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ANÁLISE DE CONJUNTURA ECONÓMICA 

2º TRIMESTRE DE 2020 

 

João Mosca 

 

 

RESUMO: 

 

O 2º trimestre de 2020 indica claramente que a economia passou de uma fase de 

recessão (ou desaceleração) para um crescimento negativo na quase totalidade dos 

sectores produtivos e de serviços. Todos os indicadores económicos possuem sinal 

negativo, excepto a inflação do conjunto da economia (que pode não ser sinal positivo 

em contexto de crise económica) e de uma muito ligeira redução das taxas de juro com 

aumento do crédito, devido ao financiamento da dívida pública interna. 

 

O autor é da opinião que as políticas fiscal e monetária continuam sendo 

contraproducentes, na medida em que não atenuam a crise, porque: (1) não apoiam as 

pequenas e médias empresas, o que é reflectido nas taxas de juro (historicamente muito 

mais elevadas que a inflação), no aumento das despesas não produtivas do Estado, na 

redução do investimento público, nas dificuldades reais de obtenção de crédito, na 

depreciação do Metical e na fiscalidade; e, (2) são penalizadoras para os cidadãos devido 

ao aumento do desemprego, à perda do poder de compra dos salários reais, à redução 

do consumo, e à subida do custo de vida. Contrariamente, as políticas públicas e 

monetárias servem o Estado enquanto burocracias e instrumento do poder. 

 

Muitas das medidas definidas pelo Governo e aprovadas na Assembleia da República, 

não foram, ou foram deficientemente, implementadas. Algumas dessas medidas, 

revelaram-se impraticáveis por razões de falta de clarificação dos procedimentos, de 

definição dos critérios de elegibilidade e acessibilidade restritiva, e por falta de recursos.   

  

A cooperação e as organizações internacionais não têm transferido os recursos 

prometidos, ou fazem-no com atrasos. Estes recursos são indispensáveis para a 

implementação de algumas medidas devido ao “estado de falência” do Estado. Porém, 

não existiu qualquer iniciativa eficaz e suficientemente forte para a mobilização de 

recursos internos, como, por exemplo, um Fundo Nacional de Solidariedade (proposto 

pelo OMR a 13 de Abril (veja em https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/proposta-de-

um-fundo-nacional-de-solidariedade/). As iniciativas individuais e de algumas 

instituições são dispersas, localizadas e, portanto, de impactos limitados. 

 

Pode-se afirmar que Moçambique aprofunda cada vez mais a sua natureza 

subdesenvolvida e com um modelo de crescimento extractivista, tornando o país 

crescentemente dependente do mercado externo e de tecnologia importada. Exporta 

bens primários (sobretudo bens minerais) e reexporta alumínio com primeira 

transformação local e, por outro lado, importa bens de consumo. Isto é, por um lado, 

produz e exporta o que não se consome no país nem é destinado ao mercado interno e, 

https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/proposta-de-um-fundo-nacional-de-solidariedade/
https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/proposta-de-um-fundo-nacional-de-solidariedade/
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por outro lado, consome o que se importa, sobretudo nas cidades e por uma elite muito 

minoritária. As grandes empresas são beneficiadas e as pequenas e médias empresas 

têm limitados apoios para a emergência de um tecido empresarial não politizado, de 

base social alargada, competitivo, que estabeleça relações intersectoriais, crie emprego 

e acrescente valor e riqueza interna. Entretanto, estudos indicam que a pobreza e as 

desigualdades sociais têm aumentado. 

 

Se é certo que o corona vírus é um grande factor da actual crise, também é certo que a 

crise já existia pelo menos depois das dívidas ocultas e que existiam sinais do seu 

aprofundamento a partir de finais de 2019 (1º trimestre de 2020, comparado com igual 

período de 2019 – veja https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-94/). O Governo não 

tem optado por políticas económicas que atenuem os efeitos negativos combinados da 

pandemia, da guerra em Cabo Delgado e no Centro do país e da situação económica 

internacional. Estamos perante uma governação não reformista nem imaginativa para a 

tomada de medidas de contenção da crise e modernização do aparelho de Estado e do 

tecido económico, e de alterar o modelo de crescimento para maior 

inclusividade/equidade social e territorial. 

 

Considerando a evolução recente da economia e dos seus principais indicadores, o 

relaxamento na implementação das medidas de precaução contra a COVID-19, os 

conflitos militares e a continuidade (com aprofundamento) da crise em algumas 

economias, pode-se sugerir a persistência de um crescimento negativo para o 3º 

trimestre de 2020, porém, com uma queda inferior à verificada no 2º trimestre. Os 

sectores de agricultura (período de colheitas), da restauração (relaxamento no 

comportamento dos cidadãos) e da electricidade e água poderão recuperar. Pode-se 

esperar mais crise (crescimento negativo) na indústria extractiva, na indústria 

transformadora (considerando o peso do alumínio) e nos serviços financeiros. 

 

  

https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-94/
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1. INTRODUÇÃO 

 

O OMR apresentou, em princípios de Junho, uma análise de conjuntura do 1º trimestre de 2020, 

comparando alguns indicadores económicos com o mesmo período de 2019 (veja em 

https://omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/Observador-Rural-94). Constatou-se, então, o 

agravamento das seguintes variáveis:  

 Desaceleração da economia.  

 Aumento dos preços dos bens alimentares. 

 Depreciação bastante acelerada do Metical. 

 Agravamento do défice da balança comercial com uma maior redução das 

exportações que das importações. 

 Aumento do défice e da dívida pública (títulos e bilhetes do tesouro), com maior 

redução das receitas que das despesas. 

