesso por parte 
dos ministérios e da sociedade civil. O cadastro reforçaria 
a capacidade de inspecção e aumentaria a transparência 
e a responsabilização. O impacto dessas medidas poderia 
ser ainda mais substancial no sector dos transportes e da 
logística. Isso acontece porque, nesse sector, os problemas 
associados à corrupção são bastante notórios e têm fortes 
ligações a jusante com outros sectores, como as indústrias 
extractivas, o sector financeiro, a silvicultura e as pescas 
(Banco Mundial, 2020b). 

As autoridades devem considerar a possibilidade de 
intensificar os esforços com vista a garantir a aplicação 
das leis e dos regulamentos relativos às empresas. O 
GdM reforçou a administração da justiça e implementou 
um quadro de AML/CFT. Futuramente, devem ser feitos 
esforços no sentido de procurar aumentar a capacidade 
institucional para implementar e garantir a aplicação 
desses regulamentos, com enfoque na redução dos custos 
associados à execução dos contratos pelas empresas, 
no cumprimento das regras dos contratos públicos e 
na eliminação de controlos indevidos dos preços de 
alguns bens. No que diz respeito ao quadro de AML/CFT, 
os esforços incluem o desenvolvimento e a aplicação 
eficaz de regulamentos e procedimentos para o registo 
de empresas e profissões não financeiras designadas, e a 
entrega de relatórios de transacções suspeitas. Além disso, 
as autoridades devem considerar a possibilidade de darem 
prioridade à digitalização dos recursos e dos sistemas de 
registo judiciais. O governo deve melhorar os regulamentos 
de concessão, incluindo os critérios aplicáveis à adjudicação 
de concessões. Também é fundamental elaborar uma lista 
electrónica de todos os “funcionários públicos”, conforme 
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definidos na Lei da Probidade Pública, em cada ministério e 
em cada organismo público. A combinação destas medidas 
permitiria aumentar a transparência e reduzir os erros 
humanos e os “enxertos”, melhorando assim a eficácia do 
estado de direito ao abrigo do qual as empresas realizam os 
seus negócios (GdM, 2019). 

É preciso que o governo ajude as empresas de alto 
desempenho a continuarem a ser bem-sucedidas, e 
as mais frágeis a aumentarem as suas vendas e a sua 
produtividade. Estes objectivos são fundamentais para 
promover o crescimento inclusivo em Moçambique. A 
corrupção através de subornos para aceder a serviços e 
contratos públicos reprime o crescimento, ao limitar as 
vendas e a produtividade. A redução da corrupção, que 
funciona como um imposto adicional sobre a actividade 
económica, é fundamental para sustentar e facilitar a 
actividade das empresas de alto desempenho, uma vez 
que são as mais afectadas por esse problema. O potencial 
de crescimento das empresas do sector dos serviços é 
discutido no Capítulo 4.

Por último, o governo deve dar ênfase à formalização das 
empresas. As empresas informais ainda representam cerca 
de 90 por cento de todas as empresas de Moçambique. 
A existência de uma economia informal de dimensão 
considerável e com níveis muito limitados de inclusão 
financeira, significa que grande parte das transacções são 
feitas em numerário, o que dificulta o rastreio e controlo das 
actividades ilícitas. A inclusão dessas empresas no sector 
formal permitiria reduzir significativamente as transacções 
ilícitas, bem como as actividades comerciais relacionadas 
com as mesmas, e aumentar a base de receitas do governo. 
O espaço fiscal acrescido resultante da inclusão dessas 
empresas no sector formal ajudaria o governo a financiar 
mais confortavelmente as recomendações políticas 
propostas neste capítulo. 
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Anexo A1. Lições das economias em rápido 
crescimento

Tabela 1: Recomendações da Comissão para o Crescimento e experiência de Moçambique

Características comuns das economias em rápido 
crescimento

Estratégia e experiência de Moçambique 

Exploraram totalmente a economia mundial. Têm vindo a tornar-se cada vez mais abertas ao comércio 
internacional com outros países e à recepção de IDE dos 
mesmos.  

Mantiveram a estabilidade macroeconómica. Ambiente macroeconómico relativamente estável, apesar 
da instabilidade que se seguiu à crise da dívida oculta; 
Financiamento limitado dos défices orçamentais pelos bancos 
centrais; Volume elevado de dívida pública.

