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CONJUNTURA ECONÓMICA DA 
CRISE DAS DIVIDAS OCULTAS

O presente texto procura analisar os efeitos de curto 
prazo sobre os indicadores nominais da economia 
e sobre a economia real provocados pela chamada 
crise das dívidas ocultas. Apresenta uma síntese 
das medidas adoptadas e não adoptadas face ao 
choque na economia e na sociedade. Seguidamente, 
sugerem-se medidas económicas e não económicas 
necessárias para que se inicie um ciclo de 
crescimento com maiores garantias de estabilidade 
política e social a médio e longo prazo, evitando-se 
os ciclos frequentes de crescimento e de crise, de 
curta duração e de grande amplitude. Embora seja 
uma análise de conjuntura, estabelecem-se algumas 
relações com a evolução da economia nos últimos 
anos e sugerem-se medidas de saída da crise.

Os autores chamam à atenção para que os efeitos 
económicos com refl exos sobre a sociedade sejam 
aprofundadamente estudados, de modo a que 
os cidadãos tenham uma melhor percepção das 
consequências das dívidas e o que elas signifi cam. 
As reclamações contra o pagamento das dívidas, as 
iniciativas de tornar a orçamentação das dívidas como 
inconstitucionais, a demanda de responsabilização 
e devolução dos recursos desviados (se for o caso), 
entre outros aspectos, constituem reivindicações 
legítimas, mas que correm o risco de abrandamento 
no tempo. 

O conhecimento dos efeitos económicos e sociais 
de forma fundamentada e com evidências permitirá 
um maior poder reivindicativo e de advocacia 
junto dos centros de decisão. O estudo, que 
deverá incluir cenários de longo prazo, facilitará a 
fundamentação do diálogo e a apresentação de 
propostas à governação, no sentido de se assegurar 
um desenvolvimento estável a longo prazo, social 
e ambientalmente sustentável, inclusivo, com 
instituições efi cientes e transparentes em prol do 
bem-estar dos cidadãos.

1. Breve quadro geral 
macroeconómico da crise
Qualquer variação de uma variável da economia 
provoca efeitos múltiplos sobre toda a economia. 
No caso em apreço, isolam-se os efeitos da dívida 
pública somente sobre as variáveis agregadas 
que compõem a equação básica da economia: Y 
(rendimento) = C (consumo) + S (poupança que se 
considera em equilíbrio com I, investimento) + G 
(gastos públicos) + XN (sector externo, importações 
e exportações).
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A fi gura abaixo resume os efeitos de curto prazo de 
uma variação repentina da dívida pública, aplicados 
ao caso de Moçambique. Deve-se frisar que as causas 
da crise não são somente da dívida externa ou das 
dívidas ocultas. Um conjunto de factores convergiu 
para o efeito, nomeadamente a queda dos preços 
internacionais de alguns produtos exportados 
por Moçambique, o confl ito e as calamidades 
naturais. Sem ser menos importante, existiram erros 
fundamentais e sistemáticos de política económica, 
debilitação do Estado e das instituições, corrupção, 
aumento do número de pobres e das desigualdades 
sociais e espaciais, um padrão de crescimento 
socialmente não inclusivo nem sustentável em 
termos ambientais e de preservação dos recursos 
naturais.

Observa-se na Figura 1 que a dívida, agravada pelas 
ocultas, teve um impacto importante porque estas 
provocaram a suspensão do fi nanciamento das 
instituições internacionais ao Estado, particularmente 
do FMI. Sabe-se dos níveis de dependência de 
Moçambique por recursos externos, sobretudo em 
relação ao fi nanciamento ao Orçamento do Estado, 
à balança de pagamento (sobretudo por via dos 
infl uxos de capitais - IDE, cooperação, donativos 
e fi nanciamento do défi ce). Estes impactos foram 
traduzidos na redução repentina e de grande 
volume dos infl uxos de capitais que se refl ectiram 
de imediato na depreciação acelerada da taxa de 
câmbio. Esta fez subir a infl ação dos bens importados, 
que constituem uma elevada percentagem dos bens 
consumidos no país, principalmente nos centros 
urbanos. 

