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INTRODUÇÃO  
 
Entende-se por Finanças Públicas (FP) a forma como o Estado capta recursos (desde a 
tributação até a contratação de dívidas), gere e gasta tais recursos, prestando contas 
sobre a sua utilização, sempre na perspectiva de atender as necessidades da 
colectividade e do próprio Estado (Visão Estratégica das Finanças Públicas 2009-2020 – 
MEF). As FP de um país, portanto, devem estar orientadas para a gestão das operações 
relacionadas com a receita, despesa, o orçamento e o crédito público. 
 
As FP têm um papel importante na sociedade, pois o Estado para cumprir as suas 
funções, que são de promover o bem-estar da sociedade, precisa realizar despesa 
pública e esta deve ser custeada pela receita pública. Por um lado, para que, de facto, a 
realização dessa despesa pública resulte no bem-estar da sociedade, é necessário que 
siga critérios claros e alinhados com as prioridades do cidadão e boas práticas, 
geralmente aceites nas FP. Portanto, a boa qualidade da Gestão de Finanças Publicas 
(GFP) constitui um factor fundamental para a eficácia e eficiência na mobilização, 
alocação e utilização dos recursos financeiros públicos. Por outro lado, as 
transformações económicas, políticas e tecnológicas surgidas no mundo nos últimos 
tempos têm provocado mudanças nas funções do Estado mediante seu papel 
hegemónico em torno das decisões relacionadas às finanças públicas, trazendo à tona a 
necessidade de participação efectiva da sociedade civil nessas decisões e 
responsabilidades, mas sem desvirtuar a função do Estado como entidade reguladora da 
economia e garante dos direitos sociais. Nesse sentido, entende-se que o Estado deve 
fazer funcionar de forma adequada a sua actividade financeira, a fim de que a provisão 
dos serviços públicos sejam com eficácia e eficiência, cumprindo com a sua 
responsabilidade e compromissos com o cidadão. 
 
E, ainda, uma boa GFP é parte crucial de um modelo de crescimento económico que se 
pretenda sustentável e capaz de ampliar o bem-estar social. O Estado, nesses casos, 
adquire credibilidade diante dos vários grupos de interesse da sociedade quanto ao 
cumprimento das suas obrigações e para realizar os investimentos necessários com vista 
a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 
 
Portanto, a GFP deve traduzir-se numa política orçamental que prossiga os objectivos 
preconizados no programa de governação, inerentes à estabilização macroeconómica e 
criação de capacidades internas para a promoção do crescimento e desenvolvimento 
económicos bem como a melhoria de vida da população.  
 
O Governo de Moçambique tem feito esforços para a melhoria da GFP, tendo a destacar 
o progresso na modernização das FP´s através da expansão do e-SISTAFE e da 
introdução e consolidação da CUT – Conta Única do Tesouro. Estas medidas têm 
permitido maior mobilização da receita fiscal e maior controlo da despesa.  
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Entretanto, numa altura em que inicia um novo quinquénio de governação do país, 

coincidindo com um crescente questionamento das prioridades escolhidas para os 

investimentos do país, sua relevância no desenvolvimento do país e o impacto na dívida 

pública e na melhoria de vida dos cidadãos, o G20 e o FMO (Fórum de Monitoria do 

Orçamento da Sociedade Civil) apresentam alguns pontos críticos que a GFP em 

Moçambique devia considerar neste período para melhorar o impacto no cidadão, 

aumentando o seu bem-estar. 

 

ALGUNS ASPECTOS CRÍTICOS NA ÁREA DE FP EM MOÇAMBIQUE 
 
O G20 e o FMO levantam neste documento alguns assuntos que merecem atenção do 
Governo, para que a GFP proceda por forma a ter impacto positivo no cidadão. Alguns 
aspectos levantados necessitam de reforma legal 1  e outros operacionais 2  cuja 
implementação é uma questão de operacionalização de diversos aspectos já previstos 
na lei e políticas. Algumas delas, apesar de serem previstas, não têm sido 
implementadas e gerando impactos negativos nos benefícios ao cidadão. 

 
I. Credibilidade do orçamento 

Na elaboração da proposta do OE, a credibilidade resulta de um bom método de 
diagnóstico das prioridades, bem como em um modelo adequado de consolidação das 
propostas sectoriais apresentadas pelos ministérios, de forma a produzir politicas que 
expressam as prioridades locais e para alcançar a visão de futuro percebida pelo 
Governo, como a que melhor satisfaz os anseios da sociedade. Segundo Hugh (1972) e 
Rezende 82001), a legalidade, transparência e certeza são dimensões de orçamento 
credível. O OE, por conseguinte, é uma promessa ao cidadão daquilo que o Estado irá 
fazer para aumentar a provisão de bens e serviços na economia. 

Em Moçambique, o processo de planificação começa no distrito, com a elaboração do 
Plano Económico, Social e Orçamento do Distrito (PESOD) e enviado ao respectivo 
sector (saúde, educação, saneamento, etc.) e depois harmonizado ao nível central. Uma 
vez harmonizado a nível central, as propostas sectoriais são submetidas ao Ministério de 
Economia e Finanças. Portanto, logo a partida, denota-se existência de dois planos, um 
territorial (distrito-PESOD) e o Sectorial (dos Ministérios-Sectores). A Direcção Nacional 
do Planificação e Orçamento (DNPO) avalia as suas disponibilidades e, na base disso, 
verifica a necessidade ou não de cortes orçamentais. No caso de cortes, o único critério 

                                                        
1   Aquele aspecto de Gestão de Finanças Públicas que, para a sua alteração, é necessário a aprovação 
/revisão de uma lei ou decreto. 
2 Aqueles aspectos de Gestão de Finanças Públicas que, para a sua alteração, apenas devem-se mudar 
ou cumprir com os procedimentos. 
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aplicado é a priorização das despesas de funcionamento, cortando a de investimento, 
sem muitas vezes respeitar as prioridades locais, tomando, apenas as do sector. Após a 
aprovação do orçamento, os distritos recebem os valores aprovados, e sem um 
realinhamento das actividades, iniciam a sua implementação. Portanto, denota-se, aqui, 
dificuldade de enquadramento da planificação territorial ao sectorial, degenerando no 
fraco alinhamento das actividades planificadas com o orçamento disponível/aprovado, 
algo, também, que reduz a credibilidade do orçamento.  

No que respeita aos PESOD, evidências recolhidas pela sociedade civil (CIP, 2009 e 2012; 
G20), mostram que mais de metade das actividades inscritas nos PESOD não são 
realizadas pelos governos distritais. As análises feitas, por estas organizações sugerem 
que o principal nó de estrangulamento está na engenharia institucional em torno da 
elaboração do PESOD que não é devidamente alinhado com os planos sectoriais. Esta 
situação, entre outras, reduz a possibilidade das prioridades definidas localmente serem 
de facto satisfeitas.  

Para além disso, as fragilidades no processo de planificação originam, entre outras, uma 
baixa previsão da despesa mensal e/ou trimestral a todos níveis, nomeadamente 
central, provincial e distrital, devido ao desalinhamento do volume de actividades 
planificadas e o respectivo valor. Esta situação cria diferenças entre despesas e as 
receitas programadas para o mês, o que designa-se por défice de tesouraria. 

