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• Superfície, em milhares de km2: 802
• População, em milhares de habitantes (2004): 19 182
• PIB per capita, em dólares (2003): 229
• Esperança de vida (2000-2005): 38.1
• Taxa de analfabetismo: 50.9
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DESDE O FIM DE UMA GUERRA devastadora, em 1992,
Moçambique tem registado uma das mais elevadas
taxas de crescimento do mundo, com uma média de
8.1 por cento desde 1993, tendência mantida em 2003
e 2004. Contudo, o rendimento per capita ainda se
encontra entre os mais baixos do mundo: 229 dólares
em 2003. O nível de pobreza descresceu
consideravelmente, porém mais de 50 por cento da
população é ainda considerada pobre e as desigualdades
quanto ao rendimento e à riqueza continuam evidentes,
sendo possível que tenham até aumentado em algumas
regiões. O crescimento de Moçambique deve-se em
grande parte a consórcios estrangeiros de grandes
dimensões (os “mega-projectos”), mas pouco se tem feito
para alcançar um crescimento mais geral, ou para criar
capacidades de produção competitivas. Além disso,
Moçambique tem de lutar contra o HIV-SIDA, um

grave problema que se tem agravado cada vez mais, e
contra um dramático défice de recursos humanos.

O crescimento real do PIB atingiu os 7.1 por cento
em 2003 e aumentou para 7.8 por cento em 2004
segundo as estimativas,
devido principalmente
aos dois mega-projectos
financiados por investi-
dores estrangeiros: o
gasoduto da Sasol e a
expansão da fundição
de alumínio Mozal II. Se for confirmado, esse resultado
estará de acordo com o objectivo de um crescimento
de 8 por cento, fixado no Plano de Acção para a Redução
da Pobreza Absoluta (PARPA) para o período de 2001-
05. Prevê-se um crescimento do PIB de cerca de 

Prevê-se um forte crescimento 
económico com a implementação 
bem-sucedida dos “mega-projectos”, 
mas esforços devem ser envidados 
com relação à redistribuição de 
rendimentos e à redução da pobreza.
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Figura 1 - Crescimento do PIB real

Fonte: Dados do FMI e do Instituto Nacional de Estatística; cálculos dos autores para as estimativas (e) e as projecções (p).

7.7 por cento para 2005 e uma descida do mesmo para
6.7 por cento em 2006. Contudo, mantêm-se as
apreensões quanto à sustentabilidade desse padrão de
crescimento e quanto às possibilidades de se transformar
os mega-projectos – que beneficiam de substanciais
exonerações fiscais e têm pouca repercussão no resto
da economia – em novas fontes de criação de empregos
e de receitas fiscais.

Em Dezembro de 2004, o Presidente Joaquim
Chissano, que estava no poder desde 1986 e havia
vencido as duas últimas eleições multi-partidárias, foi
substituído por Armando Emílio Guebuza, um alto
dirigente da Frelimo (Frente de Libertação de
Moçambique) durante cerca de quatro décadas e
veterano da luta pela libertação de Moçambique contra
o colonialismo português. Apesar de alguns protestos
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por parte da oposição, observadores independentes
nacionais e internacionais ficaram em geral bastante
satisfeitos com a justeza da eleição. 

As novas autoridades terão de enfrentar numerosos
desafios. Precisam melhorar a governação, incluindo a
modernização na área da justiça, combater mais
activamente a corrupção, e proceder a reformas
estruturais coordenadas e coerentes para melhorar a
distribuição de recursos e criar novas capacidades. Essas
medidas são da maior importância para que se possa
alargar as bases do desenvolvimento e do crescimento
da economia, acelerar a criação de empregos, erradicar
a pobreza e cumprir as condições impostas pelos
parceiros para o desenvolvimento.

Progressos Económicos
Recentes

Em 2003 e 2004, a actividade económica foi
praticamente sustentada pelo sólido desempenho das
indústrias extractivas e manufactureiras, dominadas
pelos dois mega-projectos. O que também contribuiu
para um elevado crescimento foram as boas colheitas
das principais culturas de exportação, bem como a
crescente procura dos serviços de transportes e
comunicações.

Apesar da agricultura de Moçambique ser bastante
favorecida pelos solos férteis do país, ela sofre com a

irregularidade das chuvas, especialmente no sul, mais
árido. Tanto em 2003 como em 2004, a seca afectou
o sul do país, enquanto que nas regiões do Norte e
Centro as chuvas foram abundantes. A agricultura
cresceu mais de 8 por cento em 2003 e 2004. No geral,
tanto a produção das culturas de base (feijão, milho e
mandioca), como a das culturas de exportação (caju,
algodão, açúcar e tabaco) excederam os níveis dos anos
anteriores e, em muitos casos, atingiram os níveis mais
altos jamais alcançados. Houve um aumento notório
das áreas de cultivo, para a maior parte dos produtos
e em todas as zonas. Os sectores do açúcar e do tabaco
registaram um rápido crescimento, devido à privatização
de numerosas plantações de cana-de-açúcar e ao acesso
preferencial ao mercado da União Europeia, assim
como à contracção da produção de tabaco no Zimbabué,
respectivamente. A produtividade também cresceu,
devido a uma disponibilidade maior (mas ainda
insuficiente) de fertilizantes e de variedades de alto
rendimento, e devido também, embora de maneira
mais limitada, ao Programa de Investimento Público
para o Desenvolvimento do Sector Agrário (PROAGRI
II), que permitiu melhorar os serviços de valorização
e de extensão das terras.

No seu relatório de análise da vulnerabilidade, o
Programa Alimentar Mundial indica que a insegurança
a nível alimentar diminuiu significativamente desde a
colheita de 2001-02, e que ainda serão registadas
melhorias suplementares na próxima colheita. Estima-
se que a produção agrícola cresça 6.5 a 7 por cento ao
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Figura 2 - PIB per capita em Moçambique e na África (em dólares actuais)

Fonte: FMI.
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Fonte: Estimativas dos autores baseadas em dados do Instituto Nacional de Estatística.
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Fonte: Estimativas dos autores baseadas em dados do Instituto Nacional de Estatística.

ano, entre 2004 e 2007. Apesar desse progresso geral,
o aumento da produção do sector requer esforços
consideráveis visando melhorar o acesso ao crédito,
estimular a adopção de novas tecnologias e investir em
infra-estruturas rurais.