Figura 1: Efeitos previsíveis - esquema teórico

2. Comportamento da 
economia após o choque 
inicial da crise 
Os quadros que se seguem procuram sintetizar os 
efeitos da dívida (conjugados com os outros factores 
da crise). Deve-se considerar que a crise despoletou 
em Abril de 2016, pelo que os valores desse ano 
devem ser ponderados por dois períodos: o fi m 
do ciclo de crescimento e aparente estabilidade, 
e o início da desaceleração e dos outros efeitos na 
economia. São apresentadas as variáveis geralmente 
mais usadas para este tipo de análise. 

Quadro 1: Evolução de algumas variáveis nominais da 
economia

 Indicador
Unidade 
de 
medida

Fonte 2015 2016

Infl ação 
(IPC) % Acumulada 

até 31/12 INE 10,55 23,67

IPC 
alimentos % Acumulada 

até 31/12 INE 17,55 34,85

Taxa de 
câmbio

MZM/
USD

Vigente a 
31/12 BdM 45,07 71,39

Taxa de 
juro % 1 ano BdM 18,78 22,37

Taxa de 
juro de 
referência

% Cedência 
de liquidez BdM 7,79 15,15

Do quadro acima, pode-se constatar uma rápida 
deterioração dos indicadores infl ação (medida pelo 
Índice de Preços ao Consumidor - IPC), taxa de câm-
bio e das taxas de juro. Tem importância a infl ação 
dos preços de alimentos nos dois anos. Esta infl ação 
permite constatar que os preços dos alimentos subi-
ram, em dois anos, mais de 50%, o que não foi acom-
panhado pela subida paralela dos salários, nem da 
produção de riqueza. A subida dos preços de alimen-
tos afecta principalmente os mais pobres devido ao 
peso destes gastos no orçamento destas famílias. As 
taxas de juros também subiram de forma signifi ca-
tiva, o que se refl ecte no nível do investimento e do 
consumo (considerando-se que cerca de um terço 
do crédito à economia se destina ao consumo). O 
comportamento destas variáveis confi rma o esque-
ma teórico da Figura 1.
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Como reflexo das reacções das variáveis nominais, a economia real (aquela que afecta directamente os 
cidadãos) reagiu do seguinte modo:

Quadro 2: Evolução de algumas variáveis da economia real

Indicador Unidade de 
medida Fonte 2015 2016

Crescimento do PIB % valores em 
USD P Corrente FMI -12,2 -23,8

Crescimento do PIB % valores em 
MZM PC 2009 volume INE 6,6 3,9

Crédito à economia 106 MZM PC 2015 BdM 232.128 233.608

Dívida pública 106 USD 2014 e 2015 MEF 11.498 14.535

Serviço da dívida 106 MZM PC 2015 OGE 6.922.800 13.526.912

FCBF (Investimento) 106 MZM PC 2009 INE 148.588 104.116

Exportações 106 USD P Cor 2014 e 2015 BdM 3.916,40 3.413,30 

Importações 106 USD P Cor 2014 e 2015 BdM 7.951,70 7.576,60 

Nota: P Cor (preços correntes); PC (preço constante).
Fonte: INE para inflação, para cálculo dos valores a preços constantes de 2015.

Sem esquecer que o “choque” da crise teve início em 
meados de 2016, pode-se constatar:

O crescimento da economia, calculado em 
dólares americanos, decaiu em cerca de 
24% em 2016, tendo-se já verificado, no ano 
anterior, um crescimento negativo de cerca de 
12%. Este dado é importante pois os relatórios 
internacionais baseiam-se nesta informação. 
Pode-se assim considerar que a riqueza nacional 
decresceu em cerca de um terço, em dois anos.