Como resultado, quando chega a época dos desembolsos, os sectores solicitam valores 
acima dos estimados inicialmente o que tem obrigado o Governo a recorrer aos Bilhetes 
de Tesouro (BT´s) para financiar o défice de tesouraria, algo inicialmente não 
planificado. No fim de cada exercício, esses BT´s, entretanto vencidos, transitam para o 
ano seguinte, sem terem sido amortizados. 

Sob ponto de vista de legalidade do orçamento, é que o Governo deve gastar o que está 
previsto na Lei Orçamental, assegurando a disciplina orçamental necessária. A realização 
da despesa não prevista significa um atropelo às escolhas do cidadão, representado pelo 
Parlamento e pode ter consequências futuras, como foi o caso do reembolso do IVA que 
resultou em dívida pública. Na perspectiva da certeza, por exemplo, o Governo promete 
uma despesa de investimento em diversas áreas, com destaque para áreas com impacto 
na protecção social. Entretanto, a realização desta despesa é baixa, situando-se em 
média, entre 2012 a 2014, de 75%. Portanto, o cidadão esperava, por exemplo por mais 
uma estrada, escola ou unidade sanitária que não aconteceram! 

 

Implicações: 

i. A baixa realização da despesa de investimento significa que o cidadão tem 
expectativas frustradas em relação à expansão da educação e saúde, bem como 
de infraestruturas diversas;  
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ii. O deficiente enquadramento da planificação territorial na planificação sectorial e 
a consequente deficiência da priorização das actividades sectoriais afectam a 
realização de actividades, muitas delas prioritárias e identificadas pelos 
beneficiários. O processo de planificação que se pretende de baixo para cima e, 
maioritariamente, territorial, poderá aumentar a credibilidade e certeza do 
orçamento. Este processo deverá ser acompanhado pela descentralização 
orçamental mais acelerada. 

iii. Para além disso afecta, também, a programação financeira do Estado, gerando 
défices de tesouraria o que obriga à recorrência de BT´s não programados para 
aquele período. Quando a previsão da despesa mensal não é realística, e em 
casos em que ela é superior ao previsto, o Estado recorre à contratação da dívida 
interna através dos BT´s para cobrir o défice de tesouraria3. 
 

Recomendações  

 A planificação da despesa sectorial (saúde, educação, água e saneamento etc.) 
deve seguir um critério de priorização. Em cada início de exercício, cada sector 
deve possuir um plano de acções priorizadas mensalmente para minimizar 
desvios na programação financeira do Estado e que tem gerado défice de 
tesouraria, obrigando a recorrência aos BT´s; 

 Entretanto, a médio prazo, o modelo de planificação deve progredir para um 
modelo territorial. As vantagens deste modelo são: (i) permitir uma rápida 
descentralização orçamental a médio prazo; (ii) sendo uma unidade territorial 
mais localizada, facilita e melhora a previsão da receita; e (iii) maior 
aprendizagem de GFP a nível local;  

 No caso dos PESOD, cada distrito ao submeter a sua proposta, a mesma deve ser 
orçamentada com indicação de prioridades distritais. Assim, no caso de a DNPO 
necessitar de fazer cortes orçamentais, poderá usar o critério das despesas 
menos prioritárias. 

 É necessário requalificar e reforçar o papel dos Conselhos Consultivos Locais 
para o processo de planificação pública local. Sobre isto, mencionar a 
contribuição da Sociedade Civil, no âmbito do Grupo Moçambicano da Divida e 
G20 lançou uma iniciativa de promoção da participação da população local 
através de consultas e debates locais independentes a partir dos distritos que 
conduzem à elaboração dum documento de recomendações para os diferentes 
sectores que se está a chamar de “Folha Verde”; pretende-se que no início de 

                                                        
3 Défice de tesouria: uma situação temporária na qual a despesa é superior à receita. Podem ocorrer 
porque o desembolso do doador atrasou ou a receita prevista ficou abaixo da meta, ou então, a 
despesa programada acaba por ser inferior a que é necessário realizar. Difere do défice orçamental 
que é uma situação adquirida durante o processo de orçamentação. 
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cada ciclo de planificação cada rede provincial da sociedade civil submeta a sua 
“folha verde” à Direcção Provincial do Plano e Finanças para a sua consideração 
na proposta de plano provincial, de tal modo que apela-se à colaboração das 
autoridades públicas para receberem estas contribuições concretas da Sociedade 
Civil ao nível de cada província. 

 

II. Responsabilização fiscal 

A responsabilização fiscal tem três dimensões: 1) a responsabilidade pelos actos dos 
gestores de FP; (ii) a responsabilização do gestor de FP em caso de actos que lesam o 
bem/interesse público; e (iii) prestação de contas às instituições do Estado apropriadas 
e ao cidadão. Os gestores de FP devem prosseguir com as suas actividades com respeito 
ao equilíbrio nas decisões que afectam contas públicas e, por conseguinte, com 
implicações para o bem-estar das gerações actuais e futuras. As suas decisões não 
devem ser movidas de acordo com objectivos meramente políticos e ou interesses 
individuais; a cada despesa deve-se garantir um retorno ao cidadão e a disciplina 
orçamental, deve ser observada conforme a própria lei orçamental. Os gestores de FP 
prevaricadores, devem merecer um tratamento específico, para desincentivar futuras 
práticas e salvaguardar o interesse do cidadão. Para além disso, devem prestar contas 
instituições apropriadas, sejam as legislativas e as judiciais do Estado e estas por sua vez 
devem exercer o seu papel previsto na lei e informar aos cidadãos que têm o direito de 
ter acesso a informação. A este conjunto de actos, considera-se responsabilização fiscal. 

Em Moçambique, as instituições que tem um papel de legislar e monitorar/auditar a 
GFP são o Parlamento e o Tribunal Administrativo respectivamente. Espera-se que estas 
duas instituições cumpram integralmente com o seu papel. Entretanto, tem sido 
frequente a falta de seguimento das recomendações do Tribunal Administrativo e das 
Auditorias específicas que trazem à tona problemas de responsabilização fiscal. 

Diversos países que enfrentaram desafios no que respeita a responsabilização fiscal, 
reagiram a situação criando um quadro legal. Alguns exemplos incluem:  

 Brasil: Lei Complementar nº 101, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, 
tem amparo legal no Capítulo II do Título VI da Constituição Federal4. 

 Portugal: Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Portugal5, 

 Austrália: cada estado tem, 

 Malta: Fiscal Responsibility Act, 20146 
 

 

                                                        
4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm   
5 http://www.padoca.org/pag/Docs/lei_tribunal_contas.pdf  
6 http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=26047&l=1  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm
http://www.padoca.org/pag/Docs/lei_tribunal_contas.pdf
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=26047&l=1
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A lei de responsabilização fiscal nestes países focaliza-se na gestão fiscal responsável, 
cuja característica é a planificação, a transparência e o controlo das FP´s, por meio dos 
instrumentos de transparência da gestão pública e dos limites e condições que dão 
fundamento à execução orçamental, tendo em conta os interesses das gerações actuais 
e futuras.  
 
