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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR (www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

• Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

• Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre 

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos 

investigadores e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área 

objecto do OMR. Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou 

estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer 

efeito o Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento  

  



 
 

 
 

RESUMO: 

 

A avaliação de conjuntura da economia através dos indicadores apresentados no quadro abaixo, 

revela que a economia no período imediatamente antes da “chegada” da pandemia a 

Moçambique em meados de Março. 

 

Quadro 1 

Balanço qualitativo dos indicadores económicos 

Indicador Muito bom Bom Risco Grave 
Evolução 

2020/2019 

Inflação da economia      

Inflação de bens alimentares      

Taxa de câmbio (MZN/USD)      

Reservas líquidas externas      

Balança comercial      

Importações      

Exportações      

Taxas de juro      

Despesas públicas      

Receitas públicas      

Défice público      

Dívida (saldo letras de tesouro)      

Investimento      

ICCE - Expectativas futuras      

Legenda:  Muito bom Bom Risco Grave  

 

Os indicadores da economia revelam que Moçambique estava, no período pré corona vírus e 

durante o ano de 2019, em situação de risco ou em situação de gravidade. A economia esteve 

em crise, pelo menos, desde 2016, com o despoletar das dívidas ocultas/ilegais. Apenas os 

indicadores da inflação da economia e das reservas líquidas externas foram considerados com 

muito bom, embora a inflação de produtos alimentares esteja em situação de risco. As setas 

indicam as variações (positivas ou negativas) de 2020 em relação a 2019, sendo as verdes 

consideradas de positivas e as vermelhas de negativas. A economia esteve, no 1º trimestre de 

2020, em piores condições que em igual período de 2019, o que não é consequência da 

pandemia.  

 

O OMR fará, no princípio de 3º trimestre de 2020, uma primeira avaliação sobre o 

comportamento da economia imediatamente após a entrada da pandemia. Por agora, pode-se 

referir que as medidas fiscais e monetárias de combate aos efeitos económicos e sociais da 

pandemia são anunciadas sem que exista a legislação e estejam definidos os procedimentos 

para a sua aplicação. Além disso, são de implementação muito burocratizada, o que dificulta o 

acesso pelos possíveis beneficiários. Algumas medidas são de impacto limitado na sua 

abrangência sectorial (empresas), dos cidadãos (apoio a desempregados devido à pandemia), 

famílias pobres e pessoas vulneráveis. 

 

É discutível que, em momento de recessão, as políticas fiscais e monetárias sejam, no essencial, 

recessivas, dificultando, ainda mais, o investimento e o consumo e, consequentemente, a 

recuperação da actividade económica e o agravamento dos custos sociais da crise, sobretudo 

dos grupos mais desfavorecidos e vulneráveis 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os efeitos da pandemia o Coronavírus em Moçambique são ainda de difícil avaliação 

considerando a disponibilidade de informação estatística, para a maioria das variáveis. No 

entanto, pode-se fazer algumas previsões muito preliminares, considerando a evolução e 

comparação de alguns indicadores do primeiro trimestre de 2020 e de 2019. Consideram-se 

ainda informações de alguns sectores que, por razões diversas, sofreram efeitos imediatos 

(restauração, divertimento e hotelaria, transporte aéreo, portos e caminhos-de-ferro, 

importações e exportações, crédito e investimento, execução orçamental, emprego, entre 

outras.  

 

Este texto analisa e compara entre os primeiros trimestres de 2020 e de 2019 as seguintes 

variáveis: inflação; taxas de câmbio em relação ao dólar americano e ao rand; reservas 

internacionais; balança comercial, importações e exportações (total da balança comercial e de 

alguns dos principais bens importados e exportados; taxas de juro e crédito; execução do OGE 

em algumas das principais rubricas (despesas e receitas totais, serviço da dívida e pagamentos a 

terceiros por serviços prestados; receitas do IVA, IRPS e dívida interna – saldo de bilhetes de 

tesouro); índice de confiança e clima económico; e, consumo de energia, combustíveis e 

cimento, estes últimos como reveladores da actividade económica. Não foi considerado o 

emprego por falta de dados fiáveis. 

 

Os dados são apresentados em gráficos assinalando os valores máximos e mínimos do primeiro 

trimestre de 2019 para os comparar com o mesmo período de 2020. As fontes são indicadas em 

cada gráfico.  

 

Além da introdução, o texto tem mais duas secções: análise de indicadores económicos e 

conclusões. Nas conclusões faz-se uma análise geral da conjuntura económica e apresentam-se 

algumas considerações sobre que expectativas poderiam existir e o que se pode observar nos 

indicadores, após os primeiros anúncios de casos de pessoas infectadas. 