Nos últimos cinco anos, a dimensão do sector
manufactureiro em Moçambique evoluiu de maneira
espetacular com a conclusão de uma enorme fundição
de alumínio (Mozal) na província de Maputo. Com a
expansão da capacidade de instalação para 512 000
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toneladas, no final de 2003, a produção aumentou 
82 por cento no primeiro semestre de 2004. O alumínio,
por si só, representa 50 por cento da produção
manufactureira total. Outros ramos do sector
manufactureiro de capital intensivo, tais como bebidas
e cimento, também registaram um crescimento
significativo, enquanto que a produção agro-industrial
registou um desempenho mais fraco. A crise do sector
têxtil e de vestuário continuou. A produção de têxteis
e de vestuário passou de 20 por cento (do sector
manufactureiro) na década de 80 para menos de 3 por
cento em 2003. Apenas duas fábricas de vestuário ainda
se encontram em funcionamento e todas as quatro
grandes usinas têxteis fecharam. O segundo mega
projecto concluído em 2004 foi o gasoduto para

transporte de gás natural que liga a província de
Inhambane à África do Sul. Esse gasoduto gerou um
aumento brutal da produção de gás nacional, que
cresceu 130 por cento no primeiro semestre de 2004. 

O sector da construção, concentrado em grandes
projectos, sofreu um decréscimo de 10 por cento após
a conclusão do gasoduto da Sasol e do programa de
extensão da Mozal. Contudo, espera-se que esse sector
se recupere em 2005-06, com o lançamento de um
projecto do valor de 500 milhões de dólares para a
extracção e a exploração das jazidas de areias pesadas
de Moma (que contém titânio), e com a renovação das
linhas-férreas de Ressano Garcia e do Corredor de
Nacala, e da linha-férrea de Sena, que liga Tete à Beira. 

Tabela 1 - Componentes da Procura (percentagem do PIB)

Fonte: Dados do FMI e do Instituto Nacional de Estatística; cálculos dos autores para as estimativas (e) e as projecções (p).

1996 2001 2002 2003 2004 (e) 2005 (p) 2006 (p)

Formação bruta de capital 21.8 41.5 44.7 44.7 44.3 48.1 50.9
Público 11.2 16.6 14.3 14.3 12.0 13.0 12.9
Privado 10.6 24.9 30.4 30.4 32.3 35.1 38.1

Consumo 101.8 72.9 68.0 68.0 63.1 60.2 59.1
Público 8.0 13.9 14.3 14.3 13.8 13.6 13.4
Privado 93.8 59.0 53.7 53.7 49.3 46.7 45.7

Saldo externo -23.7 -14.4 -12.7 -12.7 -7.4 -8.4 -10.1
Exportações 12.2 29.2 33.0 33.0 35.1 34.1 31.5
Importações -35.8 -43.6 -45.6 -45.6 -42.5 -42.5 -41.6

No sector dos serviços, o transporte e as
comunicações cresceram 35 por cento no primeiro
semestre de 2004. O progresso do ramo dos transportes
deveu-se ao desenvolvimento das actividades portuárias
e ao aumento do tráfego aéreo, devido à criação de
uma nova transportadora privada. O crescimento do
ramo das comunicações deveu-se por sua vez à criação
de uma segunda operadora de telefones móveis, a
Vodafone. Quase 80 por cento dos investimentos no
transporte são efectuados nos três corredores seguintes:
Maputo-África do Sul, Beira-Zimbabué e Nacala-
Malawi. Em 2003, foi aprovada uma concessão para a
gestão do porto de Maputo e espera-se que o
investimento de 70 milhões de dólares para os três
primeiros anos melhore as ligações entre o corredor de
Maputo e as regiões do interior da África do Sul,

permitindo assim uma concorrência directa com o
porto de Durban. 

A tendência ascendente do investimento privado
continua, devido sobretudo ao aumento do investimento
estrangeiro em alguns mega-projectos. O investimento
público tornou-se estável, depois de ter registado um
pronunciado aumento no início da década de 2000,
resultante dos esforços excepcionais de reconstrução após
as inundações. Os gastos do Governo diminuíram em
2004, devido a uma escassez de donativos vindos do
exterior. Segundo as estimativas, a procura externa
melhorou em 2004 devido ao rápido crescimento das
exportações de alumínio e à diminuição das importações
de bens de equipamento, após a conclusão da Mozal
II e do gasoduto da Sasol. 
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Políticas macroeconómicas

Política fiscal e monetária

O Plano de Acção para a Redução da Pobreza
Absoluta (PARPA) 2001-05 apresenta os principais
objectivos de política económica de Moçambique. No
seguimento de uma avaliação globalmente satisfatória
da implementação dessa estratégia nos últimos quatro
anos, as autoridades moçambicanas e o FMI assinaram,
em meados de 2004, um acordo quanto a um Programa
de Financiamento para a Redução da Pobreza e
Crescimento, por três anos. Apesar do Governo ter
conseguido consolidar a estabilidade macroeconómica,
ainda tem que remediar uma série de pontos fracos,
principalmente com relação a uma utilização mais
eficaz do orçamento destinado às despesas sociais e a
supressão dos obstáculos ao desenvolvimento do sector
privado.

Os parceiros para o desenvolvimento estabeleceram
um diálogo com as autoridades de Moçambique com
relação a áreas prioritárias, entre as quais: a gestão fiscal,
as reformas do sector público e financeiro, a melhoria

do ambiente empresarial e a modernização da justiça.
Em 2003, no contexto da revisão conjunta do programa
governamental, os objectivos do PARPA foram definidos
de uma forma mais racionalizada tomando-se como base
uma matriz de avaliação de desempenho denominada
QAD (Quadro de Avaliação de Desempenho). O QAD
fornece uma série de indicadores de desempenho com
o fim de acompanhar o progresso na implementação
da estratégia nacional, a médio prazo, e ajudar os
doadores a tomarem decisões relativas à ajuda. Os
doadores financiam cerca da metade das despesas do
Governo.