Uma análise feita pelo FMO sobre o caso EMATUM discute o quão importante é a 
obrigatoriedade de responsabilização na GFP. “Se tivesse havido transparência e 
cumprimento rigoroso da lei orçamental - respeito pelo limite de avales a conceder 
dentro dum exercício económico – talvez ainda surgisse a EMATUM mas não nos 
moldes em que surgiu. Não teria sido possível ao Governo avalizar o empréstimo de 850 
milhões de dólares americanos muito menos misturar um projecto de compra de barcos 
de pesca de atum com a compra de material bélico”. Ficou, também, a lição de que é 
necessário que se crie uma regra de gestão financeira do Estado que obrigue ao 
Governo a pedir autorização à Assembleia da República (AR) antes de proceder à 
operações que ultrapassem o limite máximo de avales estabelecido na Lei Orçamental. 
 
Outro caso, tem a ver com Orçamento de Estado para 2015, que trás algumas 
novidades. Uma delas tem a ver com a introdução do IVA líquido. Como se sabe, 
Moçambique vinha aplicando o sistema de IVA Bruto na determinação e cobrança das 
Receitas do Estado. Esta medida terá o seu impacto no orçamento – o seu primeiro 
impacto será o aumento do crédito interno dado que o Governo foi forçado a limpar o 
stock do reembolso do IVA devido ao Sector Privado através da emissão de títulos no 
mercado de valores mobiliários. Entretanto, o valor do reembolso do IVA foi usado 
indevidamente pelo Estado. A Lei Orçamental estipula receitas a cobrar e despesas a 
efectuar. O valor a ser reembolsado ao sector privado não foi aprovado o seu uso. Como 
consequência, o Estado foi obrigado a contratar divida interna para reembolsar o IVA, 
um ónus, claramente, a ser suportado pelos contribuintes. Portanto, a falta de disciplina 
orçamental resulta no ónus ao contribuinte: quem e como será responsabilizado por 
este acto? 
 

 
Recomendações  
 
Dados os aspectos apresentados na fundamentação, o G20 e o FMO propõem a 
introdução de uma legislação de responsabilização fiscal, que entre outros, vai 
definir/prever: 

1. Como responsabilizar os gestores de FP;  
2. Garantir o seguimento das recomendações do Tribunal Administrativo sobre a 

gestão de finanças publicas, envolvendo instituições competentes e mecanismos 
efectivos, incluindo o fiscalizador, a Assembleia da República; 

3. Tipificação do crime fiscal no código penal e inclusão da respectiva moldura 
penal; e 

4. Tramites legais dos crimes fiscais; 
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III. Garantias e avales 

Para cada ano, a Lei Orçamental fixa um limite de garantias e avales que o Governo é 
autorizado a emitir. Em 2013, a Lei Orçamental fixou garantias e avales, no montante 
máximo de 183.500,00 mil Meticais. Entretanto, o Governo emitiu uma garantia no 
montante de 33,300,000.00 mil meticais, 181 vezes superior ao montante autorizado 
para o projecto EMATUM. Aqui, coloca-se a questão de gestão estratégica das garantias 
e avales: qual o seu papel na economia? Quais são os sectores que podem beneficiar? E 
qual tem sido o papel da Assembleia da Republica como órgão fiscalizador? Um mero 
espectador perante a total delapidação do herário publico? 
 
Implicações: 

 Falta de direccionamento estratégico das garantias e avales do estado, sendo 
usadas com total discricionariedade; 

 Exposição do País a um elevado risco devido às opções unilaterais do Governo na 
concessão de garantias. 

 Em Moçambique, as garantias e avales do Estado não tem assento constitucional 
e nem uma lei ordinária que regule o seu regime jurídico. Assim, a sua emissão 
não possui uma base legal em que se funde, colocando-se, desde logo, a questão 
de saber qual o fundamento legal e estratégico que tem servido de justificação à 
emissão de garantias e avales do Estado a financiamentos prestados a entidades 
públicas e privadas, por entidades terceiras internas e externas. 

 
Recomendação  
 
O Governo deve usar estrategicamente as garantias e avales, definidos numa política 
concreta que inclui as características do crédito que pode beneficiar da garantia do 
Estado, sectores de actividades económicas e tectos. Nela, deve-se olhar as garantias e 
avales como um instrumento para incentivar o investimento e desenvolvimento de 
sectores prioritários e de maior impacto socioeconómico, como a agricultura e infra-
estruturas.  
 
A Assembleia da República (AR) deve impor ao Governo que nunca ultrapasse o limite 
máximo de avales estabelecido na Lei Orçamental sem prévia autorização da AR. 
 

 

IV. Gestão da dívida pública externa 
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Os dados da Lei do Orçamento de Estado (OE) 2015 mostram que os Recursos Internos, 
que incluem a receita do Estado e o Crédito Interno, vão atingir 169 890,40 milhões de 
Meticais. Com aquele valor, o peso dos recursos externos sobem de 24,3% em 2014 
para 27% em 2015. Portanto, significa que OE 2015 reverteu a tendência de redução da 
sua dependência externa que vinha se registando. Contudo, mantém, a tendência da 
alteração da composição do financiamento externo onde os donativos estão a reduzir, 
contrariamente ao crédito externo que está aumentar, o que significa que os encargos 
da dívida pública externa continuarão a aumentar. 
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Fonte: CGE (2012 e 2013) e OE 2015. 
 
A despesa do Estado mantém a tendência de redução da sua proporção do PIB iniciada 
em 2013. Em 2015 a Despesa prevista corresponde a 38% do PIB, contra 39,4% em 
2014. Contudo, o Défice Orçamental vai aumentar, estando previsto 11% em relação ao 
PIB, contra 10,6% de 2014. O aumento do défice orçamental significa maior contratação 
da dívida para cobrir o défice o que reflecte as políticas de tributação que se auto-
corroem pelas desmedidas isenções fiscais aos gramndes projectos, particularmente 
industria extractiva, e fracos benefícios da exploração de recursos naturais através de 
ligações empresariais com as PME’s que sao os maiores contribuintes em Moçambique. 
  
Moçambique, não tem um tecto da dívida pública que o Governo pode contratar, 
conferindo ao governo-dia um grande poder discricionário que pode ser pernicioso para 
a sociedade. Actualmente, o Fundo Monetário Internacional fornece um tecto indicativo 
da dívida onde aconselha a não exceder os USD 2 mil milhões de dívida comercial em 
três anos. Esta indicativo é fraco sobre ponto de vista de obrigatoriedade do gestor de 
finanças públicas cumprir, por não ter nenhum enquadramento legal em Moçambique. 
 
O Governo cita como nível da Dívida Pública Externa o valor de USD 6,9 Mil Milhões, o 
corresponde a 35,4% do PIB, portanto, abaixo de 40% que é usado como referência na 
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análise de sustentabilidade. Entretanto, a Dívida Externa cresceu nos últimos 2 anos 
devido ao surgimento de diversos projectos, incluindo o Pacote EMATUM que são USD 
850 milhões, onde USD 500 milhões corresponde directamente ao Estado e os restantes 
USD 350 milhões da dívida pública avalizada, conforme mostra a tabela.  