 Diminuição do investimento. 

 Expectativas futuras baixas.  

 

Como sinais positivos e de forma incoerente no quadro de uma análise conjuntura, verificou-se 

uma redução da inflação geral da economia e um aumento das reservas líquidas externas. 

 

Num quadro da COVID-19, dos conflitos em Cabo Delgado e no Centro do país, da crise 

económica que se prolonga há, pelo menos, quatro anos (ou de forma mais acentuada desde 

2017), considerando o contexto internacional de crise económica com crescimento negativo de 

mais de 20% em algumas grandes economias mundiais e o abrandamento do comércio 

internacional e subida dos preços das commodities, o OMR previu nesse texto:  

 

 Maior desaceleração da economia com possibilidade de crescimento negativo 

em 2020. 

 Agravamento do custo de vida (inflação) e redução do poder de compra dos 

rendimentos das famílias. 

 Acentuação da redução do investimento e do emprego. 

 Maior défice da balança comercial. 

 Orçamento do Estado restritivo, com aumento do défice público e, por isso, 

agravamento da dívida interna.  

 

O mesmo texto faz referência aos seguintes aspectos:  

 

 Lentidão, pouca pro-actividade e ineficácia no anúncio e implementação das 

medidas por parte da maioria das instituições do Estado. 

 Desajustamento das políticas monetárias face à dimensão e natureza da crise, e 

ineficácia na implementação de algumas medidas do Banco de Moçambique 

(BdeM). 

 Pouca reacção e respostas tardias da comunidade internacional. 

 

O presente texto faz uma análise de conjuntura do 2º trimestre de 2020, comparando com igual 

período de 2019 e com a situação prevalecente no 1º trimestre. As variáveis utilizadas são 

praticamente as mesmas utilizadas na análise de conjuntura do 1º trimestre. 
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2. ANÁLISE DE CONJUNTURA DO 2º TRIMESTRE DE 2020 

 

2.1 Crescimento económico 

 

Segundo os dados do INE, no 2º trimestre verificou-se o que se previu: de um período de 

desaceleração económica (1,68% no 1º trimestre), passou-se para um crescimento negativo de 

cerca de 3,25% (em Junho)1. Isto é, uma queda do crescimento em 4,93%, em três meses.  

 

Atendendo à evolução das economias desenvolvidas e seus efeitos sobre o comércio 

internacional (volume e preços), o investimento externo, os volumes da cooperação e as taxas de 

câmbio das principais moedas externas (continuação da depreciação do Metical), pode-se prever 

a continuação e agravamento do crescimento negativo. Substância ainda mais esta previsão, se 

for considerado que o crescimento negativo perdura somente há cerca de três meses e que os 

efeitos dos mecanismos de transmissão da economia são mais demorados e de maior período de 

recuperação numa segunda fase do ciclo económico. 

 

Gráfico 1 

Produto Interno Bruto (2014=100) 

Fonte: INE (2020). 

 

O estudo do OMR https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-96/, indica que o crescimento 

negativo da economia implica aumento da percentagem da população pobre, do número de 

pobres e das desigualdades sociais. 

 

O quadro abaixo mostra a evolução do PIB por sector. Verifica-se um crescimento negativo em 

todos os sectores produtivos, com excepção do sector agrário e dos serviços de água e energia. 

Considerando que a agricultura representa cerca de 25% do PIB e que, deste valor, mais de 90% 

é produção do sector familiar, pode-se deduzir que todo o tecido produtivo, em todos os 

sectores, atravessa uma crise variável com particular incidência na hotelaria e restauração e na 

indústria extractiva. Os efeitos multiplicadores (positivos e negativos) transmitem-se no tempo 

em função do dinamismo da economia, o que pode indicar a continuidade de uma dinâmica de 

crescimento negativo, pelo menos a curto prazo. 

  

                                                           
1 O OMR, em textos anteriores, tem alertado para a possibilidade da economia, no lugar de estar em desaceleração, mas 

ainda com crescimento positivo, que já estaria em crescimento negativo em vários momentos após a crise das dívidas 

ocultas. 
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Quadro 1 

Comparação do PIB por sector nos 1º e 2º trimestres de 2020 com iguais períodos de 2019 

(em percentagem) 

PIB 1º trimestre 2º trimestre 

Agricultura, pecuária, caça, silvicultura e exploração florestal. 3 4 

Pesca e aquacultura 2 -2 

Indústria extractiva -12 -26 

Indústria transformadora 3 -5 

Electricidade e água 7 6 

Construção 2 -1 

Serviços financeiros 0 -6 

Hotéis e restaurantes - -36 

Transportes, armazenagem, actividades auxiliares dos 

transportes e informação e comunicações 
5 -5 

Fonte: INE 

 

2.2 Inflação 

 

A inflação é mais baixa que em 2019. Em 2020 mantém-se em redor dos 2,8% (menos 1% que em 

2019). Este comportamento geral dos preços deve resultar, principalmente, da redução da procura 

nas cidades de Maputo, Beira e Nampula (cidades consideradas para o cálculo da inflação pelo 

INE)2. Este facto, foi constatado na pesquisa do OMR 

(https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/flash-9/3), na qual se constata, para a cidade de 

Maputo, uma perda de rendimento (-28% na zona urbana e -46% na periurbana), das despesas 

das famílias em (-28% nas zonas periurbanas e -59% na urbana) e um aumento do desemprego 

de cerca de +28% nas zonas suburbanas e +5% na periurbana). 