O resultado do orçamento de 2003 não foi
satisfatório, já que o défice global (incluindo os custos
da reestruturação bancária) excedeu o objectivo oficial,
fixado a 3.9 por cento do PIB. Apesar da redução dos
gastos com bens e serviços, estima-se que o défice global
de 2004 tenha aumentado para 5.2 por cento do PIB,
face aos 4.9 por cento de 2003, o que reflecte uma
insuficiência significativa de donativos e de receitas. Os
atrasos de algumas empresas em cumprir com os
pagamentos de acordo com o novo código sobre os
impostos das sociedades comerciais, bem como o

1. Em Janeiro de 2004, as autoridades publicaram um decreto aumentando em 2 por cento os impostos especiais sobre o combustível

e adoptando um mecanismo trimestral automático para evitar a erosão dessas receitas em termos reais.

Tabela 2 - Finanças Públicas (percentagem do PIB)

a. Apenas os mais significativos constam do relatório.
Source : Dados do FMI e do Ministério das Finanças e Planeamento; cálculos dos autores para as estimativas (e) e as projecções (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Total das receitas e donativosa 17.6 28.1 25.9 24.9 21.8 20.9 20.6
Receitas fiscais 9.8 11.8 12.5 13.3 12.8 12.5 12.6
Donativos 7.0 14.8 11.8 10.6 8.0 7.4 6.9

Total das despesas e empréstimos líquidosa 20.7 34.7 33.8 29.8 27.0 27.9 27.5
Despesas correntes 9.4 14.7 15.6 16.3 15.5 14.8 14.7

Sem pagamentos de juros 8.0 14.0 14.1 15.0 14.4 14.0 13.9
Salários e remunerações 2.2 7.0 7.3 7.5 7.3 7.2 7.1
Pagamentos de juros 1.4 0.7 1.5 1.3 1.1 0.8 0.8

Despesas de capital  11.2 16.6 14.3 13.0 10.9 11.9 11.8

Saldo primário -1.6 -5.9 -6.4 -3.7 -4.1 -6.2 -6.2
Saldo global -3.1 -6.6 -7.9 -4.9 -5.2 -7.0 -7.0

impacto adverso da apreciação do metical nas receitas
provenientes dos direitos aduaneiros, resultaram em
receitas de impostos mais baixas do que o previsto.

Apenas os impostos sobre produtos petrolíferos tiveram
resultados positivos, devido à introdução de um ajuste
trimestral1 automático dos impostos sobre os
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combustíveis visando evitar a erosão das receitas pela
inflação.

Segundo a ordem prioritária das despesas públicas
prevista pelo PARPA, as despesas (sem pagamentos
de juros) dos sectores prioritários – educação, saúde,
agricultura, infra-estruturas, boa governação e gestão
financeira e macroeconómica – aumentaram , passando
de 55 por cento do total das despesas em 2003 para
63 por cento em 2004, ligeiramente abaixo do objectivo
de 66 por cento fixado pelo PARPA. Os números da
execução orçamental diferiram enormemente entre
sectores e províncias, com a saúde e a água apresentando
taxas de execução particularmente baixas (o que levou
a uma produção insuficiente), contrariamente a outros
sectores que apresentaram gastos superiores aos limites
fixados. Essa situação reflecte os atrasos e a pouca
previsibilidade dos desembolsos dos doadores e dos
ministérios respectivos, e as irregularidades de
planeamento e orçamentação por parte desses
ministérios.

De forma a melhorar a eficiência e a transparência
quanto à utilização dos fundos públicos e permitir a
atempada execução do orçamento nos principais
sectores estratégicos, as prioridades para 2005 incluem
o reforço da fiscalização e da auditoria do processo
orçamental, bem como das funções da administração
pública. As medidas principais incluem a adopção de
um sistema detalhado de classificação por função, um
controlo mais apertado da massa salarial e a introdução
de um orçamento integrado, de uma gestão do tesouro
e um sistema de contabilidade e de controlo interno.
Cinco grandes ministérios também estão sendo
reestruturados. Além disso, desde 2003 os distritos são
reconhecidos como parcelas orçamentais, podendo
agora aceder a fundos criados por doadores para
financiar trabalhos de infra-estruturas de pequena
escala, com base num processo de planeamento
colectivo. Quinze doadores assinaram um Memorando
de Entendimento com as autoridades nacionais em
Abril de 2004, visando clarificar os mecanismos de
coordenação, alinhar os programas dos doadores com
os ciclos de planeamento e implementação
governamentais, reduzir a volatilidade dos desembolsos
e maximizar o impacto causado pela ajuda ao

orçamento e a balança de pagamentos sobre o
desenvolvimento. Os dados do apoio orçamental
directo são apresentados de forma detalhada nesse
memorando. 

Prevê-se que as despesas orçamentais aumentem
em 2005-06, porém mais lentamente do que nos últimos
anos. Estima-se também que as despesas relacionadas
com o PARPA atinjam 67.3 por cento do total das
despesas em 2005, sendo principalmente canalizadas
para a educação, a criação de infra-estruturas de
transportes e de programas de revitalização nos hospitais.
O orçamento também prevê a contratação de novos
professores e profissionais de saúde. Esse aumento das
despesas correntes e de capital será apenas parcialmente
compensado pelo aumento das receitas fiscais, gerado
pelos esforços para melhorar a administração fiscal e
pela supressão dos benefícios fiscais concedidos a alguns
projectos. Estima-se que os défices orçamentais atinjam
uma média de 7 por cento em 2005 e 2006.

Em 2004, os objectivos da política monetária
incluíam uma redução do crescimento da massa
monetária para 15 por cento (19 por cento em 2003)
e uma inflação anual de 11.4 por cento. O Banco
Central tem-se voltado progressivamente para
instrumentos de mercado indirectos, tais como
arrematações semanais em hasta pública de títulos à vista
e a curto prazo. Outra medida foi o alargamento, em
meados de 2004, da base jurídica para cálculo de
requisitos de reserva de modo a incluir depósitos de não
residentes e de terceiros. Além do mais, o Banco Central
aumentou a utilização de vendas de divisas para esterilizar
o impacto monetário dos gastos do Governo, no
seguimento da oferta de títulos de dívida pública, no
primeiro semestre de 2004. 

Apesar das importações de petróleo de Moçambique
serem expressas em dólares americanos, a maior parte
dos outros produtos importados por esse país vêm da
África do Sul e da Zona Euro. A desvalorização do
metical face ao rand foi de cerca de 30 por cento em
2003, e de 13.5 por cento no primeiro semestre de
2004. Essa erosão teve repercussões sobre os indices de
preços ao consumidor (IPC), por que os produtos
alimentícios, importados na sua maioria da África do
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Sul, representam mais de dois terços do cabaz utilizado
para o cálculo do IPC. A inflação média do IPC chegou
aos 13.4 por cento em 2003, sendo portanto mais alta
do que o objectivo de 10.8 por cento fixado pelo
Governo.