Em termo de meticais, o crescimento de 2016 foi 
de cerca de 4%. Uma apreciação por trimestre, 
segundo os dados do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), indica a desaceleração do 
crescimento no 2º semestre, tendo alcançado, 
no último trimestre, um crescimento de 1,1%.

O crédito à economia em 2016 manteve-
se sensivelmente nos níveis de 2015, o que 
pode ser justificado pelo efeito de inércia e 
de contratos já efectuados antes de estalar a 
crise. Informações existentes indicam a subida 
rápida e em grandes proporções do crédito 
malparado, bem como o encerramento de 
muitos pequenos negócios (não existem dados 
estatísticos deste indicador).

A dívida pública, entre 2016 e 2015, subiu um 
pouco mais que três mil milhões de USD, cerca 
de 26%, o que pode ser considerado muito 
elevado. Este aumento faz parte da dinâmica 
do crescimento da dívida, sobretudo depois de 
2010. 

O serviço da dívida aumentou apenas em um 
ano, em perto de 2,2 vezes. Este incremento 
vertiginoso deve-se a pagamentos efectuados 
por dívidas contraídas anteriormente (que não 
as ocultas) e pela subida das taxas de juro (estas 
sim, uma consequência da crise das dívidas 
ocultas). Recorda-se que em 2016 Moçambique 
passou a integrar o grupo de países não 
cumpridores dos seus compromissos financeiros 
internacionais. Em linguagem corrente, o país 
passou ser catalogado como “lixo” segundo as 
agências internacionais de rating.

Observa-se uma queda importante do 
investimento entre 2016 e 2015 (cerca de 30%).

As exportações decresceram em cerca de 
12,8%, o que revela a baixa elasticidade da 
oferta (capacidade de reacção produtiva, por 
razões diversas) do tecido económico virado 
para a exportação.
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As importações diminuíram em cerca 4,7%, 
o que constitui um comportamento atípico. 
Realça-se, no entanto, que foram tomadas 
medidas de redução das taxas de fronteira para 
as importações de bens essenciais de consumo, 
o que pode ter atenuado os preços internos 
devido ao efeito da depreciação da taxa de 
câmbio.

Não existem informações actualizadas mas 
pode-se deduzir ter ocorrido perda de emprego 
na economia. Sabe-se da perda de emprego na 
construção civil, no turismo e restauração, entre 
outros sectores. 

Segundo as instituições de avaliação especializadas, 
são conhecidas as perdas de posições de 
Moçambique em 2016 em alguns dos principais 
indicadores internacionais, como por exemplo no 
Índice de Competitividade Global, no Ambiente de 
Negócios e no Índice de Liberdade Económica. Em 
relação ao IDH, a última informação é referente a 
2015, tendo havido uma ligeira melhoria no índice 
(de 0,416 para 0,418, entre 2014 e 2015), tendo 
piorado um ponto no ranking entre países.

Em resumo, as consequências são graves se forem 
quantificadas as perdas do poder de compra e os 
correspondentes sacrifícios no consumo, a descida 
do investimento e os possíveis efeitos sobre a 
produção nos próximo anos e sobre o emprego, e 
na imagem internacional de Moçambique e suas 
consequências junto dos credores, cooperação 
internacional e instituições financeiras. 

3. Principais medidas de 
anticrise
Um conjunto de medidas iniciais anticrise foram 
tomadas pelo Banco de Moçambique (BdM) e 
podem ser sintetizados nos seguintes aspectos: 
subida das taxas de juro de referência; aumento 
das reservas dos bancos comerciais junto do banco 
central; aumento do rácio de solvabilidade mínimo 
para 12%; e, intervenção em dois bancos com 
dificuldades de solvabilidade e incapacidade de 
capitalização. O objectivo principal do BdM é o de 
controlar e fazer baixar a inflação. As críticas que 
surgiram foram essencialmente: o aumento do 
custo do capital, contraindo o investimento e todo 
um conjunto de indicadores nominais e reais da 
economia, sobretudo o crescimento e o emprego. A 

desaceleração do crescimento reduz os impostos e 
as receitas fiscais (cujo ajustamento do défice seria 
por via da redução dos gastos públicos em maior 
valor que a perda de receitas dos impostos). Pode-se 
prever a redução do consumo das famílias.

