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I. NA GENERALIDADE: 

Congratulamos a ênfase dada a diversificação económica e promoção da competitividade no objectivo 

Central do presente PQG. 

No geral o PQG não traz uma visão sobre como a diversificação económica será materializada, e faz uma 

abordagem bastante simplista sobre o ambiente de negócios. A adopção de Políticas Fiscais, Laborais 

concretas e acesso ao financiamento pelo sector produtivos são factores fundamentais para o aumento da 

produção, crescimento económico e geração de emprego. 

Sobre o desenvolvimento de infraestruturas económicas, sociais e de Administração apenas prevê-se a 

reabilitação, manutenção e conclusão de infraestruturas existentes, o que dá a entender que nos próximos 

5 anos nenhum investimento estruturante em infraestruturas que constituam alicerces para o sector 

produtivo, será feito para colmatar o défice existente no País. 

A estratégia de apoiar um melhor planeamento e investimento para a recuperação do ciclone IDAI e Kenneth 

deviam ser integradas no PQG, por se tratar de uma estratégia de médio prazo, e no Plano Económico e 

Social deste ano. 

Este PQG parece estar a ficar aquém da importância que o sector privado tem nos diferentes sectores, 

incluindo a educação e a saúde. O engajamento do sector privado em todos os sectores para melhorar o 

acesso e a qualidade da prestação de serviços poderia ser considerado de forma mais integral dentro do 

PQG.  
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O PQG não contém uma estratégia quanto às vulnerabilidades claras e presentes do sistema de saúde para 

responder a uma situação de emergência sanitária com duração plurianual (como o caso do COVID-19). 

Esta estratégia deverá incluir as acções de planificação desde o nível central até ao nível distrital incluindo 

o sector privado.  

Relativamente a educação, o acesso ao ensino primário, secundário e terciário de qualidade exigirá que os 

objectivos estratégicos e políticos sejam apoiados e seguidos por um quadro baseado em resultados onde 

a planificação e orçamentação, e a monitorização e avaliação responsabilizam os responsáveis a cada nível 

do governo, incluindo o parlamento e os Ministros. 

Há necessidade de abordar a corrupção e a responsabilização no PQG como um tema chave intersectorial 

que tem impacto em todos os objectivos o que clarificara a posição do governo em relação à Transparência 

e Responsabilidade ao longo dos próximos cinco anos.    

Em relação a Democracia, Paz e unidade nacional, existe uma necessidade de se abordar o assunto das 

insurgentes na região norte com mais profundidade neste PQG visto que a severidade deste problema 

ameaça a estabilidade nacional, a economia no geral e o cumprimento de todas as metas postuladas neste 

Programa.   

 

II. NA ESPECIALIDADE 

 

 Página 7  

Nas opções estratégicas somos de opinião que devia ser incluída a indústria transformadora por se tratar 

de um sector fulcral para a diversificação da economia, qualificação dos recursos humanos, substituição de 

importações e aumento das exportações. Este sector dá suporte a produção agrária através da 

transformação da produção, adicionando-a valor o que permite o desenvolvimento das cadeias de 

processamento. 

No turismo devia ser incluído a valoração dos recursos naturais e promoção do turismo de conservação 

com o sector privado a jogar um papel importante. 
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Na indústria extractiva menciona-se apenas a actividade mineira, mas as dinâmicas actuais e todas as 

previsões sobre o rumo da economia no médio prazo apontam para os hidrocarbonetos como os motores 

do crescimento económico. 
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Nas estatísticas menciona-se apenas as estatísticas de emprego, no entanto, o sector produtivo vem se 

ressentindo das fragilidades que as estatísticas da actividade económica apresentam, o que dificulta o 

processo de programação das empresas e identificação de áreas de investimento. Deste modo, há 

necessidade de melhorar a produção das contas nacionais tornando-as mais fiáveis e abrangentes. Isto é, 

as estatistas devem reflectir as dinâmicas do processo produtivo a resultar de inquéritos a ser administrados 

nos vários sectores de actividade económica. 
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No ponto 19, é falacioso dizer que “Moçambique em intensivo em capital humano” e depois referir que “…. 