 

Os outros factores que poderiam provocar inflação não indicam um possível efeito de 

agravamento, na medida em que os gastos públicos pouco aumentaram, as taxas de juro 

reduziram em cerca de 1,3% e o crédito à economia aumentou em cerca de 2,3%. Em sentido 

contrário (possíveis contribuintes para a inflação), verificou-se a depreciação do Metical 

(sobretudo em relação ao Rand, com efeitos sobre os bens alimentares). 

 

 

  

                                                           
2 Os preços internos dependem significativamente da taxa de câmbio (considerando o peso das importações dos bens 

alimentares e de matérias-primas para a indústria transformadora). 

3 COVID-19 e efeitos sobre os rendimentos e as despesas das famílias na cidade de Maputo. 
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Gráfico 2 

Inflação 

Fonte: INE (2019 e 2020). 

 

A inflação de bens alimentares em 2020 é superior à inflação de bens alimentares em 2019 e 

superior à inflação do conjunto da economia em 2020, o que se reflecte sobre o poder de compra 

das famílias. O estudo do OMR, acima mencionado, indica, para as três cidades, uma diminuição 

dos gastos das famílias em alimentos entre 19% e 24% nas zonas periurbana e urbana, 

respectivamente, e uma redução do número de refeições por dia. 

 

Os preços de bens alimentares nas cidades de Maputo, Beira e Nampula, segundo a recolha, 

análise e publicações do OMR (https://omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/Flash-10-

COVID-19), tiveram uma subida rápida em Abril e Maio seguindo-se alguma estabilização e 

redução. Os principais factores justificativos dessa evolução foram os seguintes: (1) dificuldade de 

importação de bens essenciais por encerramento temporário de fronteiras com a África do Sul, o 

que foi prontamente solucionado, embora seja mais lento; (2) especulação de vendedores (vendas 

limitadas) e de consumidores (constituição de reservas), perante rumores de rupturas de stocks; 

(3) depreciação do metical apesar da desvalorização do Rand; (4) implementação de medidas 

desajustadas por parte do Governo, como foram os casos do IVA no açúcar e óleos alimentares; 

(5) dificuldade de transportes entre zonas de produção e de consumo.  

 

Os preços de alguns bens essenciais (açúcar, amendoim, óleo, cebola, batata-reno e repolho) 

mantêm-se instáveis, principalmente na cidade de Maputo. 

 

Gráfico 3 

 Inflação de produtos alimentares 

Fonte: INE (2019 e 2020). 
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2.3 Orçamento do Estado 

 

Os gráficos 4 e 5 revelam um aumento das despesas públicas correntes (de funcionamento) e de 

e de investimento no 1º semestre de 2020 em cerca de 5,4%. As receitas aumentaram 

aproximadamente 24%. Analisando as despesas de funcionamento, verificam-se incrementos 

principalmente nas despesas com o pessoal (7,3%) e em bens e serviços (13,8%). O serviço da 

dívida baixou em 13,8%. As despesas de investimento reduziram em 32,8%. 

 

Pode-se concluir que o Orçamento do Estado é expansivo nas despesas de funcionamento não 

produtivas e restritivo em investimento. A teoria refere que deveria ser o contrário: o Estado, em 

situação de recessão, deveria optar por políticas de investimento criadoras de emprego e com 

maiores efeitos multiplicadores na economia. 

 

No gráfico 4 observa-se que o ritmo de realização das despesas totais (funcionamento e 

investimento) é mais brando que em 2019, isto é, o crescimento das despesas ao longo do 

semestre foi menor.  

 

Gráfico 4 

Despesas totais do Estado 

(Despesas de funcionamento, de investimento e operações financeiras)

 
Nota: valores totais por trimestre. 

Fonte: Relatório de Execução Orçamental (2020). 

 

Em situação de crise (crescimento negativo, desemprego, não alteração dos salários nominais, e 

redução de exportações e das importações), as receitas públicas aumentaram em 

aproximadamente 5,4% (igual evolução que as despesas de funcionamento). Os principais 

aumentos das receitas verificaram-se no IRPC (14,6%) e no IRPS (11,5%). Contrariamente, os 

impostos sobre as actividades mineira e petrolífera diminuíram, em 35,4% e 47,5%, 

respectivamente. 

 

Torna-se evidente que a política fiscal, em momento de crise, penaliza os cidadãos (trabalho) e as 

pequenas e médias empresas. O capital multinacional teve importantes baixas nas suas 

contribuições para o Estado, por redução da produção (carvão, areias pesadas, pedras preciosas, 

rubis, etc.), ou por adiamento de actividades de investimento. 
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Gráfico 5 

Receitas totais 

 
Nota: valores totais por trimestre. 

Fonte: Relatório de Execução Orçamental (2020). 

 

A dívida interna aumentou em 18% desde finais de 2019, sendo os grandes financiadores os 

seguintes: obrigações do tesouro (38%), bilhetes do tesouro (20%) e Banco de Moçambique 

(27%). O sistema financeiro (principal subscritor da dívida) suporta cerca de 85% da dívida interna 

a taxas de juro muito mais baixas que as praticadas pela banca comercial à economia (entre 12% 

e 14%4).  

Gráfico 6 

 Encargos da dívida 

 
Nota: valores totais por trimestre. 

Fonte: Relatório de Execução Orçamental (2020). 