 

Crédito Não-Concessionário 
Data de 
Assinatura 

Valor (Milhões de 
USD) 

Aeroporto de Nacala (Brasil) Julho, 2013           45,00  

Barragem Moamba Major (Brasil) Julho, 2014         320,00  

Central Térmica de Ressano Garcia (França) Maio, 2014           52,00  

Terminal do Porto, tanques de Carga Beira (India) Dezembro, 2013           31,00  

EMATUM  Setembro, 2013         850,00  

Total      1 298,00  

 
 
Num cenário em que, do pacote EMATUM, o Estado assume, apenas, a componente dos 
USD 500 milhões que financiaram o Ministério da Defesa, então, a Dívida Pública 
Externa passa de USD 6,90 mil milhões para USD 7,85 mil milhões, o que perfaz 40,3% 
do PIB, ligeiramente acima do nível de 40% que é o limite para a sua sustentabilidade. 
Entretanto a dívida externa contratada para EMATUM, USD 350 milhões, em caso de 
incumprimento do receptor primário (a empresa) e por ser avalizada, o Estado vai 
assumi-la. Neste cenário, significa que a Dívida pública Externa passaria dos actuais USD 
6,9 mil milhões para USD 8,2 mil milhões, onde 65% do crescimento dessa dívida seria 
devido a EMATUM. Em termos de sustentabilidade da dívida pública externa, a 
proporção em relação ao PIB passaria para os 42,1%, 2 pontos percentuais acima do 
nível de referência que são os 40%. Assim, o impacto da adição dos empréstimos 
comerciais de diversos projectos, nos quais o Estado é avalista, com destaque para a 
EMATUM, devido ao peso individual, cria insustentabilidade da dívida pública externa.  

 
Implicações  
Ausência de tectos de médio prazo para a contratação da dívida pública externa, torna o 
País refém da vontade do Governo-dia, com implicações para: 
  
Hipoteca do bem-estar das gerações actuais e futuras. Não só é questionável a 
prioridade do investimento tendo em vista a melhoria de vida do cidadão, como o 
cidadão, em última instancia, hoje e amanhã, pagará por estas dívidas. 
 
Redução da capacidade de endividamento do país, em resultado do crescimento 
galopante da dívida externa nos últimos dois anos 
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Recomendações  
 
Moçambique deve seguir uma estratégia de financiamento de investimentos através da 
criação de espaço fiscal onde perfilam acções tendentes à redução do défice orçamental 
(através do aumento da receita ou o corte das despesas não prioritárias ou, mesmo, 
neutralização do rápido crescimento da despesa).  
 

 O Governo deve desenvolver um quadro de analise de sustentabilidade da divida 
publica próprio e adequado ao contexto nacional, no âmbito da Estrategia de Gestao 
da Divida. Os indicadores internacionais, nem sempre se adequam a todos os países, 
da mesma maneira devido as especificidades de cada economia: one size does not fit 
all! 

 Melhorar a acessibilidade publica do documento sobre a Estrategia de Gestão da 
Divida Publica, seja em termos do documento em si, bem como da linguagem 
adoptada; 

 Deve ser fixado um tecto de médio prazo para a dívida pública externa, 
particularmente a comercial. 
 

 A selecção de projectos deve ser feita na base de critérios previsíveis e publicados. 
 
 
 

V. Contratação da dívida interna 

O serviço da DPI – Dívida Pública Interna é composta por serviço para amortização de 
empréstimos indexados a diferentes instrumentos. Até 2012, de entre os indexantes, 
podiam-se destacar a FPC (taxa de juro de referência do Banco de Moçambique para 
empréstimos), MAIBOR (taxa de juro de referência para os bancos comerciais), IPC 
(índice de Preços ao Consumidor que mede as variações dos preços), BT´s (Bilhetes de 
Tesouro) e taxas fixas definidas como base. A parte do serviço da DPI indexada ao FPC 
crescia, trimestre a trimestre. Em 2010, esta componente representou em média 
trimestral 4%; em 2011 aumentou para uma média de 32%, em termos trimestrais; e em 
2012, aumentou para 41% (figura 2). Assim, torna-se importante destacar a 
componente da dívida pública interna. 

 

Figura 2: Peso do serviço da DPI indexada ao FPC 
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Fonte: Dados da DNT 

Entretanto, a partir de 2013, a Lei Orçamental passou a fixar a taxa de juro de referência 
para a DPI, significando que o Governo era permitido, anualmente, a contratar um certo 
montante de DPI através de Obrigações de Tesouro (OT’s). O Estado, para a contratação 
da Dívida Pública Interna usa a taxa de juro base de 7,17%7, mais uma margem (spread) 
nunca superior a 3% o que significa que pode chegar a 10,17%. Entretanto, a taxa de 
juro de referência do mercado para empréstimos é a FPC - Facilidade Permanente de 
Cedência, dada pelo Banco de Moçambique, que está a 7,25%. Ou seja, o Estado, apesar 
de ser considerado de baixo risco, ignora a taxa de juro de referência do Banco de 
Moçambique e contrata empréstimos através de OT´s 8  com um custo superior, 
representando um custo muito alto para o erário público e para o contribuinte.  

 

Implicações: 

iv. Custo elevado da dívida pública interna: com as condições praticadas, 
seguramente, o Estado mobiliza recursos em condições perniciosas e, um cada 
vez maior ónus ao contribuinte; 

v. Repercussões negativas na economia: sendo o Estado considerado um tomador 
de crédito seguro e sem risco, então o sector privado e também as famílias serão 
preteridas na repartição de crédito, a favor do Estado. Ou então, nunca deverão 
aceder um financiamento para investimento igual ou abaixo dos 10,17% de taxa 
de juro, o que resulta em taxas de juros altas na economia.  

Recomendações 

                                                        
7 Taxa de juro dos empréstimos será indexada à média ponderada, pelos prazos e montantes, das 
últimas seis colocações de Bilhetes do Tesouro de Tesouro, de prazo superior a sessenta dias e 
inferior a trezentos e sessenta e cinco dias. 
8 OT´s – Obrigações do Tesouro são empréstimos de longo prazo do Estado e servem para financiar o 
défice orçamental; BT´s – Bilhetes de Tesouro são empréstimos do curto prazo e servem para 
financiar os défices de temporários de tesouraria do Estado.  
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O Governo deve usar como taxa de juro de referência para a contratação de 
empréstimos da dívida pública interna a taxa de referência do Banco de Moçambique 
sem nenhuma margem adicional, que é a Facilidade Permanente de Cedência (FPC). 

 
VI. Subsídios aos preços 

Anualmente, o Estado tem concedido subsídios à economia, integrados numa política de 
protecção social. Nos acordos entre o Governo e o Fundo Monetário Internacional, os 
subsídios não devem ultrapassar os 0,5% do PIB. Para 2015, os subsídios globais estão 
fixados em 3 157,1 milhões de Meticais, distribuídos em: 

 Subsídios às empresas no valor de 1 347,7 milhões de Mt, para o financiamento 
de défices de exploração das empresas tuteladas pelo Estado; e 

 Subsídios aos preços no montante de 1 809,4 milhões de Mt, distribuídos em: 
i. Subsídio aos preços da farinha de trigo para panificação, no valor de 

475,0 milhões de Mt; 
ii. Subsídios ao combustível, no valor de 1 118,4 milhões de Mt; 

iii. Subsídios aos transportadores, estimado em 216,0 milhões de Mt. 
 