há necessidade de melhorar os padrões de educação, formação, saúde, proteção social…”. Devia se colocar 

que Moçambique tem uma população jovem e a actividade económica é intensiva em mão de obra, no 

entanto ainda há necessidade de melhorar os padrões de educação, formação, saúde…. para que a mão 

de obra nacional seja cada vez mais qualificada para responder aos desafios e dinâmicas impostas pelas 

tendências actuais da economia nacional e economia global. O país ainda debate-se com baixa qualidade 

e produtividade da mão-de-obra justamente porque ainda há lacunas no processo de formação de capital 

humano. 
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A. No âmbito da Política Macroeconómica 
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Sobre o ambiente macroeconómico dá-se enfase apenas a robustez e nada se diz sobre a necessidade de 

articulação das políticas macroeconómicas para garantir a estabilidade económica. Qual é a visão sobre a 

política monetária, cambial e estabilidade do sector financeiro que são fundamentais para o alcance de todos 

os objectivos estratégicos do presente PQG. A independência do Banco Central não pressupõe a falta de 

coordenação entre o Banco Central e o Governo, sobre o risco de tomarem medidas contraditórias perigando 

a estabilidade económica e financeira requisitos chaves para a prosperidade económica. 

Ainda neste ponto, não é feita qualquer menção à abordagem dos riscos de se tornar uma economia 

dependente da indústria extractiva. No plano estratégico do PQG, há necessidade de enquadrar este tema 

e estabelecer o quadro macro institucional e político necessário. O actual declínio dos preços das matérias-

primas é um exemplo claro da elevada vulnerabilidade aos choques dos preços das matérias-primas. A fim 

de reduzir o impacto para outros setores, já há discussões sobre a criação do Fundo Soberano, o que 

poderia ser incluído no objectivo de política macroeconómica.   

 

Ponto 29 alínea c) para alem de melhorar o desempenho económico e financeiro das empresas públicas e 

participadas pelo Estado, é necessário reduzir os activos do Estado no sector produtivo principalmente nas 

áreas que não se mostre pertinente a acção do Estado, relegando esta acção ao sector Privado. Houve 

reformas positivas na área das empresas públicas, mas não houve um esforço na área das privatizações. 

No caso de várias empresas públicas, o sector privado faria um melhor trabalho na gestão financeira e 

económica e promoveria mais concorrência e resultados com ganhos líquidos de bem-estar. 

 

No Ponto 30 a) a melhoria do ambiente de negócios deve ser considerada em 2 prismas. O primeiro prisma 

deve ser o de simplificação de procedimentos através de aprovação de novos instrumentos legais e o 

segundo prisma deve ser o de monitoria periódica do impacto da implementação da legislação de 

simplificação de procedimentos que for sendo aprovada, porque muitas vezes são aprovadas boas leis, mas 

a deficiente implementação ao longo do país anula os benefícios destas mesmas leis.  

Na alínea c) do ponto 30, o que justifica a diversificação da economia apenas nas províncias de Tete, 

Manica, Zambézia e Sofala? As outras províncias tem potencialidades que poderão acelerar o processo de 

diversificação económica. 
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No ponto 33, deveria ter mencionado que a promoção do comércio é dependente do conhecimento/situação 

e potencial dos recursos naturais providenciarem os serviços ecossistémicos de longo prazo. 

 

 

A. No âmbito da Agricultura 

No caso da produção agrícola, o Plano quinquenal observa que envolverá o setor privado, mas muito pouco 

se diz sobre o papel do sector privado. 

Maior enfoque é dado a agricultura familiar, num contexto em que o desenvolvimento que se pretende do 

sector agrário prende-se a necessidade de desenvolver o agronegócio. Neste ciclo governativo, atenção 

especial devia ser dada a agricultura comercial através de massificação das cadeias de agronegócio e 

integração da agricultura familiar através dos contratos de fomento agrícola. Para responder ao objectivo 

estratégico (iii) da Prioridade II, propomos a inclusão da seguinte acção estratégica: 

 Adoptar um pacote de medidas integradas (fiscais, aduaneiras, financeiras) para o apoio ao 

desenvolvimento da agricultura comercial. 