Acumularam altas taxas de poupança e investimento. Os níveis de poupanças são baixos. A taxa bruta de 
investimento é mais elevada, comparativamente às taxas 
praticadas pelos pares regionais e estruturais. 

Permitem que sejam os mercados a alocar os recursos. Os baixos níveis de competitividade do mercado nalguns 
sectores-chave (incluindo os transportes) constituem 
obstáculos ao desenvolvimento do sector privado.  

Empenharam-se em implementar medidas de 
governação credíveis e capazes.

Sim, apesar dos grandes contratempos que tiveram de 
enfrentar nos últimos anos.

Elementos políticos 

Transferência de tecnologia. O IDE é elevado, mas o mercado interno é dominado por 
empresas pequenas e informais. 

Mudanças estruturais e mudanças em matéria de 
competitividade. 

Limitado. 

Mercados de trabalho eficientes. Fraco.

Promoção das exportações e política industrial. Estágio inicial. 

Fluxos de capitais e abertura do mercado financeiro. Conta de capital não aberto. 

Desenvolvimento do sector financeiro. O mercado financeiro está a crescer, mas continua aquém dos 
mercados de outros países de rendimentos médios da ASS, 
com fraca cultura de poupança.

Urbanização e investimento rural. Grande parte da urbanização não é gerida. Fraca infra-
estrutura rural.

Equidade e igualdade de oportunidades. Desigualdade de rendimentos significativa. Continuam a existir 
dificuldades em assegurar a igualdade de rendimentos e de 
oportunidades.

Desenvolvimento regional. A população urbana concentra-se no desenvolvimento 
regional desigual de Maputo e arredores. 

A qualidade do debate. Debates políticos limitados, mas com tendência a melhorar.    
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a. Formal: Vendas por trabalhador calculadas em USD a câmbio constante para 2011
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Tabela 1: Continued

Exemplos de políticas de crescimento abaixo do ideal 

Subsidiar a energia, excepto no caso da concessão 
muito limitada de subsídios destinados aos segmentos 
altamente vulneráveis da população.

 Subsídios limitados através do IVA para a electricidade 

Proporcionar uma protecção aberta contra a 
concorrência em determinados sectores, indústrias, 
empresas e empregos.

Protecção considerável de certos sectores. 

Impor controlos de preços para travar a inflação, que 
pode ser tratada com maior eficácia através de outras 
políticas macroeconómicas. 

Limitado 

Proibir as exportações por períodos prolongados, a fim 
de manter os preços do mercado interno baixos para os 
consumidores, em detrimento dos produtores.

Não

Fraca regulação do sistema bancário, aliada a um 
controlo directo excessivo e a interferências na 
actividade.

  

Resistir à urbanização e, consequentemente, investir 
pouco nas infra-estruturas urbanas.

Não

Fonte: Elaborado pela equipa do Banco Mundial, com base em dados da Comissão para o Crescimento e Desenvolvimento (2008).
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Figura 2. Moçambique: Rácios de capital público e privado sobre a produção
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Já se registaram progressos significativos no 
desenvolvimento de várias instalações de exploração 
de GNL. Actualmente, estão a ser desenvolvidos quatro 
instalações diferentes, nas Áreas 1 e 4 da Bacia do Rovuma 
(Tabela 1). No total, serão desenvolvidas cinco linhas de 
produção, com uma capacidade combinada de liquefacção 
de 31,5 milhões de toneladas por ano (MTPA, do inglês “million 
tons per annum”), nos espaços Coral Sul, Golfinho e Rovuma 
LNG 1. Além disso, é provável que sejam acrescentadas mais 
linhas de produção no espaço Rovuma LNG 2. Espera-se 
que a capacidade total dessas cinco linhas de produção seja 
atingida em 2027. Os espaços em desenvolvimento são os 
seguintes:
 
• Coral Sul: O projecto de desenvolvimento offshore de 

Coral Sul, na Área 4, é um projecto flutuante de GNL 
(FLNG, do inglês “floating LNG”). É liderado pela Eni e 
terá uma linha de produção flutuante offshore com 
capacidade de liquefacção de 3,4 MTPA. A decisão 
final de investimento (FID, em inglês “Final Investment 
Decision”) foi anunciada em Junho de 2017 e a 
produção deverá começar em meados de 2022.