 

Em resumo, pode-se afirmar que o Governo não está adoptando políticas fiscais que contribuam 

para a saída da crise. As despesas não produtivas e sem, ou com poucos, efeitos dinamizadores 

na economia aumentam, não existem reformas na administração pública (manutenção de 

elevadas despesas com o pessoal5), não há medidas sobre as empresas públicas altamente 

deficitárias suportadas pelo Orçamento do Estado e por dívidas incobráveis ao sistema financeiro, 

e persiste uma multiplicidade de institutos e fundos dispersos, cujas funções e eficácia não são 

conhecidos. As receitas em aumento penalizam as pequenas e médias empresas em situação de 

grave crise de sobrevivência e penalizam os cidadãos, agravando a redução do poder de compra, 

sobretudo dos grupos sociais mais pobres. O défice e os serviços da dívida diminuem ligeiramente 

(mas com tendência a aumentar). A dívida interna começou a aumentar após a crise das dívidas 

ocultas (devido à quase “secagem” do financiamento externo). O financiamento da dívida pelo 

                                                           
4 http://www.bvm.co.mz/index.php/pt/obrigacoes-do-tesouro/historico-de-operacoes#resultados. 
5 Em termos de despesas com o pessoal da administração pública sobre o PIB, Moçambique possui um dos piores índices 

do mundo, cerca de 11%. 
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sistema financeiro retira oferta de dinheiro para crédito às empresas e famílias, elevando ou 

mantendo altas as taxas de juros (veja mais adiante).  

 

2.4 Política monetária 

 

Taxa de câmbio e reservas internacionais líquidas 

 

No ano de 2020, assiste-se a uma importante depreciação do Metical devido aos seguintes 

factores, que têm origem na chamada “crise das dívidas ocultas”: (1) redução das entradas de 

capital de investimento e da cooperação; e, (2) redução de exportações dos principais bens 

(alumínio e carvão, tanto por diminuição das quantidades como dos preços internacionais), assim 

como do algodão e do tabaco. Pode-se ainda considerar as variações entre as moedas de 

referência do Metical (principalmente o rand e o dólar americano), que tiveram perdas face a 

outras moedas, sobretudo em relação ao Euro.  

 

As reservas externas são superiores às de 2019 e suficientes para a importação de bens (excepto 

bens de capital) para cerca de 6 a 7 meses, o que pode ser considerado de cauteloso face a 

eventuais cenários negativos no curto prazo.  

 

Gráfico 7  

Taxa de câmbio  

Nota: Taxa de câmbio de venda dos bancos comerciais.  

Fonte: Banco de Moçambique (2020) 

 

Gráfico 8 

Saldo das Reservas Internacionais Líquidas 

  
Nota: valores mensais 

Fonte: Banco de Moçambique (2019 e 2020). 
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Taxas de juro e crédito 

 

A partir das reduções das taxas de referência do BdeM, os bancos comerciais têm reduzido 

lentamente as taxas de juro do mercado (com alguma influência dos spreads). Pode-se observar, 

no gráfico 9, uma disparidade entre 2% e 4% entre as taxas de 2019 e 2020, o que pode ser 

justificado por uma possível procura elevada de dinheiro, o que fundamenta o somatório do 

crédito concedido em 2020 (superior ao de 2019 em cerca de 6%). 

 

As taxas de juros de mercado são, em média, cerca de 14% acima da taxa de inflação. É difícil 

explicar tão elevada diferença, mas compreende-se os elevados lucros sistemáticos dos bancos 

comerciais. Por outro lado, as taxas de referência do BdeM, que não se têm reflectido em 

diminuição das taxas de juro de mercado6, não contribuem para um clima de maior confiança dos 

bancos comerciais o que é agravado pelas subidas das reservas obrigatórias dos bancos 

comerciais junto do BdeM, como autoridade reguladora da política monetária. 

 

Não obstante numa situação de crise existirem sectores que possuem oportunidades de negócio, 

a variação e o nível em que se situam as taxas de juro de mercado são insustentáveis para a 

maioria das empresas e para as famílias. Em situação de crise, acompanhada de fortes incertezas 

e riscos, existe a possibilidade de fuga e branqueamento de capitais para vários objectivos, 

incluindo o financiamento de terrorismo internacional e, recentemente, também no espaço 

nacional.  

 

Gráfico 9 

 Taxas de Juro 

Fonte: Banco de Moçambique (2020). 

  

                                                           
6 Os bancos negoceiam spreads/margens, acima do indexante PLRSF. Quando a PLRSF se reduz, em princípio, os juros 

aplicados ao crédito cai na mesma proporção 
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Gráfico 10 

Prime rate do sistema financeiro bancário 

  
Fonte: Banco de Moçambique (2019 e 2020). 

 

Observa-se no gráfico abaixo, que, no 1º semestre de 2020, há um aumento ligeiro (2%) na 

concessão de crédito comparativamente com igual período de 2019, e que, no 2º trimestre de 

2020, houve um aumento do crédito em 3,6%, comparativamente com o 1º trimestre do mesmo 

ano, período em que a economia passou a ter um crescimento negativo7. Este aumento 

dificilmente encontra justificação devido às variações verificadas na actividade económica, no 

investimento, no consumo ou no saldo das contas com o exterior. 

 

Gráfico 11  

Crédito 

Fonte: Banco de Moçambique (2020) 

 

2.5 Balança comercial 

 

A balança comercial apresenta a sua situação tradicional: saldo negativo com períodos de 

menores ou maiores défices. No caso do período em análise, constata-se: (1) redução das 

importações em cerca de 3% e das exportações em aproximadamente 28%. (2) em termos 

absolutos, verificou-se uma maior redução das exportações, reflectindo-se num aumento do 

défice. 

  

                                                           
7 Pode resultar de um maior uso das facilidades de tesouraria e de capitalização de juros contratuais e de mora. 
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Gráfico 12 

Balança comercial (exportações - importações) 

 
Nota: valores trimestrais. 

