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I. Conjuntura económica e perspectivas

para 2020



Crescimento Anual do PIB por Sectores (%) 

Fonte: INE

Sectores de Actividade
2018 2019

Ano Ano

Sector Primário 4.8 0.5 

Agricultura 3.1 1.2 

Pesca 2.1 1.9 

Indústria extractiva 10.7 -1.8 

Sector Secundário 0.3 0.8 

Electricidade e Água -2.8 -0.8 

Indústria Transformadora 1.7 1.1

Construção -1.0 2.2 

Sector Terciário 3.0 2.6 

Comércio e Serv. 1.1 -0.2 

Hotelária e Restaurantes 3.8 2.1 

Transportes e Comunicações 5.1 4.7 

Serviços Financeiros 5.8 3.8 

Adm. Pública, Educação e Saúde 1.3 2.0 

Outros Sectores 4.1 4.1 

PIB a custo de factores 3.2 1.6 

Impostos sobre produtos 5.2 7.0 

PIB 3.4 2.2 

O PIB em 2019, cresceu 2,2%, significando uma desaceleração pelo

quinto ano consecutivo …

Principais factores:

i) Impacto negativo do ciclones
Idai e Kenneth, essencialmente
sobre a produção agrícola;

ii) Queda da procura externa e
dos preços das principais
mercadorias de exportação;

iii) Recrudescimento de acções
terroristas na região norte e
instabilidade na zona centro; e

iv) Persistente procura interna
subjugada.



…e a Covid-19, agrava as perspectivas de crescimento no curto 

e médio prazos.

Recuperação em 2021:

1. Dissipação da Covid-19 e

medidas de apoio ao sector

empresarial;

2. Reconstrução pós ciclones;

3. Provável retoma do programa

com o FMI;

4. Decisão Final de Investimentos

de projectos de exploração de gás

*Projecções de Médio Prazo

Abrandamento em 2020, decorre 

das restrições face à Covid-19:

1. Fraca procura global e 

doméstica; e

2. Possibilidade de adiamento de 

investimentos

3. Paragem ou corte de 

actividades.



A inflação anual de Moçambique continua a desacelerar, desde

que atingiu o pico de 27% em 2016, tendo-se fixado em 3,09%,

em Março de 2020...

Evolução da Inflação Anual (%)

Fonte: INE

Região jan/19 fev/19 mar/19 jan/20 fev/20 mar/20

Moçambique 3,78   3,72   3,41   3,48   3,55   3,09   

Maputo 4,46   4,48   3,09   1,41   1,67   1,75   

Xai-xai 5,52   6,18   6,81   3,34   2,77   1,59   

Inhambane 3,54   3,53   3,12   4,74   4,68   4,65   

Beira 4,53   4,18   6,57   7,63   7,39   4,85   

Quelimane 5,51   6,11   6,62   4,64   4,07   2,78   

Tete 1,42   2,66   4,00   6,14   3,72   1,96   

Chimoio 1,57   1,90   1,85   6,52   5,52   4,22   

Nampula 1,90   1,90   1,91   4,83   4,70   4,55   

Lichinga N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Pemba N/D N/D N/D N/D N/D N/D



… tendência que se mantém para o horizonte de curto a médio prazos, 

perante a contínua baixa procura e queda do preço internacional do petróleo

*Projecções de Médio Prazo



II. Canais de transmissão dos impactos

macroeconómicos da Covid-19



Fonte: FMI

Perspectiva-se (i) queda da procura agregada, face aos efeitos

adversos da Covid-19 ao nível externo...

Região
Estimado Projecção

2019 2020 2021

Economia Mundial 2.9 -3.0 5.8

Avançadas 1.7 -6.1 4.5

EUA 2.3 -5.9 4.7

Zona do Euro 1.2 -7.5 4.7

Alemanha 0.5 -7.0 5.2

Japão 1.0 -5.2 3.0

Reino Unido 1.3 -6.5 4.0

Emergentes e em

Desenvolvimento
3.7 -1.1 6.6

Brasil 1.2 -5.3 2.9

Índia 4.8 1.9 7.4

China 6.1 1.2 9.2

África Subsaariana 3.3 -1.6 4.1

África do Sul
0.4

-5.8 4.0

Projecções do Crescimento do PIB Real (%) – WEO (Abril de 2020) 

Fonte: BM

Moçambique está exposto aos países onde

se espera contração do crescimento do PIB  



…, com impacto na redução anual e acumulada dos preços dos produtos de 

exportação de Moçambique, principalmente … 

Em Maio…

Mercadoria

Var. 15 

Abr/

01 Maio 

(%)

Var. 