• Golfinho (Atum): Este projecto, localizado na Área 1, 
foi liderado pela Anadarko Petroleum Company, a qual 
anunciou a FID em Junho de 2019. Em Setembro de 
2019, a participação da Anadarko foi adquirida pela 
Total. O projecto envolve o desenvolvimento de duas 
linhas de produção onshore, com capacidade total de 
liquefacção de 12,9 MTPA, e a produção da primeira 
linha deve arrancar em 2024. 

• Rovuma LNG 1 (Mamba): Localizado na Área 4, este 
projecto é gerido pela Mozambique Rovuma Venture, 
liderada pela Exxon Mobil e pela Eni, e prevê o 
desenvolvimento de duas linhas de produção onshore, 
com uma capacidade total de liquefacção de 15,2 
MTPA. A Exxon Mobil planeia investir 500 milhões USD 
na fase inicial de construção e prevê-se que a DFI seja 
anunciada em 2020. O arranque da produção encontra-
se previsto para 2025.

• Rovuma LNG 2 (Prosperidade): O desenvolvimento 
deste projecto, que se espera que vá adicionar cerca 
de 10 MTPA com as suas linhas de produção onshore, 
encontra-se previsto para o início de 2030.

Anexo A2. Instalações de Exploração de GNL em 
Moçambique

Tabela 2. Montante de investimento estimado e capacidade esperada do espaço de GNLa

Bloco
Tipo de 

instalações
Capacidade de 

produção de GNL
Arranque da produção 

(previsto)

Coral Sul Área 4 FLNG
3,4 MTPA

(1 linha de produção)
2022

Golfinho Área 1
Sistema 

submarino

12,9 MTPA 
(2 linhas de produção de 

6,44 MTPA)
2024

Rovuma LNG 1 (Mamba) Área 4
Sistema 

submarino

15,2 MTPA 
(2 linhas de produção de 

7,6 MTPA)
2025

Rovuma LNG 2 (Prosperidade) Área 1
Sistema 

submarino
Cerca de 10 MTPA 2030

Total 41.5 MTPA

Fonte: Estimativas da Equipa do Banco Mundial.
a. Trata-se apenas de uma estimativa dos valores de investimento, que poderão diferir dos montantes realmente investidos, devido a vários factores.
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Foram feitas várias suposições para o cenário 
de base do modelo MAPIO:

• A produção de GNL é limitada aos quatro espaços 
identificados, presumindo-se que não haverá qualquer 
atraso no início da produção. 

• Foram obtidas estimativas quanto ao prazo de execução 
e de arranque da produção, com receitas e custos 
associados (investimentos e custos de exploração), 
junto da equipa do Banco Mundial dedicada à área da 
energia.

• Presume-se que a maior parte do programa será 
implementada por empresas e trabalhadores 
provenientes do estrangeiro; só 10 por cento da 
execução do programa é que será fornecida por 
empresas e trabalhadores locais. 

• O aumento da procura (devido à implementação 
do programa) só tem um impacto inicial limitado 
na oferta, que vai aumentando ao longo do período 
de implementação. Não se presume que os efeitos 
da oferta irão persistir após o término do período de 
implementação.

• Todo o GNL produzido é vendido ao preço internacional 
de venda do GNL, o qual, após as previsões de queda 
para o período entre 2019 e 2021, deverá aumentar 2,6 
por cento ao ano, durante o período de 2021-2033. 
Uma vez que ainda não foi definida qualquer política 
especifica para o consumo interno, não foi considerada 
a possível fixação de preços subsidiados para o 
consumo interno.

• De igual modo, ainda não se procedeu à identificação 
das receitas e dos custos da participação da ENH no 
desenvolvimento do projecto, pelo que esses elementos 
foram excluídos do modelo.

• O modelo não considera os efeitos multiplicadores nem 
os possíveis factores externos, positivos ou negativos, 
como por exemplo, os custos ambientais.