Fonte: Banco de Moçambique (2020). 

 

Gráfico 13 

Exportações 

 
Fonte: Banco de Moçambique (2020). 

 

Gráfico 14 

Importações 

 
Fonte: Banco de Moçambique (2020). 

 

Em 2020, as principais importações por sector, em percentagem do total de importações, foram: 

bens intermédios (35,5%), bens de consumo (26%) e bens de capital (18,4%). Por produto, os que 

mais pesaram na balança comercial foram: maquinaria (17%), 12% em combustíveis, 9% de 

materiais de construção (excepto cimento), 5% de alumina (matéria-prima) e arroz, e 4% em 

automóveis.  
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As principais exportações foram: indústria extractiva (37%), indústria transformadora (32%, 

energia eléctrica (13,8%) e produtos agrícolas (7%). As principais exportações por sector, em 

percentagem do total de importações foram: alumínio (30%), carvão mineral (21%), gás natural 

(8%) e areias pesadas (7%). De entre os produtos agrícolas, os mais exportados em proporção do 

total das exportações são: tabaco (2%), legumes (onde se incluem os feijões) hortícolas e o 

algodão com cerca de entre 0,7% e 05%, respectivamente.  

 

2.6 Índice de clima económico 

 

O indicador de clima económico baixou acentuadamente a partir do 2º trimestre de 2020, 

momento a partir do qual começou a haver os primeiros efeitos negativos da COVID-19. Existiram 

em 2019, alguns sintomas de recuperação económica. A queda do índice ponta para uma quebra 

acentuada e rápida do clima económicos e, com isso, a confiança e a percepção de risco para as 

empresas e investidores. 

 

Gráfico 15 

 Indicador do Clima Económico 

Fonte: INE (vários meses). 

 

Existem três indicadores geralmente utilizados para avaliar o dinamismo da economia: consumo 

de energia, de combustíveis e de cimento. A produção total de todas a fontes de energia 

aumentou em 13,6% e as exportações mantiveram-se sensivelmente ao mesmo nível, o que 

significa um aumento efectivo do consumo interno (o PIB do sector de água e energia cresceu 

em 6%). O consumo do total de combustíveis diminui no 1º semestre, comparativamente com 

igual período de 2019, em 4,9%, destacando-se o JetA1, em 43,8%, e o gasóleo, em menos 4,6%, 

enquanto que o sector de transportes diminui no 2º trimestre de 2020, em 5%. A produção de 

cimento aumentou em 2020 em cerca de 5,1% e as importações incrementaram em cerca de 14,2 

milhões de dólares, o que implica um aumento real do consumo interno. 

 

Comparando os dados acima com a evolução dos PIB sectoriais (quadro 1), constata-se: (1) a 

evolução positiva do PIB de electricidade e água e do consumo de energia; (2) a evolução negativa 

do PIB dos transportes e o menor consumo de combustíveis; e, (3) em sentido negativo entre a 

evolução do PIB da construção civil (sensivelmente sem crescimento, positivo ou negativo, mas 

com tendência de redução no 2º trimestre de 2020) e o aumento do consumo de cimento.  

 

  

99,70

96,90

97,40 74,30

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

2019 2020



14 
 

3. RESUMO E SUGESTÕES 

 

Resumo 

 

O 2º trimestre de 2020 indica claramente que a economia passou de uma fase de recessão (ou 

desaceleração) para um crescimento negativo na quase totalidade dos sectores produtivos e de 

serviços. Todos os indicadores económicos possuem sinal negativo, excepto a inflação do 

conjunto da economia (que pode não ser sinal positivo em contexto de crise económica) e de 

uma muito ligeira redução das taxas de juro com aumento do crédito, devido ao financiamento 

da dívida pública interna. 

 

O autor é da opinião que as políticas fiscal e monetária continuam sendo contraproducentes, na 

medida em que não atenuam a crise, porque: (1) não apoiam as pequenas e médias empresas, o 

que é reflectido nas taxas de juro (muito mais elevadas que a inflação), no aumento das despesas 

não produtivas do Estado, na redução do investimento público, nas dificuldades reais de obtenção 

de crédito, na depreciação do Metical e na fiscalidade; e, (2) são penalizadoras para os cidadãos 

devido ao aumento do desemprego, à perda do poder de compra dos salários reais, à redução 

do consumo, e à subida do custo de vida. Contrariamente, as políticas públicas e monetárias 

servem o Estado enquanto burocracias e instrumento do poder. 

 

Muitas das medidas definidas pelo Governo e aprovadas na Assembleia da República, não foram, 

ou foram deficientemente, implementadas. Algumas dessas medidas, revelaram-se impraticáveis 

por razões de falta de clarificação dos procedimentos, de definição dos critérios de elegibilidade 

e acessibilidade restritiva, e por falta de recursos.   

  

A cooperação e as organizações internacionais não têm transferido os recursos prometidos, ou 

fazem-no com atrasos. Estes recursos são indispensáveis para a implementação de algumas 

medidas devido ao “estado de falência” do Estado. Porém, não existiu qualquer iniciativa eficaz e 

suficientemente forte para a mobilização de recursos internos, como, por exemplo, um Fundo 

Nacional de Solidariedade (proposto pelo OMR a 13 de Abril (veja em 

https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/proposta-de-um-fundo-nacional-de-solidariedade/). As 

iniciativas individuais e de algumas instituições são dispersas, localizadas e, portanto, de impactos 

limitados. 