Acum. 

(%)

Var. 

Anual 

(%)

Gás Natural 8.4 -20.8 -33.9

Alumínio -0.6 -17.2 -19.5

Carvão 

Térmico
-10.6 -36.0 -25.8
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Algodão Gás Açúcar Aluminio Carvão Termico

Fonte: Reuters

Mercadoria 2018-2019

Gás Natural
6

Alumínio*
25

Carvão Térmico
30

Peso no Total das Exportações (%) 

Fonte: BM

* Cabos e Barras de Alumínio

Mercadoria 2020

Gás Natural -21.9

Alumínio -18.1

Carvão Térmico
-40.5

Fonte: Trading Economics

Projecção até final do ano…



...(ii) redução da oferta Interna, perante a queda da produção de matéria prima 

na origem e ao aumento dos preços… 

Evolução de bens importados 2019 (%) 

Mercadoria
Peso nas 

Import

Arroz 3

Trigo 11

Petróleo 13

Fonte: BM

Projecção da Evolução dos Preços das 

Mercadorias de Importação (%)

Mercadoria 2020

Arroz 61.2

Trigo 19.2

Petróleo -62.3

Fonte: Trading Economics

Material de construção 9

Maquinaria 19

Alumínio Bruto 10

Var. Anual

6

7

-7

46

17

21

Peso Médio dos Países nas Importações 

(2017-2019)



Fonte: INE

…associado à limitação na circulação dos meios de produção e prestação

de serviços, no contexto das medidas do Estado de Emergência.

 Nas Indústrias extractiva e transformadora,

reflectindo a redução da procura externa e dos
preços das commodities;

 Nas actividades de hotelaria, restauração,
transporte de passageiros e comércio face as

restrições na movimentação de pessoas;

 Nos serviços de transportes de mercadorias e

construção face as limitações na circulação de

mercadorias e redução dos desembolsos para
reconstrução pós-ciclones;

 Electricidade e água em face do menor dinamismo
do sector industrial e comercial.

Sector Primário 29.46                      

Agricultura 21.74                      

Pesca 1.45                        

Indústria Extractiva 6.28                        

Sector Secundário 12.75                      

Electricidade e Água 2.94                        

Indústria Transformadora 7.99                        

Construção 1.82                        

Sector Terciário 47.06                      

Comércio e Serviços 10.05                      

Hotelaria e Restaurantes 1.88                        

Transportes e Comunicações 10.20                      

Serviços Financeiros 5.07                        

Adm. Pública, Educação e Saúde 14.11                      

Outros Sectores 5.76                        

Impostos s/ Produtos 10.72                      

PIB a preços de mercado                      100.00 

Peso médio dos 

últimos 5 anos (%)
Sectores

Sectores mais afectados perfazem 42,6% do PIB



… e (iii) queda do consumo das famílias e das empresas, em face da

perda de rendimentos.



III. Medidas tomadas pelo Banco de

Moçambique



Principais Medidas 

Medida tomada Racionalidade Impacto

Redução da percentagem

dos depósitos que os

Bancos Comerciais são

obrigados a manter no BM

de 13,0% para 11,5%,

para os depósitos em

moeda nacional, e de 36%

para 34,5%, para os

depósitos em moeda

estrangeira

Perspectiva de:

• Abrandamento da

actividade económica;

• Queda das exportações;

e

• Necessidade de

importação de produtos

básicos.

• Redução dos custos dos

bancos

• Libertação de liquidez

(cerca de 6 mil milhões)

para ser repassada aos

clientes dos bancos;



Principais Medidas 

Medidas tomadas Racionalidade Impacto

Redução da Taxa de

referência da política

monetária (MIMO), de

12,75% para 11,25%.

Perspectiva de:

• Abrandamento da

actividade económica

• Inflação dentro dos

parâmetros no médio

prazo

• Empréstimos mais baratos; e

• Redução das prestações dos

clientes bancários (empresas

e indivíduos)

Medidas tomadas Racionalidade Impacto

Permissão aos Bancos

comerciais para

realizarem

renegociações dos

termos de empréstimos

dos clientes afectados

pela pandemia do

COVID-19, sem custos

Perspectiva de:

• Perda de rendimentos

das famílias

• Redução do fluxo de

caixa das empresas

• Aumento do crédito

em incumprimento

• Redução do valor das

prestações a pagar pelas

empresas e famílias libertando

recursos para outras

finalidades urgentes.