Ainda assim, desde Maio de 2004 que a moeda
local se tem tornado cada vez mais forte, em termos
nominais, face ao dólar americano e ao rand sul-africano.
A apreciação de 18 por cento face ao dólar americano
em 2004 resulta da forte concentração de pagamentos
(relativos aos desembolsos atrasados) por parte dos
doadores, nos quatro últimos meses do ano. O
fortalecimento face ao rand reflecte a depreciação da
moeda sul-africana, após a baixa na taxa de juros imposta
pelas autoridades financeiras sul-africanas em Agosto
de 2004. A força do metical teve um impacto positivo
sobre a inflação. A inflação média anual desceu para
12.4 por cento em 2004, acabando o ano a 9.1 por cento
(abaixo do objectivo fixado pelo Governo), após um
aumento mais moderado dos preços dos alimentos,
que contrabalançou aumento dos preços do petróleo.
Prevê-se uma inflação média de 9.1 por cento em 2005
e de 7.1 por cento em 2006, se as colheitas de 2005
forem favoráveis e se o metical mantiver a força que tem
demonstrado recentemente. 

Posição face ao exterior

Moçambique faz parte de várias acordos regionais
de comércio preferencial. Como parte integrante do
Protocolo Comercial da Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral (SADC), o país
assumiu o compromisso de baixar gradualmente as
suas tarifas para os outros países membros da SADC
até chegar ao comércio livre. Essa redução tarifária terá
início em 2008 e o comércio livre será efectivo em
2012 com todos os países, à excepção da África do Sul
(a eliminação total de tarifas é prevista para 2015).

As relações comerciais com a UE melhoraram
significativamente com a assinatura do protocolo do
açúcar – que autoriza as exportações sem quotas e a
utilização das quotas não utilizadas por outros países
ACP. Finalmente, desde 2003, Moçambique satisfaz
os critérios de elegibilidade fixados pela AGOA (lei

norte-americana relativa ao crescimento e
oportunidades na África). Devido a isso, Moçambique
têm um acesso preferencial ao mercado norte-americano
para certos produtos, particularmente o vestuário.
Contudo, as fracas capacidades de produção, sobretudo
no sector manufactureiro, impediram as empresas de
tirar o máximo partido dos referidos produtos.
Moçambique só beneficiaria de um Acordo de Parceria
Económica (APE) com a UE, se esse acordo contivesse
uma sólida vertente relativa ao desenvolvimento, que
pudesse reforçar as capacidades produtivas e
institucionais do país. 

Os mega-projectos influem consideravelmente sobre
a balança comercial. Em 2003, as exportações de
alumínio – responsáveis por mais de 50 por cento do
total das exportações de bens do país– aumentaram
40 por cento, fazendo com que o valor total das
exportações crescesse para 880 milhões de dólares
(contra menos de 700 milhões em 2002). Moçambique,
que até 2000 ainda não produzia alumínio, é agora o
terceiro maior exportador de alumínio para a UE.

Alguns dos produtos que registaram um forte
crescimento foram, entre outros, o açúcar, a madeira
e o algodão, enquanto que os camarões continuam
numa tendência decrescente. Com a conclusão do
Mozal II e o início das exportações de gás por parte da
Sasol, as estimativas provisórias para 2004 mostram
um aumento de 60 por cento nas exportações geradas
pelos grandes projectos. 

A parte da África do Sul nas exportações
moçambicanas aumentou para 18 por cento, apesar
da Bélgica permanecer como o maior mercado para o
Moçambique. Essas estatísticas são, de uma certa forma,
enganadoras, já que o alumínio é comercializado por
intermédio de uma empresa de comércio com sede em
Antuérpia. A África do Sul continua a ser, de longe, o
mais importante fornecedor das importações de
Moçambique, com cerca de 40 por cento das
importações do país. Os produtos alimentícios são
quase exclusivamente provenientes da África do Sul. A
electricidade, o equipamento e a maquinaria são também
importados, na sua grande maioria, desse poderoso
vizinho.
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O défice comercial caiu de 13 por cento do PIB
em 2003 para 64 por cento (estimativa) em 2004,
apesar do aumento das importações de petróleo e
electricidade. No período de 2005-06, o esperado
aumento das importações de bens de equipamento,
resultantes da construção da fundição de titânio em
Moma e da expansão prevista do gasoduto, será
parcialmente compensado pelo dinamismo das
exportações de alumínio e pelo primeiro ano completo
de exportação de gás.

Com a implementação da exploração das jazidas
de gás natural e de areias de titânio, estima-se que,
no início de 2006, esses produtos representarão cerca
de 80 por cento das exportações de Moçambique.
Apesar das previsões de um aumento substancial no
valor líquido das exportações, ainda existem
preocupações com relação à vulnerabilidade dessas
exportações às flutuações dos mercados mundiais de
matérias-primas. Existem também dúvidas quanto às
possibilidades de se transformar os mega-projectos –
que beneficiam de consideráveis exonerações fiscais
e outros incentivos – em novas fontes de criação de
empregos e de receitas fiscais.

A actividade do IDE nos últimos anos tem sido
mantida por dois fenómenos relacionados: os mega-
projectos, responsáveis por mais de 90 por cento dos
fluxos de IDE acumulados durante o período de 1998-
2004, e o interesse do meio empresarial sul-africano na
economia de Moçambique. Desde 1985, o centro de
promoção ao investimento registou mais de 262
projectos sul-africanos, elaborados por 182 empresas.
O valor total dos investimentos desses projetos atingiu
1.33 mil milhões de dólares no final de 2003, fazendo

de Moçambique o principal beneficiário regional do IDE
da África do Sul. Quanto aos sectores orientados para
a exportação, os investidores sul-africanos (incluindo
as empresas que, apesar de serem sul-africanas, estão
actualmente principalmente cotadas em bolsas de valores
estrangeiras) são atraídos pelos recursos naturais
abundantes, incluindo reservas de gás, pelos baixos
custos de mão-de-obra e das taxas de electricidade
subsidiadas, assim como pelos numerosos incentivos
governamentais. A BHP-Billiton investiu 2.2 mil
milhões de dólares na usina de Mozal; o grupo Sasol
(carburantes sintéticos) é o principal investidor do
projecto de extracção de gaz Pandé-Temane, tendo nele
injectado mais de mil milhões de dólares; e a empresa
pública Spoornet está a recuperar a linha-férrea Ressano
Garcia. Os investidores sul-africanos, que adoptaram
uma estratégia de expansão regional, controlam também
três dos quatro complexos do açúcar, grandes fábricas
de cereais, todas as fábricas de cervejas e de
engarrafamento de refrigerantes e a maior parte do
turismo, principalmente fora de Maputo. Um número
considerável de pequenas empresas também estão
envolvidas.