Referiu-se que o Governo devia complementar o 
BdM com outras medidas, o que não aconteceu. 
Referiram-se medidas de incentivo à produção, 
algum direccionamento do crédito com taxas de 
juro bonificadas, reformas no Estado e nas empresas 
públicas, melhoria no ambiente de negócios, entre 
outras.

Os gastos totais em 2016, segundo o orçamento 
rectificativo, reduziram-se em cerca de 13% em 
relação a 2015. A agricultura e a educação foram 
bastante penalizadas, em cerca de 35% e 24%, 
respectivamente. Os gastos em saúde aumentaram 
em cerca de 6% e os gastos militares mantiveram-
se similares a 2015. De notar que os gastos militares 
indicados, não incluem os investimentos (pagamento 
de prestações e serviço da dívida) das três empresas 
envolvidas nas dívidas ocultas.

O Estado é actualmente um grande devedor às 
empresas que lhe prestam serviços e realizam 
obras de infra-estruturas, isto é, é um agente que 
acrescenta mais instabilidade no tecido económico.

Quadro 3: OGE - Gastos totais, agricultura educação, saúde 
e militares, a preços constantes de 2015.

Em 103 MZM

Indicador 2015 2016
(rectificativo)

Gastos públicos 
totais 226.425.059,34 196.276.839,98

  Agricultura 7.290.258,04 4.704.535,69

  Educação 16.326.196,31 12.411.711,95

  Saúde 17.369.030,12 18.329.784,83

  Militares 7.399.286,07 7.387.557,31

Fonte: OGE. INE para inflação (para cálculo dos valores a preços constantes 
de 2015).

As principais empresas públicas com dívidas 
elevadas (por exemplo EDM, LAM, Aeroportos de 
Moçambique, etc.) que estão em falência técnica, 
são ineficientes e prestam serviços de baixa 
qualidade e caros aos cidadãos, mantiveram-se, 
como anteriormente. São empresas politizadas, 
praticando preços de monopólio (LAM) ou preços 
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políticos, isto é subsidiados (electricidade, águas, 
transportes públicos urbanos, caminhos-de-ferro), 
cujo objectivo é a manutenção do custo de vida dos 
grupos sociais mais pobres, sobretudo nas cidades. 
Existem vários casos comprovados de corrupção, 
conflito de interesses, promiscuidade política, falta 
de transparência e má gestão, sem que existam 
medidas por parte do Estado enquanto único 
ou principal accionista. Há uma clara política de 
protecção ao consumidor urbano devido ao temor 
por manifestações de rua.

Para “recaptar” os recursos externos suspensos 
com o anúncio das dívidas ocultas, realizaram-se 
diversas visitas, presidenciais e de outros níveis, 
ao exterior para convencer os países cooperantes, 
os investidores e os credores que Moçambique 
continuava sendo um país de grandes riquezas 
naturais, de oportunidades e que oferecia facilidades 
ao investidor. 

A partir de princípios de 2017, começam a verificar-
se algumas reacções positivas, mesmo que parciais, 
sobretudo a apreciação do metical e a descida 
dos preços dos bens importados e por uma maior 
oferta da produção nacional (início da colheita da 
campanha agrícola 2016/2017). Consequentemente, 
a inflação será inferior em 2017, porém muito acima 
da subida dos salários e dos rendimentos da maioria 
a da população, isto é, o sacrifício no consumo 
continuará. A apreciação do Metical deveu-se 
a razões de mercado (entrada de mais valias de 
transacções entre investidores de gás, aumento dos 
preços e reactivação das exportações de carvão e 
de alumínio, influxos de capital relacionados com 
projectos da cooperação e redução da procura de 
divisas pelos importadores). As exportações estão a 
aumentar (dados do 1º trimestre de 2017), não como 
consequência das medidas internas, mas por uma 
conjuntura favorável de subida dos preços do carvão 
e do alumínio e a manutenção dos preços baixos do 
petróleo. Consequentemente, as reservas em divisas 
aumentarão. 