Cenários do modelo MAPIO:
Cenário 1 - cenário de base: pressupostos conforme 
descritos acima
Cenário 2 - baixa produção: No cenário de baixa produção, 
o investimento no projecto LNG Rovuma 2 (Prosperidade), 
que ainda se encontra em fase de conceito, não avançaria, o 
que implicaria uma produção de cerca de 10 MTPA a menos 
do que a prevista na linha de base.

137 Estima-se que a elasticidade do emprego no sector dos serviços de Moçambique seja superior à unidade, enquanto as estimativas para os países da África 
Subsariana rondam, tipicamente, os 0,75. Este último valor é utilizado na análise. As elasticidades são utilizadas indiscriminadamente para todos os tipos de 
mão-de-obra identificados nos dados referentes ao emprego.

138 Poderão ser introduzidos factores de ajustamento para alterar este pressuposto.

Cenário 3 – choque de preços: Presume-se que um choque 
de preços negativo, com a magnitude do dobro do desvio-
padrão do preço do GNL, afectará os preços do GNL em 
2025 e persistirá até 2033. Apesar deste choque de preços, 
presume-se que a produção de GNL se irá manter inalterada.

Pressupostos subjacentes à análise 
multiplicadora

• A matriz de contabilidade social (SAM, em inglês “Social 
Accounting Matrix”) para Moçambique é apresentada 
em moeda local (MZN) para o ano de 2015. O valor das 
despesas é indicado em USD para 2019 e a análise é 
realizada em USD. Sempre que necessário, é utilizada 
uma taxa de câmbio fixa de 60 MZN para 1 USD durante 
todo o período de observação. 

• Além da SAM, o modelo utiliza dados sobre o emprego 
para examinar os impactos multiplicadores na procura 
de mão-de-obra. Para esse efeito, é necessário 
proceder ao ajustamento à taxa de câmbio dos rácios 
de emprego-produção correspondentes à SAM de 2015. 

• As estimativas quanto às elasticidades do rácio 
emprego-produção são poucas e muito distantes, 
nomeadamente, a nível de sector e de profissão. Neste 
momento, as estimativas de Moolman (2003) para 
a África do Sul já têm mais de 15 anos. As estimativas 
de Kapsos (2005) também são bastante datadas, mas 
abrangem uma série de países e um número limitado de 
sectores (agricultura, indústria e serviços), embora não 
seja feita qualquer distinção entre grupos de profissões 
ou níveis de escolaridade. Uma vez que Moçambique 
se encontra coberto pelo estudo de Kapsos (2005), 
mapeamos estas estimativas, de forma generalizada, 
relativamente às actividades identificadas no modelo.137 

• Adicionalmente, com base nos dados do BM, pressupõe-
se que a quota dos ganhos salariais dos trabalhadores 
estrangeiros do projecto que acaba por ser gasta 
localmente é de 15 por cento (comparativamente à 
quota de 100 por cento dos trabalhadores locais). 
Se partirmos do princípio de que os trabalhadores 
estrangeiros ganham mais 6,66 por cento do que os 
seus congéneres locais e de que a distribuição por tipo 
de mão-de-obra é a mesma, o ciclo de rendimentos e 
despesas associado aos trabalhadores estrangeiros é 
quase idêntico ao dos seus congéneres locais.138 Para 
esse efeito, consideramos que todo o contingente de 

Anexo A3. Pressupostos e Cenários dos modelos 
MAPTIO e de Multiplicadores
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trabalhadores estrangeiros sediados no local contribui 
para o emprego local, inclusivamente no que se refere 
ao seu ciclo específico de rendimentos e despesas.

• Os dados utilizados para conceber a SAM de 2015 
baseiam-se nas contas de produção a nível sectorial não 
publicadas que nos foram fornecidas pelo INE139, nos 
saldos da oferta-procura de matérias-primas, e numa 
matriz de fornecimento referente a 2015, em conjunto 
com as estatísticas governamentais da Direcção 
Nacional de Planeamento e Orçamento (DNPO) e 
com as estatísticas da balança de pagamentos do FMI 
para 2015. Acrescentámos ainda os dados por publicar 
do inquérito ao mercado de trabalho do INE relativo 
ao período de 2014-2015 e uma matriz de utilização 
de uma SA moçambicana referente a 2007 (Arndt e 
Thurlow, 2014). A SAM de 2015 para Moçambique 
identifica 55 indústrias (entidades responsáveis 