  
Cenário Actual 

Cenário 
Proposto 

Impacto 

Subsídio Totais             3 157,10                2 038,70      (1 118,40) 

Às Empresas             1 347,70                1 347,70       1 347,70  

Aos Preços, onde              1 809,40                   691,00      (1 118,40) 

Farinha de Trigo para Panificação                       475,00                          475,00                        -    

Combustível                    1 118,40                                   -                          -    

Transportadores                       216,00                          216,00                        -    

Poupança      1 118,40  

Fonte: Dados do OE 2015 e cálculos do autor. 
 
Os subsídios aos preços da farinha de trigo para panificação e aos transportadores são 
específicos e directos, com segmentos de população bem identificados, que é o cidadão 
em situação desfavorecida. O mesmo já não acontece com o subsídio ao combustível 
que é geral, dando espaço aos free ryders9. Assim, a Sociedade Civil é de opinião de que 
este subsídio geral aos combustíveis deva ser retirado gradualmente, o que permitirá 
poupança ao Estado de 1 118,4 milhões de Mt. Entretanto, os subsídios aos preços da 
farinha de trigo para panificação e aos transportadores devem ser mantidos por 
representar uma intenção clara de proteger o cidadão menos favorecido. A médio 
prazo, deve ser estudado um modelo de subsídios que focalize no investimento para 
aumentar o acesso daqueles bens e serviços pelo cidadão mais desfavorecido, sendo 
assim, retirando o subsídio ao respectivo preço. 

                                                        
9 Os que vão na boleia. Por exemplo, até as embaixadas beneficiam-se deste subsídio. 
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O Estado pode reduzir a despesa, sem retirar os subsídios aos preços da farinha de trigo 
para panificação e aos transportadores.  
 
 
Recomendações 
 

 O Governo deve reavaliar os subsídios as empresas publicas, por notar-se um 
claro perpetuar a ineficiência em empresas improdutivas e, algumas, de 
contribuição duvidosa para o bem-estar económico-social; 

 Retirada de subsídio aos importadores e distribuidores de combustíveis que 
permite poupança de cerca de 1 118 milhões de Meticais; 

 Manutenção do subsídio aos transportadores e à farinha de trigo para 
panificação por forma a proteger, socialmente, o cidadão mais desfavorecido; e 

 O Governo deve levar a cabo medidas para criar espaço fiscal e que compense os 
subsídios concedidos: 

i. Minimizar o máximo possível as isenções na importação de viaturas aos 
funcionários do Estado e, se possível, eliminar a prática. A importação de 
viaturas representa um custo significativo para o Estado, seja através (i) 
da não cobrança da receita que seria útil para o erário público, (ii) bem 
como da pressão sobre o consumo de combustíveis. 
 

 
VII. Despesa de investimento e prioridades locais  

Sobre as despesas de investimento e prioridades locais, e de assinalar algumas 
iniciativas que estão em curso, fruto das reformas de gestão das finanças públicas, e 
encorajar o Governo a aprofundá-las, para não parecer que nada está a ser feito. Por 
exemplo, em relação à descentralização e desconcentração de recursos, o distrito já é 
considerado uma unidade orçamental e muito recentemente os distritos também foram 
conferidos o poder de contratar pessoal localmente, de acordo com as suas 
necessidades e orçamento planificado e aprovado. 
 
Entretanto, a Lei do OE 2015 não mostra alinhamento com o volume das acções 
planificadas no PES 2015. Um dos indicadores disso é que o volume da Despesa de 
Investimento em percentagem do PIB vai reduzir 0.4 pontos percentuais, saindo de 
14.4% em 2014 para 14% em 2015. Ou seja, a Despesa de Funcionamento vai ganhar 
mais espaço. O Programa Quinquenal do Governo (PQG) advoga por um maior 
investimento no desenvolvimento humano, produtividade e competitividade, bem 
como nas infra-estruturas. Preocupa ao FMO e G20 esta redução numa altura em que se 
espera um aumento do volume de investimento para responder as prioridades 
indicadas no PQG.  
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Figura 3: Evolução da despesa pública e incidência da pobreza. 

 
Fonte: CGE (vários); INE, IOF (1998 e 2010) e OE 2015. 
  
A figura 3 mostra que a despesa pública por pessoa em Moçambique tem crescido 
exponencialmente. Entretanto, a redução da pobreza não tem acompanhado esse 
crescimento, o que pode sugerir alguma ineficácia da despesa pública na redução da 
pobreza. Alguns dos aspectos que podem estar por detrás desta fraca eficácia da 
despesa pública, quanto à redução da pobreza, é a sua tendência de afectacao a 
sectores prioritários e excessiva centralização. 
 
Sobre a tendência de afectação de recursos para sectores prioritários, com o objectivo 
de melhoria de qualidade de serviços públicos, pode-se tomar como exemplo a saúde. 
 
Figura 4: Análise feita em Março de 2014/ G20 

 
O orçamento da saúde no total do OE tem estado a reduzir desde 2008, fixando-se hoje 
em cerca de metade do compromisso internacional assumido pelo Governo em Abuja 
em 2001. 
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Sobre a descentralização orçamental, a tabela seguinte mostra a situação actual. 
 

Despesa de Investimento Total (2015) 82 041 996,45 100,0% 

Central 65 211 505,87 79,5% 

Provincial 12 394 414,10 15,1% 

Distrital 4 436 076,48 5,4% 

Fonte: Dados do OE 2015. 
 
A descentralização orçamental está em curso em Moçambique, estando o Governo a 
envidar esforços, entre outros, no estabelecimento da estrutura de suporte, o e-SISTAFE 
para o efeito. Contudo, a despesa de investimento está ainda muito centralizada em 
cerca de 80% do total, o que significa que apenas 20% está descentralizada. Desta 
forma, a despesa de investimentos, tem mais influência dos sectores e a sua fraca 
eficácia em reduzir a pobreza pode revelar que a mesma não está sendo usada a fim de 
corrigir as disparidades. A descentralização deste tipo de despesa tem o condão de 
neutralizar o crescimento da despesa corrente a nível central, redistribuindo-a para o 
nível local e, como consequência, respondendo melhor as prioridades locais. A 
progressão rápida para um modelo de planificação mais territorial do que sectorial, 
pode apoiar na aceleração da descentralização orçamental, porque a unidade 
planificadora será, também, orçamental. Este processo aumentaria a participação do 
cidadão na definição das suas prioridades: é mais fácil a participação do cidadão na 
planificação a nível local do que sectorial e ou central. 
 