 

 

2. ANÁLISE DOS INDICADORES ECONÓMICOS 

 

a) Indicadores nominais monetários 

 

Ao contrário das previsões de uma subida da inflação geral da economia em 2020 (de 2,78, em 

2019, para 6,6%, em 2020), observa-se uma queda no primeiro trimestre em 2020. Por outro 

lado, verifica-se uma subida entre 5% e 6% da inflação dos bens alimentares. Considerando que 

grande parte dos bens alimentares perecíveis (hortícolas e frutas) provem da África do Sul, 

beneficiando da apreciação do metical face ao rand (e, portanto, uma maior possibilidade de 

importações), e que os bens essenciais (arroz, milho e trigo) não sofreram variações 

significativas no mercado internacional, não se pode justificar a subida dos preços alimentares 

pelas duas razões principais de formação dos preços no mercado: (1) aumento da demanda 

pouco provável; (2) redução da oferta interna e total (também pouco provável). Sendo assim, 

pode-se deduzir os seguintes aspectos justificativos para a inflação dos bens alimentares: (1) 

constituição de stocks (reduzindo a oferta) de bens já existentes para fins especulativos na 

perspectiva de escassez de oferta pelo efeito coronavírus; (2) aquisição de reservas pelos 

consumidores, igualmente na perspectiva de escassez de oferta; (3) aplicação inoportuna de 

medidas administrativas com efeito sobre os preços, como, por exemplo, o IVA no açúcar. 



 
 

2 
 

Gráfico 1 

Inflação 

 
Fonte: INE. 

 

O metical está em depreciação em relação ao dólar desde Dezembro de 2019, pelas seguintes 

razões principais: (1) aumento do défice da balança comercial e redução do investimento 

estrangeiro e das entradas de donativos; aumento das reservas em divisas; e, eventualmente 

incremento da fuga de capitais; (2) desde Dezembro que o rand está em desvalorização por 

razões próprias da economia sul-africana, e considerando que o metical acompanha a paridade 

com o dólar. 

 

Gráfico 2 

Taxas de câmbio 

Fonte: Banco de Moçambique. 

 

As reserva internacionais começaram a aumentar em Outubro de 2019, mantendo-se em níveis 

aproximados no primeiro trimestre de 2020. Os valores das reservas correspondiam, em Março 

de 2020, a 6,8 meses de importações, tendo aumentado ainda mais em Abril de 2020, para 7,3 

meses. 
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Gráfico 3 

Reservas internacionais (de Janeiro de 2019 a Março de 2020) 

 
Fonte: Banco de Moçambique. 

 

Analisando os três gráficos acima, pode-se concluir que dois, dos três, objectivos de política 

monetária estão sendo cumpridos: redução da inflação e aumento de reservas internacionais. A 

depreciação da moeda nacional (objectivo da estabilidade cambial) em relação ao dólar pode 

ser consequência de uma menor disponibilidade de divisas no mercado (razões acima referidas 

- aumento do défice da balança comercial e redução do investimento externo e dos donativos, 

devido ao aumento das reservas internacionais e, eventualmente, uma maior fuga de capitais).  

 

b) Balança Comercial 

 

Observa-se um agravamento do défice da balança comercial ao longo de 2019, que, no  

primeiro trimestre de 2020, tem um aumento mais acentuado (inclinação da curva) que ao 

longo do ano de 2019. 

 

Gráfico 4 

Balança comercial 

 
Fonte: Banco de Moçambique. 
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Dos gráficos abaixo, verifica-se que a importação de bens alimentares essenciais (arroz, trigo e 

óleos vegetais) foi superior em relação ao mesmo período de 2019, e que, com excepção do 

óleo alimentar, existiu uma tendência decrescente. 

 

Gráfico 5 

Importação de arroz 

 
Fonte: Banco de Moçambique. 

 

Gráfico 6 

Importação de trigo 

 
Fonte: Banco de Moçambique. 

 

Gráfico 7 

Importação de óleo alimentar 

 
Fonte: Banco de Moçambique. 
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c) Exportações 

 

A seguir apresenta-se a evolução dos três principais bens exportados (alumínio, carvão e 

energia) que representam perto de 60% do total das exportações. Observa-se uma redução 

significativa nas exportações de alumínio e carvão e um aumento da energia exportada, embora, 

neste último caso, se tenha verificado uma importante diminuição em Março de 2020. 

 

Gráfico 8 

Exportação de alumínio 

 
Fonte: Banco de Moçambique. 

 

Gráfico 9 

Exportação de carvão 

 
Fonte: Banco de Moçambique. 