 

 Página 23 

 

B. No âmbito da Pesca e Aquacultura 

 

De certeza que se deve dar atenção especial a pesca artesanal. No entanto, não se deve olhar para a pesca 

artesanal de forma isolada mas sim deve-se considerar a complementaridade com os outros subsectores, 

nomeadamente o semi-industrial e industrial na agregação de valor, acesso aos mercados  e controle 

sanitário. Deveria se promover a pesca industrial, comercial e de pequena escala sustentável, obedecendo 

os princípios internacionais, e a Lei Moçambicana, devendo esta ser feita com base nos stocks actuais/reais 

e tendências, com recurso aos meios e procedimentos definidos pelo ministério de tutela. Ainda neste ponto 
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deveriam incluir uma acção estratégica para promover fundos de pesca para jovens, particularmente para o 

processamento e comercialização. 

 

No desenvolvimento da pesca artesanal é necessária uma integração com construção de infra-estruturas 

de apoio como estradas,  energia, fábricas de gelo, sem as quais torna-se praticamente inviável praticar esta 

actividade, pese embora haja produção suficiente para viabilizar as operações. 

É necessário que haja um plano integrado do sector para que enquanto se investe em infraestruturas de 

apoio a produção pesqueira sejam minimizadas as perdas e permitam maior controle da pesca artesanal 

para garantir a sustentabilidade dos recursos.  

Melhor acesso ao acesso a mercado e a bom preço iria aumentar a consciência dos operadores de pesca 

artesanal a evitar o uso de artes nocivas, e a respeitar os tamanhos das espécies contribuindo para a 

conservação e melhor gestão dos recursos pesqueiros.  

Outro aspecto importante para que este sector se desenvolva, sem necessidade de tanto esforço, é a 

introdução de actividades económicas diferentes das pescas nos locais onde esta actividade é dominante, 

de modo a diversificar a fonte de renda das populações  e retirar a pressão sobre os recursos pesqueiros.  

Priorizar actividades como aquacultura de mangal de espécies como caranguejo, apicultura de mangal ou 

ainda o reflorestamento, podem ser actividades que não só impactam na renda das populações, como 

também na recuperação dos ecossistemas.  

 

A pesca semi-industrial deveria ter igualmente uma especial atenção uma vez que debate-se com frota 

obsoleta, fraca rentabilidade e altos custos de combustíveis, serviços portuários e custos de licenças que 

estão a asfixiar este sub sector.  É neste subsector, onde se encontra o grosso dos operadores privados 

nacionais, sendo este grupo o que mais sofreu com as últimas medidas administrativas e com o ciclone Idai 

em, particular na região centro (destaque para Cidade da Beira) onde se situa a maioria dos operadores e 

o processo de recuperação mostra se ainda sombria.  

É  preciso uma intervenção igualmente forte, até para viabilizar os investimentos feitos nos portos pelo 

governo. O que se assiste actualmente é  o uso de  praias como locais de descarga para reduzir os custos.  
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A pesca industrial está mais organizada e as empresas tem alguma capacidade de por si de irem buscar 

financiamento.  Mas, essa capacidade está a diminuir nos últimos anos por causa da redução da 

competitividade  dos produtos nacionais nos mercados internacionais, mesmo com acesso ao mercado 

europeu, americano e asiático com isenção de taxas e impostos. 

Os principais nós de estrangulamento a pesca industrial são: (i) os alto custos de combustíveis no sector 

que são  o dobro do praticado na praça internacional para actividade; (ii) a cobrança do IVA na importação 

de consumíveis à bordo, o não reembolso  do IVA as empresas, subidas vertiginosa de taxas e serviços 

estão a retirar competitividade aos produtos nacionais, não permitindo margem de manobra de vender  a 

melhor  preço.  

É preciso que o Estado perceba e reconheça que retirando os grandes projectos, o sector pesqueiro é o que 

mais contribui no equilíbrio da balança de pagamentos e acreditamos que não interessa ao Estado que este 

subsector igualmente entre em crise, comprometendo Receitas do Estado em impostos, taxas e outros 

serviços.  

 

Na aquacultura é nossa opinião que o conhecimento, financiamento a fundo perdido, protecção de 

mercados e serviços de apoio são fundamentais para criar um ambiente envolvente para o desenvolvimento 

desta actividade.  