Recomendação  
 

 Prosseguir com medidas de descentralização da despesa de investimento. Para o 
efeito, o Governo deve fixar metas anuais progressivas de descentralização da 
despesa de investimento; e 
 

 Rever e ajustar o padrão espacial de verbas orçamentais. Para esse efeito, deve 
ser desenvolvida uma referência de priorização baseada numa fórmula, a qual 
tem de ser apresentada e discutida com o MEF, para que os tectos orçamentais 
para as direcções provinciais, distritos possam ser definidos de forma mais 
apropriada e contribuindo para a descentralização orçamental. 

 
 
VIII. Tributação das mais-valias na indústria extractiva 

A ocorrência de recursos naturais em Moçambique propicia um terreno fértil para 
avultados investimentos do capital internacional. Estas grandes empresas são, 
habitualmente, cotadas em bolsa de diversas praças financeiras internacionais onde, a 
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cada momento, pode ocorrer uma venda de acções e, com isso, haver possibilidade de 
mais-valias.   

 
Os casos mais conhecidos são os ocorridos em 2013 e que resultaram em 1,04 mil 
milhões. Entretanto, a aplicação destas mais-valias foi, maioritariamente, para financiar 
a despesa corrente do Estado. Sendo o País rico em recursos que atraem e continuarão 
a atrair investimento de grandes volumes, com destaque ao estrangeiro, então é muito 
provável que as mais-valias ocorram de tempos em tempos. Se o País não tiver clareza 
como pretende utilizá-las, o seu uso poderá não ser o mais indicado para responder as 
prioridades de desenvolvimento e melhoria do bem-estar do cidadão. 
 
 
A lei orçamental 2015 fixou que 2.75% da receita arrecadada na extracção mineira e 
actividade petrolífera no período anterior (N-1) deve ser canalizada para o 
desenvolvimento das comunidades nas áreas onde se localizam os respectivos 
projectos. As Mais-Valia, embora sejam extraordinárias, constituem uma receita 
abrangida por esta Lei.  
 
Significa que a receita arrecadada em 2014, incluindo as Mais-Valias, 2.75% deve ser 
investido na comunidade. Estes recursos estão inscritos no OE 2015 para os respectivos 
Distritos mas não fica claro como este valor vai ser aplicado.  
 
Ainda na Lei Orçamental 2015, no seu artigo 6, autoriza o Governo a utilizar os recursos 
extraordinários para realização de despesa de investimento, redução da dívida e 
atender a situações de emergência. As receitas volumosas das mais-valias estão 
integradas neste grupo. Esta inovação insere um grande poder discricionário ao 
Governo e procura legalizar uma aplicação não estratégica dos recursos, 
particularmente, os provenientes da exploração de recursos naturais.  
 
Recomendação 
Sendo assim, a FMO e o G20 recomendam o seguinte: 

 Vetar, por completo, o uso de receitas de mais-valias para financiar despesas 
correntes; 
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 Criar uma política específica/lei de aplicação de mais-valias dos recursos 
naturais. 

 Indicar a consignação da receita arrecadada na extracção mineira e actividade 
petrolífera de cada período anterior.  

 Definir critérios de claros e partilhados sobre a percentagem que vai para as 
comunidades locais em cada ano.  

 Promover o envolvimento das comunidades locais na priorização e gestão dos 
recursos que vão para as suas comunidades; 

 
IX. Taxa de câmbio 

O Dólar dos EUA tem estado a fortalecer-se relativamente a generalidade das moedas, 
comportamento que é justificado pela melhoria do desempenho da economia 
americana e consequente tendência de redução do desemprego, acompanhado por 
expectativas de aumento das taxas de juro. Com efeito, até Junho de 2015, as moedas 
analisadas apresentam níveis de depreciação anual de Euro (23%), Yen (20,9%), Rubro 
(62,8%), Real (40,13%), Rupia (5,9%), Shelling (20,4%), Rand (14,4%) e Pula (12,2%). 
Note que o Metical depreciou-se cerca 25%. Assim, constata-se que a tendência de 
fortalecimento do Dólar é geral e não traduz apenas um enfraquecimento do Metical. 
 
Um dos factores internos que, não tendo sido a causa primária, terá contribuido para 
que a depreciação do metical se agudizasse, foi a demora em aprovar o Orçamento de 
Estado que só foi possível em finais de Abril. E que, como é sabido, a Balança de 
Pagamentos de Moçambique é deficitária e uma das formas de financiar esse défice tem 
sido através dos desembolsos dos parceiros de cooperação, seja na forma de crédito ou 
donativo. Não havendo orçamento aprovado, não poderia haver desembolsos por parte 
dos parceiros de cooperação. O Orçamento do Estado em 2015 de Moçambique 
equivale a USD 7 biliões e, a dependência externa do mesmo é de 27%, o equivalente a 
cerca de USD 1.9 biliões, ou seja, pouco mais que 50% das reservas internacionais de 
Moçambique. Significa que, de facto, os desembolsos representam uma fonte 
importante de divisas para a economia de Moçambique. 
 
Considerando que Moçambique é um País importador líquido10, a depreciação cambial 
ou subida da taxa de câmbio tem implicações negativas para o cidadão, dado que 
provoca a subida dos preços dos produtos, bens e serviços, reduzindo o seu poder de 
compra. Por isso, é um assunto que deve ser tomando como inibidor do acesso aos 
produtos e bens e serviços básicos. 
 
 
Recomendação  

                                                        
10 As importações são superiores às exportações, o que significa que os moçambicanos dependem, 
grandemente, de produtos que vem de fora do País. Num caso desses, a taxa de câmbio é elemento 
importante porque é através dela que se define o preço do produto importado. 
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O FMO e G20 propõem uma reforma legal que estabeleça prazos (por exemplo, até 10 
de Janeiro de cada ano pós-eleitoral) para encerrar todos dossiers eleitorais. 
 
Isto seria benéfico pra um ambiente de negócios cada vez melhor no princípio de cada 
quinquénio de governação. Isto permitiria uma aprovação e implementação do OE a 
tempo, permitindo, assim, desembolsos de parceiros de cooperação mais cedo.  
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MATRIZ DE RECOMENDAÇÕES 
MATRIZ DE RECOMENDAÇÕES 

A. Impacto alto, viabilidade baixo 
1. Credibilidade do orçamento 

A planificação da despesa sectorial (saúde, educação, 
água e saneamento, etc.) deve seguir um critério de 
priorização. Em cada início de exercício, cada sector deve 
possuir um plano de acções priorizadas mensalmente 
para minimizar desvios na programação financeira do 
Estado e que tem gerado défice de tesouraria, obrigando 
a recorrência aos BT´s. 
 