 

Gráfico 10 

Exportação de energia 

 
Fonte: Banco de Moçambique. 
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d) Taxas de juro 

 

O gráfico abaixo revela uma ligeira descida da taxa de juros no mercado, para operações a dois 

anos. No primeiro trimestre de 2020, a taxa de juros foi à volta de 20,3% e no primeiro trimestre 

de 2019 a descida situou-se entre 22% e 23,5%. Os níveis das taxas de juro não são 

incentivadores do investimento. Sobretudo, a relação (diferença) entre as taxas de inflação e de 

juros não justifica os níveis das taxas de juros, menos ainda em períodos de recessão. 

 

Gráfico 11 

Taxas de juro 

 
Fonte: Banco de Moçambique. 

 

e) Crédito 

 

O crédito teve uma tendência crescente em 2020 (até Abril, inclusive) e o valor total do crédito 

em 2020 é superior ao de 2019. 

 

Gráfico 12 

Crédito 

 
Fonte: Banco de Moçambique. 
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f) Orçamento (execução) 

 

Os gráficos 13 e 14 indicam que, tanto as despesas, como as receitas, tiveram um aumento no 

primeiro trimestre de 2020 comparativamente com igual período de 2019 em cerca de oito e 

doze milhões respectivamente. Porém, as despesas tiveram, em 2020, uma tendência 

decrescente, enquanto que, em 2019, as despesas cresceram e as receitas diminuíram. 

 

Gráfico 13 

Despesas totais do Estado 

 
Fonte: MEF, Relatório de Execução Orçamental. 

 

Gráfico 14 

Receitas totais do Estado 

 
Fonte: MEF, Relatório de Execução Orçamental. 

 

O gráfico abaixo revela que as despesas com bens e serviços se mantiveram sensivelmente 

semelhantes nos dois períodos (aumento de 2%), enquanto que os encargos da dívida (gráfico 

15) reduziram de cerca de 5%. 
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Gráfico 15 

Despesas em bens e serviços e em encargos da dívida 

 
Fonte: MEF, Relatório de Execução Orçamental. 

 

As receitas em IVA e no IRPS tiveram ligeiros aumentos e com tendência crescente em 2020, o 

que não se verificou em 2019.  

 

Gráfico16 

Recetas em IVA e IRPS 

 
Fonte: MEF, Relatório de Execução Orçamental. 

 

O OGE não revela que o primeiro trimestre seja pior que o de 2019 em termos de receitas e 

despesas, verificando-se, no entanto, uma tendência decrescente em 2020. Dado que as 

despesas não são uniformes ao longo do ano, é necessário considerar que a análise restringida 

a dois trimestres não é suficiente para alguma conclusão definitiva. 

 

Verifica-se que os saldos totais de títulos do tesouro do primeiro trimestre de 2020 são 

inferiores, em 2,3%, em relação a 2019 (363.681 milhões de meticais, em 2020, e 372.139 

milhões, em 2019), notando-se ainda que, em 2019, houve uma redução ao longo do primeiro 

trimestre e, em 2020, a tendência é crescente. 
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Gráfico 17 

Saldos de Títulos do Tesouro 

 
Fonte: Banco de Moçambique. 

 

g) Investimento 

 

Verifica-se uma importante redução do investimento público entre os primeiros trimestres de 

2020 e de 2019 (a Lei do Orçamento para 2020 prevê uma redução do investimento em 30,6% 

em relação ao orçamentado para 2019). Verificou-se, em 2019, uma forte redução do 

investimento directo estrangeiro (IDE) e contata-se que o valor para o primeiro trimestre de 

2020 foi inferior, em cerca de 23%, ao de igual período de 2019. A subida do IDE no primeiro 

trimestre de 2020 resulta de investimentos na indústria extractiva isto é, no gás. 

 

Gráfico 18 

Investimento directo estrangeiro e investimento público 

 
Nota: valores do IDE em dólares americanos. 

Fonte: Banco de Moçambique para IDE e MEF (Relatório de Execução Orçamental) para 

investimento público. 
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2020, houve uma forte queda desse índice (88,3 o mais baixo dos últimos 10 anos), justificado 

certamente pelos previsíveis efeitos da COVID-19. 

 

No primeiro trimestre de 2020 o consumo de energia foi similar ao de igual período de 2019. O 

gasóleo teve um incremente de cerca de 34% e a gasolina uma redução de perto de 15%. O 

cimento tem um consumo variável ao longo do tempo d e2019, e, no primeiro trimestre de 

2020, o consumo situou-se dentro da banda entre o valor máximo e mínimo verificado em igual 

período de 2019. 