 

Pode-se afirmar que Moçambique aprofunda cada vez mais a sua natureza subdesenvolvida e 

com um modelo de crescimento extractivista, tornando o país crescentemente dependente do 

mercado externo e de tecnologia importada. Exporta bens primários (sobretudo bens minerais) e 

reexporta alumínio com primeira transformação local e, por outro lado, importa bens de consumo. 

Isto é, por um lado, produz e exporta o que não se consome no país nem é destinado ao mercado 

interno e, por outro lado, consome o que se importa, sobretudo nas cidades e por uma elite muito 

minoritária. As grandes empresas são beneficiadas e as pequenas e médias empresas têm 

limitados apoios para a emergência de um tecido empresarial não politizado, de base social 

alargada, competitivo, que estabeleça relações intersectoriais, crie emprego e acrescente valor e 

riqueza interna. Entretanto, estudos indicam que a pobreza e as desigualdades sociais têm 

aumentado. 

 

Se é certo que o corona vírus é um grande factor da actual crise, também é certo que a crise já 

existia pelo menos depois das dívidas ocultas e que existiam sinais do seu aprofundamento a 

partir de finais de 2019 (1º trimestre de 2020, comparado com igual período de 2019 – veja 

https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/proposta-de-um-fundo-nacional-de-solidariedade/
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https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-94/). O Governo não tem optado por políticas 

económicas que atenuem os efeitos negativos combinados da pandemia, da guerra em Cabo 

Delgado e no Centro do país e da situação económica internacional. Estamos perante uma 

governação não reformista nem imaginativa para a tomada de medidas de contenção da crise e 

modernização do aparelho de Estado e do tecido económico, e de alterar o modelo de 

crescimento para maior inclusividade/equidade social e territorial. 

 

Considerando a evolução recente da economia e dos seus principais indicadores, o relaxamento 

na implementação das medidas de precaução contra a COVID-19, os conflitos militares e a 

continuidade (com aprofundamento) da crise em algumas economias, pode-se sugerir a 

persistência de um crescimento negativo para o 3º trimestre de 2020, porém, com uma queda 

inferior à verificada no 2º trimestre. Os sectores de agricultura (período de colheitas), da 

restauração (relaxamento no comportamento dos cidadãos) e da electricidade e água poderão 

recuperar. Pode-se esperar mais crise (crescimento negativo) na indústria extractiva, na indústria 

transformadora (considerando o peso do alumínio) e nos serviços financeiros. 

 

Sugestões 

 

Infelizmente, o autor repete as sugestões apresentadas em 31 de Março, no texto COVID-19: 

linhas gerais sobre medidas e impactos económicos em Moçambique (veja em 

https://omrmz.org/omrweb/wp), que foram as indicadas nos quadros 2 e 3. Estes quadros contêm 

as sugestões então apresentadas e faz-se um balanço da sua implementação. 

 

Quadro 2 

Implementação de medidas de política fiscal e gestão orçamental 

Proposta Implementação 

Alocar recursos, tantos quantos necessários, ao 

sector da saúde. 

Sim, mas aquém das necessidades da 

realidade da pandemia 

Reservar recursos para subsídios, pagamento 

de salários a trabalhadores desempregados. 
Não 

Realizar investimentos de curto prazo 

(hospitais, tendas ambulantes, e equipamentos 

hospitalares, medicamentos, meios de 

transporte, constituição de stocks e 

armazenagem de bens essenciais, etc.). 

Sim, mas aquém das exigências da 

realidade da pandemia 

Reduzir ou suspender o pagamento do IVA dos 

bens essenciais, com reflexo nos preços ao 

consumidor. 

Não 

Prolongar o pagamento do IRPC de 2019 em 6 

meses. 
Não 

Actualizar os pagamentos às empresas com 

quem o Estado possui dívidas atrasadas, como 

forma de criar mais liquidez, sem necessidade 

de recursos adicionais (uma vez que as dívidas 

devem ser pagas). 

Não 

Os serviços de energia e água serem gratuitos 

para os grupos sociais mais pobres (renda 

inferior ao salário mínimo), após demonstração 

das rendas da família. 

Anunciado, mas não implementado. 

https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-94/
https://omrmz.org/omrweb/wp


16 
 

Aceitar medidas extraordinárias para a 

flexibilização da gestão orçamental, dos 

procedimentos de procurement, ao mesmo 

tempo que se assegura a fiscalização por 

possíveis desvios de utilização e corrupção. 

 

Sim, por exemplo, com ajustes directos em 

aquisições do Estado, com suspeitas de 

intransparência. 

Procedimentos não ajustados. 

Dificuldades de acesso a serviços do Estado 

devido a medidas de precaução contra a 

COVID-19, sem flexibilização para acessos 

online. 

Em resumo, não. 

 

Quadro 3 

Implementação de medidas de política monetária 

Proposta Implementação 

Injectar dinheiro no mercado, para créditos 

destinados ao funcionamento e investimento 

das empresas, com efeitos imediatos. 

Não 

A massa monetária emitida poderá ser 

parcialmente utilizada para reforçar o 

Orçamento do Estado para aumentar a 

capacidade de pagar parte dos salários nos 

casos de despedimentos ou não pagamento 

pelo patronato e outras instituições, para 

suportar subsídios e gastos extraordinários do 

Estado devido à crise. 

Não 

Criar linhas de crédito com juros bonificados, ou 

prestar garantias a conceder através dos bancos 

comerciais, para as empresas que produzam 

para o Ministério da Saúde, no período de 6 

meses, renováveis. 

Sim, de difícil acesso devido à falta de 

critérios de elegibilidade. Pouco eficaz e 

excludente para muitas pequenas e médias 

 

Reduzir as taxas de juro, com obrigatoriedade 

para os bancos comerciais, para os agentes 

económicos. 