Estas reacções podem dar a percepção de 
recuperação da economia. Porém, podem constituir 
uma ilusão de curto prazo. Mudanças de conjuntura 
podem alterar, em qualquer momento, essas 
evoluções positivas. Enquanto não forem tomadas 
medidas que possibilitem um crescimento estável de 
longo prazo, o ciclo da crise não está ultrapassado.

Em resumo, pode-se afirmar que as medidas 
governativas tinham como objectivo não alterar 
a “ordem” estabelecida por via do orçamento, a 

defesa do poder (através dos subsídios e do reforço 
securitário e policial) e a diplomacia para atenuar 
a redução dos influxos de capital como o principal 
meio de não-agravamento das crise económica 
e social. Nada de novo na economia política e na 
política económica do Estado, com três pilares 
fundamentas: (1) defesa do poder; (2) obtenção de 
rendas e capital externo e, (3) manutenção de um 
Estado ineficiente e sustentador de benefícios e de 
negócios para as elites.

Se as estatísticas oficiais referem a queda do 
investimento, dos gastos públicos, das exportações, 
das importações e do consumo (dados do consumo 
não apresentados nos quadros acima), não se 
pode compreender que o governo, o BdM e as 
instituições financeiras internacionais, apresentem 
um crescimento de 3,9% do PIB em 2016, 
comparativamente com o PIB de 2015. Algo não está 
certo.

4. Medidas necessárias para 
um crescimento estável a 
longo prazo
O comportamento da economia a médio e longo 
prazo depende, principalmente, de reformas 
estruturais da economia, no sistema político, nas 
instituições e nos contextos internacionais. A 
estabilidade política e a paz social são absolutamente 
necessárias. Deve-se contar sempre, e cada vez 
mais, com as mudanças climáticas que serão mais 
frequentes e de maior intensidade. 

É sabido acerca da evolução da economia através de 
ciclos de crescimento e de desaceleração ou crise, 
conforme revela a figura abaixo. Os ciclos de períodos 
mais longos possuem, em geral, as seguintes 
vantagens: (1) maiores períodos de crescimento e 
menores tempos de crise; (2) menores amplitudes 
entre os cumes dos períodos de crescimento 
e os pontos mais baixos das fases de crise; (3) 
variações menos rápidas nas taxas de crescimento 
e de desaceleração da economia. Em síntese, maior 
estabilidade da economia e confiança dos cidadãos, 
dos investidores e do tecido económico.

No caso de Moçambique, e reportando à crise das 
dívidas ocultas, pode-se constatar que se verificou 
uma crise de mudança repentina da tendência da 
economia, grande amplitude na variação das taxas 
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de crescimento e de outras variáveis da economia. 
Não é possível referir a duração da presente crise. 
Sair da crise de forma durável signifi ca crescer pelo 
menos acima da taxa de crescimento demográfi co, 
criar emprego líquido, reduzir os défi ces externos e 
públicos e as respectivas dívidas, reduzir a infl ação 
para menos de 3%, diversifi car a economia, iniciar um 
dinâmica de redução da pobreza e das desigualdades 
sociais e territoriais, diminuir a dependência externa 
e dos factores de vulnerabilidade da economia, 
incluindo em relação às mudanças climáticas.

Figura 2: Ciclos económicos

Construir o Estado de direito, com transparência, 
separação dos poderes e delimitação entre os 
interesses públicos e privados e entre a política 
e os negócios.