Apesar da positiva contribuição dos mega-
projectos para o PIB e para as exportações do país,
contribuições essas que quase triplicaram nos últimos
cinco anos, o principal fornecedor desses mega-
projectos é a África do Sul, o que não estimula o
desenvolvimento das empresas locais. A maior parte
do IDE tem capitais intensivos e conhecimentos
específicos, o que restringe as possibilidades de
articulação com as empresas locais. Apesar do aumento
das articulações ascendentes e descendentes (a
Sociedade Financeira Internacional lançou um

Tabela 3 - Conta Corrente (percentagem do PIB)

a. O rendimento dos factores está incluído nos serviços.
Fonte: Dados do FMI e do Banco de Moçambique; cálculos dos autores para as estimativas (e) e as projecções (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balança comercial -19.6 -10.5 -18.7 -13.1 -6.4 -5.8 -6.9
Exportação de bens (f.o.b.) 8.0 20.5 18.9 20.4 25.0 25.7 23.8
Importação de bens (f.o.b.) -27.5 -31.0 -37.5 -33.5 -31.4 -31.4 -30.7

Serviços -3.2 -17.6 -5.7 -5.5
Transferências actuais/correntesa 7.9 13.7 11.7 12.4

Balança de transacções correntes -14.9 -14.5 -12.7 -6.2
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programa que permitiu a doze empresas
moçambicanas de assinarem contratos com a Mozal
no valor de 3 milhões de dólares), a integração entre
empresas locais e estrangeiras é ainda muito limitada. 

Em 2001, Moçambique tornou-se terceiro país
(depois da Bolívia e do Uganda) a atingir o ponto de
conclusão da iniciativa PPAE, ponto este que dá direito
ao alívio da dívida. A maioria dos membros do Clube
de Paris já concederam à Moçambique o alívio da
dívida, ou concederão em breve. Um esquema de
reaquisição da dívida comercial moçambicana também
já foi implementado. Como resultado, o peso da dívida
externa moçambicana estabilizou num nível suportável.
Prevê-se que o actual valor líquido do rácio “Dívida/PIB”
decrescerá progressivamente até 20 por cento em 2006.
O Governo tem tomado medidas para melhorar a
gestão da dívida. O rápido progresso na redução do rácio
da dívida externa em relação ao PIB (apesar de ser
ainda muito alto quando comparado com o Gana ou
Camarões), bem como o crescimento sustentado das
produções e das exportações, melhoraram a capacidade
do país quanto ao pagamento das suas dívidas, o que
levou a Fitch a colocar Moçambique na categoria B de
notação financeira.

Questões estruturais 

Apesar de Moçambique ter conduzido, nos anos 90,
o programa de privatização mais ambicioso da África,
os resultados foram mitigados e a esperados ganhos
adicionais – em termos de investimento, de produção
nacional e de criação de empregos – não se
materializaram. Durante esse processo, muitas pequenas
e médias empresas, que constituíam a maioria das
empresas públicas (EPs) adquiridas por moçambicanos,
enfrentaram graves dificuldades financeiras e faliram.
Por outro lado, médias e grandes empresas, adquiridas
por estrangeiros no sector do cimento, cerveja, tabaco
e açúcar, obtiveram mais sucesso e conseguiram
aumentar a sua produção e as suas vendas. 

Em meados de 2002, restavam por privatizar 20
grandes e 200 pequenas EPs, principalmente do sector
dos transportes e comunicações. Não houveram grandes
privatizações nos últimos anos, e poucos progressos são
previstos. Reconheceu-se que, em sectores como o da
energia, o resultado geral das privatizações tem sido
mitigado. Contudo, sabe-se muito pouco sobre os níveis
de emprego, o valor dos activos e os resultados financeiros
e operacionais da maioria das empresas públicas. Em
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Figura 5 - Montante do Total da Dívida Externa (percentagem do PNB)
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Fonte: Banco Mundial.
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teoria, a criação, no início de 2002, de um organismo
destinado a gerir as participações do Estado e a preparar
a cessão das empresas públicas, representou um avanço
institucional significativo. Na prática, esse instituto,
denominado Instituto de Gestão de Participações do
Estado (IGEPE), não tem nenhuma autonomia
operacional. Até agora, o Governo não conseguiu definir
uma estratégia clara quanto à escolha de sectores
estratégicos que devem ser mantidos sob a tutela do
Estado e quanto aos objectivos da privatização a longo
prazo. Enquanto que algumas empresas foram transferidas
ao sector privado, outras – incluindo a Companhia de
Portos e Caminhos-de-Ferro de Moçambique (CFM),
os correios, os aeroportos e a Electricidade de
Moçambique – não têm merecido a devida atenção
ministerial. Um consórcio reunindo CFM e Cornelder
Moçambique (dos Países Baixos), que já co-administra
o terminal de contentores da Beira, obteve o contrato
relativo à gestão do porto de Quelimane. 

O progresso na liberalização de serviços públicos
tem sido limitado. No que se refere às telecomunicações
móveis, foi concedida em Agosto de 2002, uma segunda
licença GSM à Vodacom International, empresa
associada a parceiros locais (Emotel, um grupo de
empresários locais, e a associação dos veteranos de
guerra). Contudo, o lançamento dos serviços da
Vodacom Moçambique foi feito com um ano de atraso.
Quando finalmente começou a operar, no final de
2003, a Vodacom cobria apenas algumas partes do país
e o preço dos cartões pré-pagos permanece basicamente
inalterado apesar de, em teoria, haver mais concorrência.
Quanto aos transportes, a revogação do decreto que
concedia à empresa pública LAM o monopólio das
rotas aéreas internas permitiu que uma nova companhia
de aviação privada, a Air Corridor, operasse no país,
oferecendo melhores serviços e preços mais baratos
fora da época alta. Além disso, apesar do gasoduto da
Sasol ser, em princípio, um prestador de serviços de livre
acesso regulamentado pelo Governo, ainda existem
preocupações quanto ao monopólio exercido pela Sasol,
não só sobre esse gasoduto como também sobre o
mercado do gás sul-africano. 