É necessário reduzir o tempo na curva de aprendizagem, trazendo know how e facilitando quem realmente 

percebe do assunto para que estes criem clusters com o envolvimento das comunidades.  

Não se faz aquacultura com custos de financiamento comerciais. Esta actividade nessa perspectiva requer 

avultados investimentos e é de elevado risco por causa de questões ambientais e biológicas que podem 

comprometer os investimentos. Ao contrário da pecuária, em especial na avicultura onde em 25/30 dias se 

tem a produção, as safras de aquacultura são mais longas o que requer contínuo investimento na 

alimentação e cuidados com o manancial.  

O país tem que decidir que modelos vai seguir e que os mesmos sejam consentâneos  com a nossa 

realidade.  
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Há que definir uma estratégia clara para captação e atracção de investimento para aquacultura comercial 

que contemple ou não o envolvimento da comunidade. E outra para aquacultura de pequena escala para a 

subsistência e empoderamento das comunidades. 

 

C. No âmbito do Desenvolvimento Rural 

Devia se incluir neste ponto acções que visem uma abordagem adaptativa, gestão integrada numa 

perspectiva paisagística onde os vários serviços e stakeholders implementam acções de desenvolvimento, 

conservação e gestão dos recursos com a participação de todos. 

 

 Página 24 

Objectivo Estratégico (iv) 

A. No âmbito do Turismo 

Relativamente a este ponto devia se orientar o turismo para as áreas de conservação e outras áreas de 

biodiversidade importante, promovendo o turismo nacional, sustentável com a maximização da captação de 

receitas (particularmente nas áreas de conservação) de forma sustentável. 

 

A. No âmbito dos Recursos Minerais e Hidrocarbonetos 

Devia se incluir as perspectivas de desenvolvimento do oil&gas downstream e a viabilização dos projectos 

previstos no Plano Director do Gás, que tem potencial para contribuir para a diversificação económica. Isto 

é, não se deve cingir apenas na produção do GPL. Adicionalmente, deve-se assegurar a implementação da 

hierarquia de mitigação de impactos conforme previsto no regulamento de avaliação de impacto ambiental 

54/2015, inclusão dos principais stakeholders, e maximização dos rendimentos para as comunidades e 

governos locais. 

Ainda neste contexto, é preciso incluir a promoção da capacitação técnica governamental, para que o Estado 

possa estar envolvido de forma eficiente na exploração dos recursos minerais. 
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No âmbito do Emprego 

Incluir uma acção estratégica no objectivo estratégico (vi) para o aumento do emprego formal 

O objectivo estratégico (vii) no Pilar II embora faça menção ao conteúdo local, nas acções estratégicas não 

há nenhuma indicação de acção específica sobre como a integração do conteúdo local será materializada. 
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No âmbito da Cadeia de Valor 

Privilegiar a abordagem vertical em cadeias de valor integradas e organizar as cadeias de valor prioritárias 

(cereais e leguminosas, oleaginosas, hortícolas e fruteiras e a pecuária), adoptando modelos organizativos 

mais estruturados como tem acontecido nas culturas de algodão, tabaco e cajú. 
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No objectivo estratégico (ix), devia se incluir neste ponto a capacitação das instituições nacionais para 

realização de investigação enquanto se promove mecanismos de comunicação interinstitucional eficientes 

para maximizar o uso do conhecimento técnico existente. 

 

 Página 34 

No caso do crescimento do PIB para 2019, o PQG aponta para um crescimento de 4,1 por cento em 2019. 

O crescimento real do PIB em 2019 foi de 2,2 por cento.   

No indicador 60 atinente as Receitas do Estado em % do PIB, este indicador devia ser apresentado com e 

sem as receitas dos recursos naturais (carvão, gás) para evidenciar o esforço que se impõe sobre os 

sectores de produção tradicionais dominados pelas micro, pequenas e médias empresas. 

Nos indicadores 66 e 67, o ambiente de negócios não se cinge apenas as facilidades de licenciamento 

empresarial. O Doing Business mostra claramente as áreas do fazer negócio em que o País está numa 
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situação crítica. Esses sub-indicadores do Doing Business podiam ser adoptados, ou adaptados para este 

PQG e teríamos indicadores muito mais concretos. 