Modernizar o aparelho de Estado tornando-o 
mais “leve”, efi ciente e efi caz, com reforço das 
funções de regulação e fi scalização.

Melhorar e reforçar o sistema judiciário 
despolitizando-o, para que seja mais célere, 
com actualização da legislação aos novos 
desafi os da sociedade (tráfi cos, novos tipos de 
crimes, etc.) e da economia.

Aumentar as medidas de anticorrupção, aplicar 
a lei de acesso à informação e estabelecer 
mecanismos de controlo democrático das 
instituições.

Reformar o sector público empresarial, para o 
tornar competitivo, com gestão transparente 
e sem confl itos de interesses, nem politização 
das empresas para assegurar a prestação de 
melhores e mais baratos serviços aos cidadãos.

Terceiro, são imprescindíveis mudanças fundamentais 
de política económica, principalmente:

Diversifi car a economia priorizando a 
agricultura assente no sector familiar e na 
produção alimentar e de outros bens para o 
mercado interno, sempre que possível com 
transformação dos produtos primários (agro-
indústria) e a indústria a montante da produção 
primária.

Incentivar o investimento para os sectores 
acima mencionados e estabelecer contratos 
que assegurem, necessariamente, valores 
acrescentados locais, responsabilidade social 
corporativa, aplicação de fi scalidade semelhante 
à prática de outros países considerando a 
importância da competitividade fi scal.

Concentrar o investimento público nas infra-
estruturas que articulem o território entre 
as zonas produtoras e os principais centros 
consumidores, em centros de saúde, em escolas, 
em regadios e na cabotagem marítima.

Melhorar o ambiente de negócios e aumentar 
os incentivos e apoios para as pequenas e 
médias empresas e a criação de emprego.

Incentivar a poupança interna e regular o crédito 
para que seja absorvido maioritariamente 

Considerando a complexidade deste ponto, apenas 
se apresentam, de forma genérica, aquelas que 
podem ser as medidas que contribuam para a 
estabilidade a longo prazo. Referem-se alguns 
aspectos não económicos, mas com grande 
infl uência sobre a economia.

Primeiro, a paz assente na confi ança dentro do sistema 
do poder e deste com os cidadãos é a condição sem 
a qual não é possível haver desenvolvimento. A paz 
deveria ser a primeira grande responsabilidade da 
governação (Frelimo) e da Renamo.

Segundo, as reformas do sistema político com vista 
a uma mudança efectiva de regime é outra medida 
sem a qual não se poderá esperar crescimento 
estável a longo prazo. Isso signifi ca principalmente:

Redefi nir o papel do Estado no actual e futuro 
contexto histórico, regional e internacional, isto 
é, quais são as funções económicas e sociais para 
a promoção do desenvolvimento competitivo e 
o bem-estar dos cidadãos.

Descentralizar poderes de decisão para o 
nível provincial e capacitar tecnicamente as 
instituições executivas a nível distrital.

Democratizar as instituições públicas e maior 
abertura para alargamento dos espaços de 
liberdades e garantias dos cidadãos.
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pelos sectores prioritários (agricultura, 
comercialização, agro-indústria e de bebidas, 
têxteis e confecções e indústria de materiais de 
construção civil).

Redefinir a política alfandegária e de protecção 
aos sectores referidos nos bullets anteriores.

Legislar os limites de endividamento público.

Os contextos internacionais podem provocar crises 
nas economias vulneráveis aos choques externos. O 
grau de vulnerabilidade depende de vários factores, 
principalmente: dependência de capital externo; 
dívida externa e pública; défice externo e cobertura 
da balança de pagamentos (em que medida as 
exportações cobrem as importações); nível de 
abertura da economia; e, diversificação da economia 
e do comércio externo. Para todos os indicadores 
mencionados Moçambique possui um elevado nível 
vulnerabilidade.