 

Os três indicadores podem revelar uma primeira reacção de contenção de gastos das famílias 

(gasolina), enquanto que o consumo da energia e do gasóleo, que reflectem mais as actividades 

produtivas e de serviços, manteve-se ou se incrementou comparativamente com igual período 

de 2019. Esta primeira conclusão pode significar que a actividade económica não se ressentiu, 

directa e imediatamente, das notícias da pandemia no mundo (em Moçambique o anúncio das 

primeiras infecções foi em 22 de Março). O índice de confiança e clima económico mantinha-se 

similar ao de 2019, verificando-se uma queda significativa em Abril. 

 

Gráfico 19 

Índice de confiança e clima económico (ICCE) 

 
Fonte: INE. 

 

Gráfico 20 

Consumo de energia e combustíveis 

 
Fonte: Electricidade de Moçambique para energia e Ministério de Recursos Minerais e Energia 

para gasóleo e gasolina. 
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Gráfico 21 

Produção e importações de cimento 

 
Fonte: Banco de Moçambique pra importação de cimento. Direção Nacional da Indústria para a 

produção de cimento. 
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3. CONCLUSÃO 

 

O quadro abaixo revela a opinião dos autores sobre a situação conjuntural da economia no 

período imediatamente antes da “chegada” da pandemia a Moçambique em meados de Março. 

 

Quadro 1 

Balanço qualitativo dos indicadores económicos 

Indicador Muito bom Bom Risco Grave 
Evolução 

2020/2019 

Inflação da economia      

Inflação de bens alimentares      

Taxa de câmbio (MZN/USD)      

Reservas líquidas externas         ?     

Balança comercial      

Importações      

Exportações      

Taxas de juro      

Despesas públicas      

Receitas públicas      

Défice público      

Dívida (saldo letras de tesouro)      

Investimento      

ICCE - Expectativas futuras      

Legenda: Muito bom Bom Risco Grave  

 

Os indicadores da economia revelam que Moçambique estava, no período pré corona vírus e 

durante o ano de 2019, em situação de risco ou em situação de gravidade. Apenas os 

indicadores da inflação e das reservas líquidas externas foram considerados com muito bom, 

embora a inflação de produtos alimentares esteja em situação de risco. Sete indicadores foram 

considerados de risco e quatro de condição grave. As setas indicam as variações (positivas ou 

negativas) de 2020 em relação a 2019, sendo as verdes consideradas de positivas e as vermelhas 

de negativas.  Constatam-se três variações como positivas e onze negativas. Isto é, a economia 

esteve, no primeiro trimestre de 2020, em piores condições que em igual período de 2019, o 

que não é consequência da pandemia. A economia esteve em crise, pelo menos, desde 2016, 

com o despoletar das dívidas ocultas/ilegais. 

 

O OMR fará, no princípio de 3º semestre de 2020, uma primeira avaliação sobre o 

comportamento da economia imediatamente após a entrada da pandemia. Considerando as 

variáveis analisadas, pode-se expectar os seguintes comportamentos principais da economia: 

 

• Maior desaceleração da economia com possibilidade de crescimento negativo em 

2020, resultante das restrições e medidas de combate à pandemia (encerramento de 

algumas actividades económicas e restrições ao funcionamento de outras, e da 

tendência do índice de confiança e clima económico dos empresários e dos 

cidadãos). 

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

rendimentos das famílias (por ausência do ajustamento salarial em 2020) e das 

actividades informais, provocando retracção da demanda e, consequentemente, uma 

menor oferta (produção nacional, importações e exportações). 
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• Acentuação da redução do investimento e do emprego devido aos efeitos 

apontados nos dois bullets anteriores. 

• Maior défice da balança comercial devido à redução das exportações e menor 

diminuição das importações (comparativamente às exportações), agravado pelo 

aumento dos preços dos bens importados (embora com a redução do preço do 

petróleo) e diminuição dos preços dos principais produtos exportados (alumínio, 

carvão, algodão, tabaco, entre outros). 

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

agrava-se a dívida interna já considerada de insustentável. 

 

As medidas fiscais e monetárias de combate aos efeitos económicos e sociais da pandemia são 

anunciadas sem que exista a legislação e estejam definidos os procedimentos para a sua 

implementação. Além disso, são de execução burocratizada, o que dificulta o acesso pelos 

possíveis beneficiários. Algumas medidas são de impacto limitado na sua abrangência sectorial 

(empresas), dos cidadãos (apoio a desempregados devido à pandemia), famílias pobres e 

pessoas vulneráveis. 

 

Finalmente, é discutível que, em momento de recessão, as políticas fiscais e monetárias sejam, 

no essencial, recessivas, dificultando, ainda mais, o investimento e o consumo e, 

consequentemente, a recuperação da actividade económica e o agravamento dos custos sociais 

da crise, sobretudo dos grupos mais desfavorecidos e vulneráveis 
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