Os doadores têm dado grande importância às
questões de governação, num sentido mais amplo, e

estão preparados para impor condições mais rígidas
quanto ao desembolso da ajuda orçamental. Os meios
de comunicação, as organizações da sociedade civil e
as associações de empresas estão se implicando
gradativamente e são cada vez mais ouvidos. Ainda
assim, houve pouco progresso, se é que houve algum,
em 2003-04, quanto à modernização dos sistemas
jurídico e financeiro, às reformas do aparelho judiciário
e à luta contra a corrupção. A fraca vontade política,
juntamente com a falta de recursos orçamentais e
humanos, agrava a situação. O código comercial, o
código de processo civil e o código relativo aos contratos
públicos, cujas revisões se revestem de uma importância
crucial, estão longe de estar prontos para serem
discutidos no parlamento. Apesar do parlamento ter
recentemente aprovado uma lei referente aos tribunais
e o Conselho de Ministros ter aprovado um plano
estratégico para o sector, a implementação de certos
elementos-chave, tais como a nomeação de novos juízes
e procuradores, a execução dos orçamentos aprovados
e o acesso do público aos meios de defesa, permanecem
ainda fracos. Por último, é necessário um combate mais
determinado contra a corrupção a alto nível, já que o
projecto de lei anti-corrupção foi bloqueado. Esse
projecto de lei foi aprovado pelo Parlamento no final
de 2003, mas vários disposições foram consideradas anti-
constitucionais e a lei ainda não foi ratificada. Existe
um departamento anti-corrupção no gabinete do
Procurador-geral mas falta-lhe autonomia e recursos
financeiros.

Os resultados mitigados quanto à reforma da
regulamentação e o fraco progresso na redução da
vulnerabilidade do sistema financeiro reforçam a ideia
generalizada de que o ambiente empresarial em
Moçambique é fraco e não incita os investidores a se
lançarem em emprendimentos arriscados e actividades
de criação de empregos. Inquéritos sobre o ambiente
empresarial identificam uma série de entraves à
actividade do sector privado: a ineficácia da burocracia,
que conduz a atrasos nos procedimentos de registo de
empresas, e um sistema judicial fraco, que prejudica o
cumprimento contratual e permite uma corrupção
generalizada. A legislação laboral é rígida,
condicionando, por exemplo, o emprego de expatriados,
e a justiça é lenta. Os abusos de poder e os conluios
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aumentam os custos para as empresas em Moçambique,
devido às pequenas dimensões da economia e a falta
de uma política de concorrência. Surpreendentemente,
o risco político ou a instabilidade política quase nunca
são citados como problemas, um avanço considerável
para um país que há uma década estava atormentado
por uma guerra civil.

Indubitavelmente, esses entraves afectam a actividade
empresarial de Moçambique de diversas formas,
dependendo das dimensões e das características das
empresas. As grandes empresas estrangeiras estão
satisfeitas quanto ao clima de investimento local, porque
são beneficiadas por um tratamento preferencial da
parte do Governo e formam, por assim dizer, uma
espécie de ilha dentro da economia local. Por exemplo,
de forma a acelerar as importações de material necessário
para o gasoduto Pande-Temane, a Sasol foi autorizada
a implantar um terminal alfandegário próprio. Além
disso, através das empresas às quais estão afiliadas, as
grandes empresas estrangeiras têm acesso ao
financiamento, à tecnologia e aos mercados. 

Por outro lado, todos estes obstáculos têm um forte
impacto no sector privado local, que compreende
27 800 empresas, que registam um volume de negócios
total de 60 mil milhões de meticais e empregam 274 000
pessoas. Além disto, o sector privado contribue com
uma parte substancial da actividade económica,
principalmente na área do comércio e dos ramos
conexos, apesar de não haver uma estimativa credível
quanto ao peso que têm na economia. A maior parte
dessas firmas são micro-empresas que empregam 10 ou
menos pessoas, concentradas na zona de Maputo. As
empresas pequenas são extremamente frágeis e não
podem rivalizar com a concorrência regional em termos
de práticas modernas de gestão e de produção, o que
anula a vantagem que representa a abundante oferta de
mão-de-obra barata.

Mais de 80 por cento das empresas considera o
custo elevado dos empréstimos bancários como seu
maior problema, enquanto que 75 por cento considera
que o acesso ao crédito interno e externo é muito
limitado. A grande maioria das empresas moçambicanas
conta com os próprios recursos para fazer face às

principais necessidades de investimento e
funcionamento. O sector agrícola e agro-alimentar é
o que menos acesso tem às instituições financeiras
oficiais. No total, apenas 16 por cento do crédito vai
para a agricultura, principalmente para as grandes
propriedades pertencentes a estrangeiros, enquanto
que 35 por cento vai para a indústria e 49 por cento
para o comércio e outros serviços. No entanto, espera-
se que a parte do crédito à agricultura aumente, devido
à nova estratégia de dois bancos sul-africanos (Standard
Bank e ABSA), que apoiam os médios e grandes
agricultores comerciantes, principalmente zimbabuenses,
em Manica.

Uma vasta gama de iniciativas visando promover
o financiamento às Pequenas e Médias Empresas
(PMEs) têm sido implementadas por agências
governamentais, associações privadas e instituições
de doadores. Esses dispositivos incluem geralmente os
empréstimos em condições facilitadas, acompanhados
da prestação de serviços de apoio técnico, de
aconselhamento e de marketing às PMEs. Enquanto
que os fundos especiais do Governo para as PMEs,
bem como os mecanismos de assistência, têm sido
implementados a uma escala muito pequena, com
pouco impacto, algumas das iniciativas dos doadores
foram muito mais bem sucedidas. Entre as instituições
mais pequenas, privadas e para-estatais, que funcionam
numa pequena escala, e apoiam associações de
pequenos agricultores, principalmente do sector agro-
alimentar, pode-se citar: o GAPI (Gabinete de Apoio
à Pequena Indústria), o FFPI (Fundo de Fomento à
Pequena Indústria) e o FCC (Fundo Comunitário de
Crédito). Contudo, essas instituições dependem
fortemente dos fundos dos doadores, têm um alcance
limitado e carecem de capacidades a nível interno e
recursos financeiros. Em geral, há muito pouca
informação sobre outros mecanismos financeiros, tais
como as instituições de micro-financiamento,
especializadas nos empréstimos individuais nas zonas
urbanas, cujos montantes não ultrapassam os 2 000
dólares.