Sim, com pequeno significado. As 

dificuldades de acesso ao crédito 

aumentaram 

Diferir o pagamento dos créditos sem 

penalizações por períodos de entre 6 e 12 

meses. 

Não 

Alocar reservas em divisas para importação dos 

bens essenciais, segundo orientação dos órgãos 

competentes. 

Sim, tendo-se ultrapassado dificuldades 

iniciais de acesso a divisas pelas empresas 

importadoras de bens essenciais (saúde, 

alimentos e outros) 

 

O leitor pode retirar as conclusões acerca da implementação das medidas e das sugestões 

apresentadas a 31 de Março. 

 

Considerando a evolução da crise, sugerem-se ainda as seguintes medidas adicionais:  

 Cancelamento em 2020 e 2021 do IRPC/Pagamento especial por conta 

 Actualizar o Decreto 44/2011, de 21 de Setembro sobre definição de micro, pequena e 

média empresa 

 Suspender em 2020 e 2021 a eficácia dos artigos na Lei de Trabalho nº 23/2007 que se 

relacionam com: 
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 Pré-aviso 

 Pagamento de indemnização ao trabalhador relacionado com cancelamento de 

contrato por motivo COVID-19 

 Cancelar a norma 1/3 dos trabalhadores em casa por 15 dias com a empresa a pagar o 

salário 

 

Os encargos para as empresas relativos ao desemprego gerado pela COVID-19 deverão ser 

suportados pelo Estado. 

 

 

Previsões para o 3º trimestre de 2020 

 

Considerando a evolução recente da economia e dos seus principais indicadores, o relaxamento 

na implementação das medidas de precaução contra a COVID-19, os conflitos militares e a 

continuidade (com aprofundamento) da crise em algumas economias, pode-se sugerir a 

persistência de um crescimento negativo para o 3º trimestre de 2020, porém, com uma queda 

inferior à verificada no 2º trimestre. Os sectores de agricultura (período de colheitas), da 

restauração (relaxamento das restrições aos cidadãos) e da electricidade e água, poderão 

recuperar. Pode-se esperar mais crise (crescimento negativo) na indústria extractiva, na indústria 

transformadora (considerando o peso do alumínio) e nos serviços financeiros. 
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Outubro de 2018 
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65 
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João Mosca Agosto de 2018 

64 Determinantes da Indústria Têxtil e de vestuário em Moçambique (1960-2014) Cerina Mussá e Yasser Dadá Julho de 2018 

63 Participação das mulheres em projectos de investimento agrário no Distrito de Monapo Aleia Rachide Agy Junho de 2018 

62 Chokwé: efeitos locais de políticas Instáveis, erráticas e contraditórias Márriam Abbas Maio de 2018 
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Mucotuene na província de Gaza 
Aleia Rachide Agy Abril de 2017 

49 
Criando capacidades para o desenvolvimento: o género no 

acesso aos recursos produtivos no meio rural em Moçambique 
Nelson Capaina Março de 2017 

48 
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João Mosca e Máriam 

Abbas 
Julho de 2016 

41 Metodologia de estudo dos impactos dos megaprojectos João Mosca e Natacha Bruna Junho de 2016 

40 Cadeias de valor e ambiente de negócios na agricultura em Moçambique Mota Lopes Maio de 2016 

39 Zambézia: Rica e Empobrecida João Mosca e Yara Nova Abril de 2016 

38 Exploração artesanal de ouro em Manica 
António Júnior, Momade 

Ibraimo e João Mosca 
Março de 2016 

37 Tipologia dos conflitos sobre ocupação da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2016 

36 Políticas públicas e agricultura 
João Mosca e Máriam 

Abbas 
Janeiro de 2016 

35 
Pardais da china, jatrofa e tractores de Moçambique: remédios que não prestam para o 

desenvolvimento rural 
Luis Artur Dezembro de 2015 



 
 

Nº Título Autor(es) Ano 

34 A política monetária e a agricultura em Moçambique Máriam Abbas Novembro de 2015 

33 A influência do estado de saúde da população na produção agrícola em Moçambique Luís Artur e Arsénio Jorge Outubro de 2015 

32 Discursos à volta do regime de propriedade da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Setembro de 2015 

31 Prosavana: discursos, práticas e realidades João Mosca e Natacha Bruna Agosto de 2015 

30 
Do modo de vida camponês à pluriactividade impacto do assalariamento urbano na 

economia familiar rural 
João Feijó e Aleia Rachide Julho de 2015 

29 Educação e produção agrícola em Moçambique: o caso do milho Natacha Bruna Junho de 2015 

28 
Legislação sobre os recursos naturais em Moçambique: convergências e conflitos na 

relação com a terra 
Eduardo Chiziane Maio de 2015 

27 Relações Transfronteiriças de Moçambique 
António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 
Abril de 2015 

26 Macroeconomia e a produção agrícola em Moçambique Máriam Abbas Abril de 2015 

25 
Entre discurso e prática: dinâmicas locais no acesso aos fundos de desenvolvimento distrital em 

Memba 
Nelson Capaina Março de 2015 

24 Agricultura familiar em Moçambique: Ideologias e Políticas João Mosca Fevereiro de 2015 

23 Transportes públicos rodoviários na cidade de Maputo: entre os TPM e os My Love 

Kayola da Barca Vieira Yasser 

Arafat Dadá e Margarida 

Martins 

Dezembro de 2014 

22 Lei de Terras: Entre a Lei e as Práticas na defesa de Direitos sobre a terra Eduardo Chiziane Novembro de 2014 

21 Associações de pequenos produtores do sul de Moçambique: constrangimentos e desafios 
António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 
Outubro de 2014 