Principais Medidas 

Medida tomada Racionalidade Impacto

Introdução de uma linha de

crédito em moeda

estrangeira para os

bancos, no montante de

500 milhões de dólares

norte-americanos, por um

período de nove meses.

Perspectiva de:

• Quebra das fontes de

financiamento externo

• Necessidade de

importação de matéria

prima e produtos

básicos.

• Actividade principal dos

bancos é intermediação

financeira

• Disponibilização de

liquidez em moeda

estrangeira para apoiar

importação; e

• Preencher necessidades

temporárias de liquidez

em moeda estrangeira

dos bancos

• As empresas e famílias

podem aceder esta linha

através dos seus bancos



Principais Medidas 

Medidas tomadas Racionalidade Impacto

Isenção da

obrigatoriedade dos

bancos constituírem

provisões específicas

em caso de concessão

de empréstimos em

moeda estrangeira à

entidades não

geradoras de divisas.

Perspectiva de:

• Abrandamento da

actividade económica,

doméstica.

• Necessidade

acrescida de

importação

• Redução dos custos dos

bancos;

• Contenção da pressão para o

aumento das taxas de juro

dos empréstimos, aliviando o

custo do financiamento das

empresas e das famílias; e

• Os importadores tornam-se

elegíveis à linha de

financiamento de 500 milhões

de Dólar.



Principais Medidas 

Medidas tomadas Racionalidade Impacto

Suspensão o pagamento de

comissões nas transacções

usando meios digitais:

• nos bancos (para valores

até 5 mil Meticais por dia)

e

• nas instituições de moeda

electrónica (para valores

até Mil Meticais por dia).

As medidas do Estado

de Emergência

implicam:

• Distanciamento

social

• Limitação do

movimento de

pessoas

• Perda de

rendimentos diários

das camadas mais

desfavorecidas

(informais)

• Reduz os custos das

transações das camadas

mais vulneráveis

• Estimula o uso de meios

electrónicos de

pagamento, evitando

contacto

• Reduz o uso de notas e

moedas nos pagamentos

das despesas



Principais Medidas 

Medidas tomadas Racionalidade Impacto

Redução para metade das

comissões e encargos

que os clientes singulares

incorriam nas

transferências das suas

contas bancárias para as

suas contas nas

instituições de moeda

electrónica (MPesa,

mKesh e eMola)

As medidas do Estado de

Emergência implicam:

• Distanciamento social

• Limitação do

movimento de pessoas

• Perda de rendimentos

diários das camadas

mais desfavorecidas

(informais)

• Reduz os custos das

transações das

camadas mais

vulneráveis

• Estimula o uso de

meios electrónicos de

pagamento, evitando

contacto

• Reduz o uso de notas

e moedas nos

pagamentos das

despesas

Aumento para o dobro

dos limites, por operação

e por dia, nas transacções

nas plataformas das

instituições de moeda

electrónica



Principais Medidas 

Medidas tomadas Racionalidade Impacto

Introdução temporária da 

obrigatoriedade de conversão, 

para moeda nacional e à taxa 

de câmbio à vista, de 30% do 

valor recebido no repatriamento 

das receitas de 

exportação...(entrará em vigor 

após a publicação)

Perspectiva de:

• Abrandamento da

actividade económica;

• Queda das exportações

(encaixe de divisas); e

• Necessidade de importação

de produtos básicos.

• Disponibilização de liquidez

em moeda estrangeira para

sistema bancário; e

• Redução da volatilidade da

taxa de câmbio.

Dispensa da apresentação do

comprovativo nas 

transferências correntes aos 

exterior relacionadas com 

despesas com saúde, 

educação, despesas familiares 

e de viagem e turismo, entre 

outros. ...(entrará em vigor 

após a publicação)

Perspectiva de aumento:

• Das necessidades de

assistência social; e

• Realização de viagens

inadiáveis.

Flexibilização na realização de

algumas operações cambiais

para aliviar a pressão social

imposta num contexto de
emergência.



O BM continua a monitorar os indicadores

económico-financeiros, os factores de risco

e o seu impacto sobre as perspectivas de

inflação e atividade económica, e poderá

tomar as medidas correctivas que se

mostrarem necessárias.



MUITO OBRIGADO!