No caso dos PESOD´s, cada distrito ao submeter a sua 
proposta, a mesma deve ser orçamentada com indicação 
de prioridades distritais. Assim, no caso de a DNPO 
necessitar de fazer cortes, poderá usar o critério das 
despesas menos prioritárias. 
A médio prazo, o modelo de planificação deve progredir 
para um modelo territorial. As vantagens deste modelo 
são de (i) permitir uma rápida descentralização 
orçamental a médio prazo; (ii) sendo uma unidade 
territorial mais localizada, facilita e melhora a previsão 
da receita bem como uma maior inclusão das prioridades 
e participação do cidadão; e (iii) maior aprendizagem de 
GFP a nível local 

2. Contratação da dívida pública interna  
O Governo deve usar como taxa de juro de referência 
para a contratação de dívida pública interna a taxa de 

B. Impacto alto, viabilidade alto 
4. Responsabilização fiscal  

O FMO e o G20 propõem a introdução de uma legislação 
de responsabilidade fiscal que, entre outros, vai definir (i) 
como responsabilizar os gestores de FP,  tipificar o crime 
fiscal;  e tramites legais dos crimes fiscais 
 

5. Gestão da dívida pública externa 
Moçambique deve seguir uma estratégia de 
financiamento de investimentos através da criação de 
espaço fiscal onde perfilam acções tendentes à redução 
do défice primário interno, através do aumento da receita 
ou o corte das despesas não prioritárias ou, mesmo, 
neutralização da sua rápida expansão.  
 
Para a contratação da dívida, Moçambique precisa: 

1. Fixar tectos da dívida pública de médio prazo. 
2. Fazer a selecção de projectos na base critérios 

previsíveis e publicados. 
 

6. Garantias e avales 
i. O Governo deve usar estrategicamente as garantias e 

avales, definidos numa política concreta que inclui as 
características do crédito que pode beneficiar da 
garantia do Estado, sectores de actividades 
económicas e tectos. Nela, deve-se olhar as garantias 
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referência do Banco de Moçambique, que é a Facilidade 
Permanente de Cedência (FPC), sem nenhuma margem 
adicional.  

3. Despesa de investimento e prioridades locais  
O Governo deve optar por uma maior transparência na 
sua comunicação sobre a despesa de investimento. 
Especificamente: 

 Prosseguir com medidas de descentralização da 
despesa de investimento. Para o efeito, o Governo 
deve fixar metas anuais de descentralização da 
despesa de investimento; e 

 Rever e ajustar o padrão espacial de verbas 
orçamentais. Para esse efeito, deve ser 
desenvolvida uma referência de priorização 
baseada numa fórmula, a qual tem de ser 
apresentada e discutida com o MEF, para que os 
tectos orçamentais para as direcções provinciais, 
distritos possam ser definidos de forma mais 
apropriada e contribuindo para a 
descentralização orçamental. 

 

e avales como um instrumento para incentivar o 
investimento e desenvolvimento de sectores 
prioritários e de maior impacto socioeconómico, como 
a agricultura e infra-estruturas. 

 
7. Subsídios aos preços 

 Retirada de subsídio aos importadores e distribuidores de 
combustíveis s que permite poupança de 1 118,40 milhões 
de Meticais; 

 Manutenção do subsídio aos transportadores e à farinha 
de trigo para panificação por forma a proteger, 
socialmente, o cidadão mais desfavorecido; e 

 O Governo deve levar a cabo medidas para criar espaço 
fiscal e que compense os subsídios concedidos: 

i. Minimizar o máximo possível as isenções na 
importação de viaturas aos funcionários do 
Estado e, se possível, eliminar a prática. A 
importação de viaturas representa um custo 
significativo para o Estado, seja através (i) não 
cobrança da receita que seria útil para o erário 
público, (ii) bem como da pressão sobre o 
consumo de combustíveis. 

 

C. Impacto alto, viabilidade baixo 
 

8. Tributação das mais-valias na indústria extractiva 
Há necessidade de se criar uma política de aplicação de 
mais-valias resultantes dos recursos naturais. 
 

D. Impacto baixo, viabilidade alto 
9. Análise de sustentabilidade fiscal 

O governo deve proceder a avaliação à sustentabilidade 
da política fiscal, ou seja, a capacidade do Governo em 
gerar receitas em volume suficiente para pagar as suas 
contas usuais (despesas correntes e investimentos), sem 
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O OE deve, claramente, indicar a consignação da receita 
arrecadada na extracção mineira e actividade petrolífera 
de cada período anterior.  

 
Deve criar critérios claros de alocação dos recursos que 
retornam as comunidades locais. A sua aplicação e  
gestão deve ser com a participação da comunidade local; 
 
 
  

que seja comprometida sua capacidade de gerir a dívida 
pública existente. 

 
10. Taxa de câmbio 

Propõem-se uma reforma legal que estabelecesse prazos 
(por exemplo, até 10 de Janeiro de cada ano pós-eleitoral) 
pra encerrar todos dossiers eleitorais. Isto seria benéfico 
pra um ambiente de negócios cada vez melhor. Isto 
permitiria uma aprovação e implementação do OE no 
principio de cada quinquénio de governação, permitindo, 
assim, desembolsos de parceiros de cooperação mais 
cedo.  
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ANEXOS: ALGUNS DOCUMENTOS DE SUSTENTAÇÃO 

 

ANEXO 1: METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RECOMENDAÇÕES 

As propostas listadas na matriz foram avaliadas baseando no seu impactos e sua viabilidade. 

 Impacto – pode ser classificado como alto ou baixo. “Impacto alto” são todas aquelas 

que tem o potencial de afectar estruturalmente o OE. De preferência já existem 

objectivos, medidas e propostas claras, houve análise de custos e benefícios da 

proposta, ou pode ser “facilmente” implementada. Os resultados são calculáveis e 

mensuráveis e, por isso, de fácil monitoria e avaliação. 

 Viabilidade – pode ser classificada como alta, ou baixa. Para ser considerada altamente 

viável, a recomendação deve ser suficientemente específica e exequível dentro de 12 

meses. Reconhece-se aqui a necessidade de monitoria e avaliação dos resultados. 

Qualquer recomendação ou actividade já em curso é considerada como viável. A 

viabilidade da reforma seria considerada em função dos seus custos ou dos esforços 

necessários para a sua realização, quando comparado ao tempo disponível, os custos e 

o grau de vontade política. Se a proposta é sobre um trabalho que existe nos 

documentos estratégicos de GFP ou em compromissos internacionais (e.g. FMI), 

considera-se como proposta com viabilidade alta. São consideradas como tendo 

viabilidade baixa: propostas sobre as quais há assimetria de informação; propostas 

pouco claras em que não se sabe exactamente o que se pretende ou que deve ser feito; 

(iii) propostas de difícil monitoria de resultados e impactos.  

Os procedimentos seguidos são: 
Primeiro: Classificação das propostas nas matrizes conforme os critérios de impacto e 
viabilidade. Esta análise resultou na criação de tabela que consta do Anexo 1. Foi definido um 
quadro de quatro blocos a seguir: 
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O bloco A representa actividades com impacto alto e viabilidade baixa. O bloco B representa 
actividades de impacto e viabilidade alta. O bloco C representa actividades cujos impacto e 
viabilidade são baixos. Por fim, o bloco D representa aquelas que tem viabilidade alta e impacto 
baixo.  
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ANEXO 2: DEMONSTRAÇÃO DO IMPACTO DO CONFLITO PLANO SECTORIAL E 

TERRITORIAL (CREDIBILIDADE DO ORÇAMENTO). 