O apoio ao financiamento das PMEs parece em geral
fragmentado. A falta de uma estratégia de
industrialização coerente limita as possibilidades de
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Caixa 1 – Linhas de crédito concedidas por doadores

com base numa repartição dos riscos e numa monitorização pontual

Vários doadores apoiaram directamente o restabelecimento da base económica das PMEs moçambicanas

que haviam tido graves prejuízos com as cheias que assolaram o país em 2000. A USAID elaborou um plano

específico, pelo qual um montante em meticais equivalente a 22 milhões de dólares foi canalizado, através

do sistema bancário local, para as empresas afectadas pelas cheias. Foi criado um comité, composto por

representantes da USAID e do Governo de Moçambique, para atribuição dos fundos provenientes da

USAID. O comité contratou uma empresa local para formar um Departamento de Gestão de Projecto

(DGP) para gerir o fundo de empréstimo. O DGP encarregou-se de coordenar e pôr em prática o plano

do empréstimo e de delinear um acordo com os bancos locais de forma a adoptar regras e procedimentos

para gerir os empréstimos. O plano de empréstimos tem sido conduzido com base nos seguintes critérios: 

• Os empréstimos às empresas afectadas são concedidos a uma taxa de juro inferior à taxa praticada

no mercado (8-10 por cento, contra 34-36 por cento para os empréstimos comerciais normais). O

pagamento do empréstimo e dos juros é feito trimestralmente.

• O risco comercial é dividido - em duas partes iguais - entre a USAID e os bancos.

• Os beneficiários desses empréstimos têm até cinco anos para fazer o respectivo pagamento, com um

período de carência que pode ir até um ano.

• O limite máximo do empréstimo, originalmente fixado em 100 000 dólares, foi aumentado

gradativamente até atingir 250 000 dólares.

• O Comité tem de pagar aos bancos uma comissão de 2 por cento sobre o valor de cada crédito

desembolsado e já reembolsado.

Os bancos devem apresentar um relatório mensal ao DGP com:

• O volume de crédito desembolsado.

• O montante dos reembolsos recebidos. 

Com base nesses relatórios mensais, o DGP faz a auditoria e monitoriza as operações de crédito. 

Esse programa já possibilitou a aprovação de 274 empréstimos. O maior desses empréstimos chegou aos

250 000 dólares e o menor aos 1 471 dólares. Os pagamentos dos empréstimos são controlados através de

um sistema de vigilância pontual efectuado pelo DGP. Essa forma de fundos de garantia foi adoptada por

outras agências de doadores, obtendo o mesmo sucesso. 

Deve salientar-se contudo, com relação a esse sistema, que alguns bancos tendem a aproveitar-se dos

fundos de garantia e dos acordos de repartição de risco sem reduzirem, por exemplo, as taxas de juro ou as

garantias exigidaa aos seus clientes. Novos procedimentos estão sendo elaborados para resolver esse problema

e aumentar a concorrência entre as instituições financeiras locais. Um mecanismo de repartição de risco será

concedido às instituições financeiras locais que oferecerem as melhores condições de crédito aos beneficiários

finais do fundo de garantia. Essa estratégia, além de permitir a repartição dos riscos, permite também

incentivar as instituições financeiras a exigirem condições mais leves de concessão de crédito (i.e. nível de

garantia colateral, taxas de juro, prazo para pagamento). 
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coordenação e de definição de prioridades. Essa situação
reflecte a falta de uma política nacional de
desenvolvimento do sector privado e a insuficiência
do diálogo entre as autoridades, os doadores e o sector
privado.

Contexto social e político

A 3 e 4 de Dezembro de 2004, tiveram lugar em
Moçambique, pela terceira vez consecutiva, as eleições
presidenciais e legislativas multipartidárias, uma
conquista considerável para um país que, após a
independência, viveu 16 anos de guerra, até 1992. A
participação foi fraca, já que apenas 36 por cento da
população votou. Os observadores nacionais e
internacionais independentes consideraram no geral a
eleição justa, apesar de algumas irregularidades.
Armando Emílio Guebuza, o candidato da Frelimo, o
partido no poder, obteve 32 pontos percentuais a mais
do que o principal candidato da oposição. Apenas dois
partidos, a Frelimo e a coligação Renamo-União Eleitoral
conseguiram passar a barreira dos 5 por cento e elegeram
deputados (a Renamo com um número bem mais
reduzido de parlamentares). Os resultados da eleição
desmistificaram a ideia de que o país está politicamente
dividido por zonas geográficas, já que a Frelimo, não
somente mantém uma forte presença no Sul, mas
também ganhou em todas as regiões excepto duas
(Sofala e Zambézia). 

O Presidente Guebuza designou as lutas contra a
pobreza, a corrupção e o crime como prioritárias no
seu programa de governo. No discurso inaugural, a 2
de Fevereiro de 2005, sublinhou a necessidade de
coordenar as políticas e acções contra a corrupção e de
encorajar a responsabilidade colectiva dentro do
Conselho de Ministros e do Governo como um todo.
O novo gabinete tem 26 ministros (incluindo o
primeiro-ministro) e 15 vice-ministros. Destes, 11 são
mulheres (sete ministros, incluindo o primeiro-ministro
e 4 vice-ministros). Apenas 13 membros do gabinete
anterior (que contava 42 pessoas) permanecem, entre
os quais a Primeira-Ministra, Luisa Diogo, e os dez ex-
governadores de províncias, que foram nomeados
ministros ou vice-ministros.

Antes das eleições gerais de Dezembro, o Parlamento
eleito em 1999 havia aprovado, na sua última sessão,
a nova Constituição da República, que introduz algumas
inovações importantes: reforço da justiça e da legalidade,
criação de um Conselho de Estado no qual o líder do
segundo partido mais votado tem assento, e outras
pequenas alterações ao texto anterior. A nova
Constituição foi aprovada por unanimidade. 