 

 Página 35 

Qual é contribuição dos indicadores mencionados na página 35 (indicadores 68-74) referentes a agricultura, 

na taxa de crescimento deste sector. Note-se que, o facto de a agricultura ter um peso dominante na 

estrutura económica de Moçambique, taxas de crescimento anuais deste sector próximas de 2 dígitos tem 

o potencial de gerar um crescimento económico considerável e contribuição significativa na geração de 

emprego e rendimento. 

 

 Página 36 

As metas do Sector do Turismo implicam incrementos em cerca de 600% em dois indicadores. Nas acções 

estratégicas não está claro o que irá contribuir para estes resultados. 

O que mede o indicador garantido a promoção da legalidade laboral? 

No indicador 99, a meta de novos contribuintes inscritos no sistema de segurança social obrigatória é 

contraditória ao objectivo de criação de novos empregos estimados em cerca de 3 milhões de empregos. 

No indicador 100 prevê-se uma queda de novos beneficiários por conta própria inscritos no sistema de 

segurança social obrigatória. Qual é a racionalidade? 
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No indicador 114 sobre o aumento do acesso a energia elétrica, é necessário que esta expansão seja 

acompanhada pelo aumento na qualidade e fiabilidade da energia elétrica, que tem constituído o maior nó 

de estrangulamento da actividade produtiva. 
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Na construção e/ou reabilitação de infraestruturas económicas há necessidade de se privilegiar a 

participação do sector privado através de parcerias público privadas. 
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No objectivo estratégico (i) devia se incluir o planeamento territorial (em articulação com o Plano Nacional 

de Ordenamento Territorial) e o alinhamento entre este e o planeamento marítimo.  

No objectivo estratégico (ii) devia se incluir medidas ou acções para a implementação da política do mar 

através do estabelecimento das estruturas de gestão, monitoria, controle, fiscalização, partilha de 

conhecimento e uso sustentável dos recursos marinhos. Ainda neste objectivo não estão inclusas acções 

para o alcance das metas da biodiversidade estabelecidas até 2030. 

Igualmente, este ponto parece estar centrado nas pescas. Deveria haver algo concretamente ligado à 

avaliação do estado actual da biodiversidade em Moçambique (espécies e ecossistemas) para que se 

possam definir adequadamente metas para o período 2020-2030. Será a melhoria do estado da 

biodiversidade que irá permitir à população moçambicana beneficiar dos bens e serviços providenciados 

pela biodiversidade e ecossistemas. 
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Objectivo Estratégico (iii): Reforçar a capacidade de avaliação e monitoria da qualidade ambiental, em 

especial nas áreas de implementação dos projectos de desenvolvimento.  

As medidas de monitoria ambiental deviam incluir, para além da construção de aterros controlados, medidas 

de gestão de resíduos sólidos, reciclagem, reutilização e educação ambiental multissectorial.  

Falta uma menção mais expressa à realização de Avaliações de Impacto Ambiental adequadas, 

nomeadamente o cumprimento e melhoria da legislação vigente, assim como as acções de fiscalização e 

auditoria. É importante enfatizar a legislação ambiental, especificamente a Lei do Ambiente, Lei 20/97 e o 

Decreto 54/2015 são vinculativos à todas as actividades de desenvolvimento. A Lei da Conservação, Lei 

16/2014, alterada pela Lei 5/2017 e o seu regulamento 89/2017 são igualmente vinculativas a todas as 
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actividades de desenvolvimento, com ênfase para as Áreas de Conservação e suas zonas tampão. A 

legislação sectorial já exige que os investidores cumpram com a legislação ambiental. A vinculação dos 

Decretos acima referidos (bem como os demais Decretos) à necessidade de observância da legislação 

ambiental e de conservação’] abre espaço para a exigência do cumprimento da Hierarquia de Mitigação, 

Contrabalanços de Biodiversidade e do alcance de Nenhuma Perda Líquida/Ganho Líquido de 

Biodiversidade. 

 

 Página 54 

No objectivo estratégico (ii) devia se incluir uma acção sobre a expansão da Mediação Judicial porque 

garante mais celeridade e descongestionamento dos processos judiciais. 

 

 

Pela Melhoria do Ambiente de Negócios! 