A figura 1 mostra a evolução trimestral do serviço da DPI, desintegrado pelos seus 
principais componentes, nomeadamente OT´s – Obrigações de Tesouro, BT´s – Bilhetes 
de Tesouro e Outros Comerciais – que são empréstimos assumidos pelo Governo. Na 
figura, pode-se verificar que o serviço da DPI experimentou grandes flutuações em 
alguns trimestres. A razão das flutuações naqueles trimestres foi o trânsito de BT´s de 
um ano para o outro (ex. de 2009 para 2010 no valor de 4,700.00 milhões de meticais e 
de 2010 para 2011, no valor de 5,500.00 milhões de meticais), algo que acontece com 
regularidade em todos os exercícios económicos. Segundo a área económica da DNT – 
Direcção Nacional do Tesouro, os BT´s têm transitado devido ao (i) atraso dos 
desembolsos dos parceiros de cooperação; e (ii) atraso da entrada da receita interna na 
Conta Única de Tesouro. Esta situação tem gerado o défice de tesouraria que faz com 
não se cumpra com o pagamento de BT´s no seu vencimento e, consequentemente, são 
substituídos, transitando para outro período. 

Figura 1: Evolução das componentes do serviço da DPI 

Fonte: DNT 

Analisando os factos, é, perfeitamente perceptível que haja atrasos dos desembolsos 
dos parceiros de cooperação, mas o mesmo já não o é em relação à receita interna 
porque esta fonte de recursos tem sido a que menos desvios negativos têm registado. A 
provável causa do défice de tesouraria evidenciado na figura 1 é a deficiente ou pouco 
realística da planificação da despesa mensal dos sectores que afecta a programação 
financeira do Estado. Como resultado, quando chega a época dos desembolsos, os 
sectores solicitam valores acima dos estimados inicialmente o que tem obrigado a DNT a 
recorrer aos BT´s para financiar o défice de tesouraria, algo inicialmente não planificado. 
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No fim de cada exercício, esses BT´s, entretanto vencidos, transitam para o seguinte, 
sem terem sido amortizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2. QUEDA DO METICAL FACE AO DÓLAR: TENSÃO PÓS-ELEITORAL OU CONJUNTURA 

MACROECONÓMICA? 
 
Por Eduardo Sengo, economista 
 
Após um longo período de estabilidade cambial, o Metical iniciou uma fase de queda vertiginosa 
em relação ao dólar norte-americano, desde meados de Novembro de 2014. O Banco de 
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Moçambique defendeu que tal deveu-se a tensão pós-eleitoral. Diversos actores da economia 
de Moçambique discordam com a posição do Banco de Moçambique, destacando-se neste o 
grupo, o Ministro das Finanças. Afinal, qual será a razão para o comportamento Metical face ao 
dólar? 
 
Para começar, uma breve revisão de literatura sobre determinantes da taxa de câmbio, tendo 
como referências os trabalhos de Franke e Rose (1996), Kaminsky, Lizondo e Reinhart (1998) e 
Franke e Saravelaes (2010) concluíram que , dentre outras, as reservas internacionais e o 
crescimento da base monetária tinham um papel determinante. Neste caso, vamos tentar olhar 
para o comportamento daqueles indicadores em Moçambique, em comparação com o 
desempenho da taxa de câmbio nos períodos pós-eleitorais em Moçambique, nomeadamente 
os últimos trimestres de 1999, 2004, 2009 e 2014 (excluiu-se 1994 devido a disponibilidade de 
dados). 
 
Analisando o desempenho dos indicadores determinantes da taxa de câmbio face a esta nos 
períodos pós-eleitorais, verifica-se nem sempre verificou-se uma depreciação vertiginosa da 

mesma, havendo a mencionar os anos de 1999 e 2014. Estes dois têm algo em comum: a 
homologação de resultados finais das eleições foi um processo sinuoso e que arrastou algum 
tempo após as eleições (em 1999 as eleições foram a 28 de Outubro e em 2014 a 15 de 
Novembro). No entanto, há um facto comum que se encontra em três anos eleitorais: as 
reservas brutas tiveram um comportamento inverso ao da taxa de câmbio (vide no painel a 
parte marcada pelo círculo verde, onde a taxa de câmbio MT/USD cruza-se com as reservas 
brutas em 1999, 2004 e 2014), ou seja, quando as reservas registaram valores baixos, o Metical 
tendeu a ganhar valor em relação ao Dólar Norte-Americano (USD), portanto, apreciação 
cambial; em período de baixas reservas brutas, o Metical perdeu valor em relação ao USD, 
portanto, depreciação cambial. A interpretação deste quadro pode ser simples: é sabido que a 
taxa de câmbio MT/USD tem uma dose de flutuação e outra de intervenção do Banco de 
Moçambique, através de injecção/retirada de divisas no Mercado Cambial Interbancário (MCI), 
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recorrendo-se a suas reservas brutas internacionais. Assim, em períodos de baixas reservas, o 
Banco de Moçambique fica desprovido de um instrumento de intervenção para manter a taxa 
de câmbio forte e estável que é o que poderá estar a acontecer em 2014. Um outro dado que 
indicia que esta pode ser a principal razão é que na publicação do Banco de Moçambique sobre 
“conjuntura e perspectivas de inflação” de Outubro, revelava-se que, em termos brutos, o saldo 
das reservas internacionais no último dia de Setembro, correspondia a cerca de 2,68 meses de 
cobertura de importação de bens e serviços não factoriais, excluindo as importações dos 
grandes projectos. Portanto, é claramente uma posição bastante frágil no que diz respeito 
aquele instrumento importante de intervenção do Banco de Moçambique. 
 
Além-fronteiras, o comportamento do USD tem vindo a evidenciar uma tendência prolongada 
de ganho de terreno em relação as outras moedas. Analisando o comportamento do USD face a 
uma das principais moedas do Mercado internacional, o Euro, verifica-se que desde Maio que o 
USD tem-se apresentado bastante forte, tendo saído de 0,72 dólares pagos por cada Euro, para 
8,02 em Dezembro, como se pode ver na figura abaixo. 

 
Portanto, sem descurar o argumento do Banco de Moçambique que apregoa um facto bastante 
discutível quanto a tal “tensão pós-eleitoral”, há que referir que a posição das reservas brutas 
internacionais que estão nos níveis próximos de mais baixo de 2014 poderão ter reduzido a 
capacidade de intervenção do Banco de Moçambique no Mercado Cambial e, adicionando-se ao 
bom desempenho do dólar no Mercado internacional, terão resultado na queda vertiginosa do 
Metical face aquela moeda. 
 
A identificação correcta da razão da depreciação do Metical face ao USD é importante para 
escolher o pacote de medidas apropriadas. Em alguns mercados onde existe mobilidade perfeita 
de capitais, os activos domésticos (Metical) e externos (USD) são/seriam substitutos perfeitos: 
em face de depreciação cambial, a expectativa de apreciação seria reduzida, e, portanto, haveria 
um influxo de capital para a moeda nacional, levando a reversão da apreciação do dólar. 
Moçambique não é o caso: a balança de capitais ainda não está liberalizada (não se defende, 
aqui, a sua liberalização). Portanto, aguardemos os próximos Comité de Política Monetária 
(CPMO), mas, certamente, existe o risco de serem tomadas medidas que sacrifiquem a liquidez 
(taxa de juro de curto prazo). 
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