139 O Instituto de Estatística de Moçambique.

pelo processo de produção de bens e serviços) 
e mercadorias (bens e serviços produzidos pelas 
actividades). Além disso, também foram identificados 
três factores de produção: capital, terra e mão-de-obra, 
e este último foi desagregado por níveis de escolaridade 
e por zonas urbanas e rurais. Foram distinguidas quatro 
instituições principais (empresas, famílias, governo e 
resto do mundo) e as famílias foram desagregadas por 
níveis de rendimento e por residência rural e urbana. 
O governo representa a principal conta de despesas 
públicas e várias contas de receitas fiscais. Por último, 
uma conta poupança = investimento mostra como 
é que as poupanças são mantidas (recolhidas) pelas 
quatro instituições acima (incluindo o saldo da conta 
corrente, por oposição à poupança pelo resto do 
mundo) disponibilizadas para a procura de investimento 
(incluindo a alteração das existências).

Caixa 1. Implicações de diversas abordagens para alcançar a equidade 
intergeracional      

Uma versão modificada da hipótese de rendimento permanente (PIH, do inglês “permanent income hypothesis”) 
possibilitaria a obtenção de um investimento antecipado, mas é possível que isso não seja aconselhável no caso 
específico de Moçambique. Em Moçambique e noutros países em desenvolvimento, o capital é mais escasso 
do que a mão-de-obra. Se a taxa de rentabilidade do investimento em capital físico e humano for superior à taxa 
de rentabilidade das poupanças no estrangeiro, poderá ser desejável aumentar esse investimento, se estivermos 
num contexto de escassez de capitais. No entanto, o investimento antecipado nem sempre conduz a um nível de 
crescimento mais elevado. Por conseguinte, as despesas antecipadas devem ser totalmente compensadas por um 
ajustamento fiscal a médio prazo. Futuramente, terá de ser feito um ajustamento orçamental, a fim de reconstruir 
o nível de riqueza financeira, para que chegue ao nível indicado no quadro da PIH padrão. Se a subida tiver um 
impacto positivo no crescimento, o ajustamento orçamental necessário no futuro será menor, mas esse impacto 
no crescimento não é assumido ex ante. Considerando a presente necessidade de consolidação orçamental de 
Moçambique, bem como os riscos fiscais associados a qualquer endividamento por conta de receitas futuras, os 
benefícios e os riscos desta abordagem teriam de ser ponderados com bastante cautela.

A implementação de um quadro global de sustentabilidade fiscal (FSF, do inglês “sustainability framework”) possibilitaria 
a utilização de um nível mais baixo de património financeiro líquido para promover o aumento do investimento 
em capital físico e humano. Presume-se que o investimento antecipado tenha um impacto positivo nas receitas 
fiscais e no crescimento não relacionado com os recursos, mas também no aumento das despesas de exploração 
e manutenção para manter um stock de capital mais elevado. A riqueza financeira é estabilizada a longo prazo num 
nível mais baixo do que o previsto no âmbito dos quadros da PIH padrão ou da PIH modificada. Em vez disso, o país 
acumula mais capital físico e humano. 

Estas abordagens conduzem a diferentes conclusões quanto ao perfil temporal da margem fiscal em Moçambique 
e põem em evidencia os riscos relacionados com o investimento antecipado. Segura-Ubiergo et al. (2013) fornecem 
ilustrações para o caso de Moçambique, utilizando como medida da margem fiscal o saldo primário não relacionado 
com os recursos, enquanto parte do PIB não associada ao GNL. Utilizando a abordagem norueguesa, a margem 
fiscal passaria de zero, na fase de pré-produção, para quase 7 por cento em 2050. A PIH proporciona uma margem 
fiscal constante inferior a 3 por cento. Em contrapartida, os quadros de PIH modificada e de FSF possibilitam um 
aumento gradual da margem fiscal para quase 8 por cento em finais de 2020, logo seguido por uma política fiscal 
mais restritiva. No quadro da PIH modificada, torna-se mesmo necessário ter algum excedente durante alguns anos, 
para que seja possível reconstruir a sustentabilidade fiscal após o período de investimento antecipado. Isso ilustra os 
riscos a longo prazo associados à expansão do investimento público num contexto de baixa eficiência do mesmo. 