As reacções da economia a medidas de política 
económica derivam de múltiplos factores. Por essa 
razão, é importante a monitorização sistemática e 
actualizada da evolução conjuntural da economia.

A implementação de algumas destas medidas 
implica, necessariamente, mudanças fundamentais 
na política económica, no modo de fazer política 
e nas instituições. Essas medidas afectariam os 
interesses económicos da elite política e das actuais 
dinâmicas de acumulação e de configuração de 
grupos de interesses económicos. Estes aspectos 
levantam a hipótese de se reforçarem os obstáculos 
institucionais e dos poderes com o objectivo de 
inviabilizar o modelo de desenvolvimento desejado 
já referido anteriormente. Isto porque, as reformas 
preconizadas afectariam os interesses económicos e 
os (des)equilíbrios dos poderes instituídos.

5. Resumo
As dívidas ocultas foram a razão próxima da actual 
crise da economia moçambicana, que possui muitos 
outros factores. O choque desta crise, a ser medido 
pelos principais indicadores macroeconómicos 
entre 2015 e 2016, foi muito elevado e com efeitos 
gravosos para a grande maioria da população, 
sobretudo dos mais pobres. As dívidas ocultas 
introduzem elementos extra económicos de 
legalidade, legitimidade, de funcionamento das 
instituições e de prestígio do actual sistema político 
e do próprio país.

As primeiras medidas anticrise foram principalmente 
de política monetária. O Governo não assumiu 
opções de política orçamental/fiscal, de reformas 
institucionais e sobre a economia real, que criassem 
sinergias, potenciando os efeitos das medidas 
do Banco de Moçambique. A paz é condição sem 
a qual será difícil a recuperação sustentável da 
crise. É importante que a sociedade e os sectores 
mais moderados da governação estejam atentos à 
intensificação das actividades e acções do aparelho 
ideológico e repressivo do poder. A governação deve 
demonstrar humildade democrática e reconhecer o 
que de errado aconteceu em política económica, na 
gestão e na transparência da governação, na gestão 
das expectativas e no comprometimento por um 
desenvolvimento que beneficie os cidadãos.

A actual crise possui complexas articulações e 
alianças internas e externas. A recuperação da 
confiança dos cidadãos, da cooperação e das 
instituições e organizações internacionais, é 
fundamental para que exista a retoma dos influxos 
de capitais externos, absolutamente indispensáveis 
à recuperação da crise e para que exista um clima de 
paz política e social.

As primeiras reacções às decisões anticrise 
começam a produzir efeitos positivos sobre a 
economia, mesmo que parciais, particularmente a 
apreciação do Metical e a redução dos preços dos 
bens importados, com particular importância dos 
preços ao consumidor. Deve-se ter consciência que 
ainda não existiram medidas sobre a maioria e mais 
importantes causas da crise. Se isso não acontecer, é 
previsível que a saída da crise seja mais lenta e parcial 
e que as dinâmicas que justificam a actual crise se 
aprofundem, gerando, mais cedo ou mais tarde, uma 
nova crise. Entretanto, como anteriormente, corre-se 
o risco de existir uma ilusão de recuperação da crise. 

A sociedade civil reivindica a inconstitucionalidade 
da inclusão das dívidas na lei orçamental, reclama 
por informação sobre o destino do dinheiro e 
exige a responsabilização dos actores (executores 
e mandantes). Seria importante conhecer, de 
forma aprofundada, os efeitos sobre a economia e 
a sociedade, tanto no prazo imediato (período do 
choque), como a longo prazo. Só assim a sociedade 
civil terá conhecimento pleno das consequências 
das medidas ilegais/inconstitucionais, da falta 
de transparência e da eventual corrupção 
multimilionária de alto nível. Esse conhecimento 
será necessário para que a sociedade civil conheça 
a evolução da economia de forma actualizada, o que 
reforçará as suas acções de diálogo, advocacia e de 
natureza reivindicativa. 