20 Influência das taxas de câmbio na agricultura 

João Mosca, Yasser Arafat 

Dadá e Kátia Amreén 

Pereira 

Setembro de 2014 

19 Competitividade do Algodão Em Moçambique Natacha Bruna Agosto de 2014 

18 
O Impacto da Exploração Florestal no Desenvolvimento das Comunidades Locais nas Áreas 

de Exploração dos Recursos Faunísticos na Província de Nampula 

Carlos Manuel Serra, 

António Cuna, Assane 

Amade e Félix Goia 

Julho de 2014 

17 Competitividade do subsector do caju em Moçambique Máriam Abbas Junho de 2014 

16 Mercantilização do gado bovino no distrito de Chicualacuala António Manuel Júnior Maio de 2014 

15 Os efeitos do HIV e SIDA no sector agrário e no bem-estar nas províncias de Tete e Niassa 

Luís Artur, Ussene Buleza, 

Mateus Marassiro, Garcia 

Júnior 

Abril de 2015 

14 Investimento no sector agrário 
João Mosca e Yasser Arafat 

Dadá 
Março de 2014 

13 Subsídios à Agricultura 
João Mosca, Kátia Amreén 

Pereira e Yasser Arafat Dadá 
Fevereiro de 2014 

12 
Anatomia Pós-Fukushima dos Estudos sobre o ProSAVANA: Focalizando no “Os mitos por 

trás do ProSavana” de Natalia Fingermann 
Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2013 

11 Crédito Agrário 

João Mosca, Natacha Bruna, 

Katia Amreén Pereira e Yasser 

Arafat Dadá 

Novembro de 2013 

10 

Shallow roots of local development or branching out for new opportunities: how local 

communities in Mozambique may benefit from investments in land and forestry 

exploitation 

Emelie Blomgren e Jessica 

Lindkvist 
Outubro de 2013 

9 Orçamento do estado para a agricultura 
Américo Izaltino Casamo, 

João Mosca e Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

8 
Agricultural Intensification in Mozambique. Opportunities and Obstacles—Lessons from 

Ten Villages 

Peter E. Coughlin, Nicia 

Givá 
Julho de 2013 

7 Agro-Negócio em Nampula: casos e expectativas do ProSAVANA Dipac Jaiantilal Junho de 2013 

6 Estrangeirização da terra, agronegócio e campesinato no Brasil e em Moçambique 

Elizabeth Alice Clements e 

Bernardo Mançano 

Fernandes 

Maio de 2013 



 
 

 

 

 

  

Nº Título Autor(es) Ano 

5 Contributo para o estudo dos determinantes da produção agrícola 
João Mosca e Yasser Arafat 

Dadá 
Abril de 2013 

4 Algumas dinâmicas estruturais do sector agrário. 
João Mosca, Vitor Matavel e 

Yasser Arafat Dadá 
Março de 2013 

3 Preços e mercados de produtos agrícolas alimentares. João Mosca e Máriam Abbas Janeiro de 2013 

2 Balança Comercial Agrícola: Para uma estratégia de substituição de importações? 
João Mosca e Natacha 

Bruna 
Novembro de 2012 

1 Porque é que a produção alimentar não é prioritária? João Mosca Setembro de 2012 



 
 

 

 

 

Como publicar: 

 Os autores deverão endereçar as propostas de textos para publicação em formato digital 

para o e-mail do OMR (office@omrmz.org) que responderá com um e-mail de aviso de 

recepção da proposta.  

 Não existe por parte do Observatório do Meio Rural qualquer responsabilidade em 

publicar os trabalhos recebidos. 

 Após o envio, os autores proponentes receberão informação por e-mail, num prazo de 90 

dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

 O autor tem o direito a 10 exemplares do número do OBSERVADOR RURAL que contiver 

o artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

 Apresentação da proposta de um tema que se enquadre no objecto de trabalho do OMR. 

 Aprovação pelo Conselho Técnico. 

 Submissão a uma revisão redactorial num prazo de sessenta dias, a partir da entrega da 

proposta de artigo pelo autor. 

 Informação aos autores por parte do OMR acerca da decisão da publicação, por e-mail, 

com solicitação de aviso de recepção, num prazo de 90 dias após a apresentação da 

proposta. 

 Caso exista um parecer negativo de um ou mais revisores, o autor tem a oportunidade de 

voltar uma vez mais a propor a edição do texto, desde que introduzidas as alterações e 

observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

 Uma segunda proposta do mesmo texto para edição procede-se nos mesmos moldes e 

prazos.  

 Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

 O proponente do texto para publicação não tem acesso aos nomes dos revisores e estes 

receberão os textos para revisão sem indicação dos nomes dos autores. 

 A responsabilidade de publicação é da Direcção do Observatório do Meio Rural sob 

proposta do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

 O texto não pode ter mais que 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e 3 cm 

em todas as margens da página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 

 A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 

 

  



 
 

 

O OMR centra as suas acções na prossecução 

dos seguintes objectivos específicos: 

 Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 

desenvolvimento rural; 

 Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de 

imprensa como pela publicação de textos; 

 Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

 Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para 

intercâmbio de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre 

temáticas agrárias e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

 Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de 

estudantes em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

 Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 

 

Patrocinadores: 

 

      

Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar 

Maputo – Moçambique 

www.omrmz.org 

O OMR é uma Associação da 

sociedade civil que tem por 

objectivo geral contribuir para o 

desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de 

investigação, estudos e debates 

acerca das políticas e outras 

temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 

http://www.omrmz.org/