Segundo a recente sondagem de 2002/03,
denominada Inquérito aos Agregados Familiares (IAF),
a taxa da pobreza em Moçambique caiu de 70 por
cento em 1996/97 para 54 por cento em 2002/03.
Contudo, esses dados não reflectem as significativas
variações regionais. A incidência da pobreza parece ter
diminuído de maneira espetacular no centro do país,
sobretudo nas províncias de Tete e Sofala, onde a
proporção de pobres caiu de mais de 80 para 60 e 36
por cento, respectivamente. Contudo, a taxa de pobreza
na província de Inhambane, no Sul, continua a
ultrapassar os 80 por cento. Outra sondagem recente
conduzida pelo Ministério da Agricultura, com base no
rendimento e não nas despesas, indica uma redução da
pobreza de apenas 4 por cento.

Segundo os resultados do IAF, Moçambique está
“a caminho” de atingir o objectivo fixado no PARPA
quanto à redução da taxa de pobreza para 50 por cento
em 2010, e atingir o primeiro Objectivo de
Desenvolvimento do Milénio (ODM) em 2015. Apesar
de tudo, é muito pouco provável que o país atinja os
outros ODMs, relativos a igualdade de sexos, ao acesso
a água potável nas zonas urbanas, à redução da
mortalidade materna e à luta contra a malária. Essa
situação mostra que, apesar da redução na pobreza, o
rendimento per capita, o capital humano e outros
indicadores de desenvolvimento humano em
Moçambique estão ainda entre os mais baixos do
mundo: o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
de 2004 das Nações Unidas coloca Moçambique em
171.º lugar, entre 177 países.

A avaliação do PARPA sublinhou o progresso na
reabilitação das infra-estruturas, na formação de
profissionais de saúde e no fornecimento de
equipamento aos centros de saúde. Devido a esses
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progressos, a taxa de mortalidade infantil caiu de 149
por 1 000 nascimentos em 1995, para 101 por 1 000
em 2003. Outras melhorias dignas de nota foram
registadas nas taxas de vacinação infantil e na
percentagem de partos assistidos por profissionais
qualificados na área da saúde (de 38 por cento em
1999 para 46 por cento em 2003). Apesar dessas
melhorias, subsistem ainda várias carencias no sector
da saúde, incluindo a falta de uma estratégia na área
dos cuidados maternos e pediátricos, a baixa taxa de
execução orçamental, devido a atrasos nos desembolsos
por parte do Governo e dos doadores, e uma
desigualdade entre as províncias quanto ao acesso a
serviços de saúde. O objectivo do PARPA de colocar
redes para mosquitos em 80 por cento dos lares de
duas províncias está longe de ser atingido. As políticas
salarial e de incentivos não favorizam a produtividade
nem motivam os profissionais de saúde a trabalharem
nas zonas mais afastadas do país. Os recursos das pessoas
que trabalham nos cuidados de saúde são muito baixos
e o rácio “médico/população”, que está entre os mais
baixos do mundo, continua a descer ainda mais. 

O HIV/SIDA permanece como uma das maiores
ameaças ao desenvolvimento do país, tendo feito cair
a esperança de vida de 47.1 anos em 1997 para 37.9
anos em 2004. A taxa de infectados era de 15 por cento
da população em 2004, e está a aumentar rapidamente.
Os esforços dos dois últimos anos têm-se concentrado
na criação de um quadro institucional e político para
a implementação do Plano Estratégico Nacional (PEN)
2001-03. Foi também criado um Conselho Nacional
de Combate ao HIV/SIDA (CNCS) para garantir uma
abordagem multi-sectorial e uma maior parceria entre
a sociedade civil e demais participantes. Contudo, a
acção do Governo para combater o HIV/SIDA enfrenta
dificuldades estratégicas e institucionais. Avaliações
levadas a cabo pelo PEN revelam problemas
significativos no que respeita às capacidades humanas
e institucionais do próprio CNCS para conduzir
eficazmente uma resposta nacional e para absorver os
recursos atribuídos. O acesso à prevenção, aos cuidados
e ao tratamento é ainda muito limitado. Apesar do
recente compromisso assumido pelo Brasil de construir
uma fábrica em Moçambique para produção de
genéricos anti-retrovirais genéricos (mais baratos), o

preço desses medicamentos é ainda demasiado caro
para poder ser distribuído nas devidas quantidades. A
estigmatização dos doentes prejudica muitas acções e
a campanha de consciencialização é insuficiente. A
revisão do PEN, em preparação, tentará remediar essas
falhas através da adopção de uma abordagem multi-
sectorial para melhorar os sistemas de distribuição e a
gestão financeira. Actualmente, a comunidade de
doadores tem disponibilizado mais recursos,
especialmente para o fornecimento de anti-retrovirais
e a redução da transmissão do vírus de mãe para filho.

Apesar de ameaçado pelo HIV/SIDA, Moçambique
tem feito progressos na educação desde a instauração
do PARPA. O número total de inscrições de rapazes
no ensino primário (primeiros cinco anos de
escolaridade) cresceu mais de 100 por cento desde
2001, e o de raparigas aumentou de 43 por cento em
2000, para 46 por cento em 2003, superando largamente
os objectivos do PARPA. As despesas com a educação,
que representam mais de 5 por cento do PIB,
conduziram a progressos substanciais na formação de
professores e na construção de escolas. No entanto,
essas melhorias são desiguais de uma província a outra
e a taxa de execução do investimento é ainda baixa. A
falta de fiscalização e avaliação dos fundos provenientes
do exterior criou graves problemas em meados de 2004,
altura em que a má utilização dos fundos levou o
Ministro da Educação a reembolsar o doador. Além
disso, as taxas de reprovação e abandono permanecem
altas (cerca de 22 e 8 por cento respectivamente, no
ensino primário) e o número de professores habilitados
é baixo, devido em parte ao impacto do HIV/SIDA.
Encontra-se em preparação um novo plano estratégico
para a educação 2005-09, que se centrará na melhoria
da gestão de recursos financeiros e no aumento da taxa
de conclusão do ensino primário, através da introdução
de novos programas escolares e a implementação de
dispositivos para a formação (tanto a formação inicial
como a continuada) de professores.




