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COVID-19 : impactos e implicações para 
Moçambique



                
             
                                   

Impacto esperado da COVID-19 na África (Abril 2020)

• Esperou-se um choque “triplo”:

1. Redução da actividade económica doméstica
• Devido às medidas de contenção e/ou efeitos da virus

2. Efeitos colaterais da disrupção económica global
• E.g., queda de demanda internacional

3. Descida de precos de comodidades
• Rendimento de exportações mais baixo



                
             
                                   

Previsões do FMI: crescimento real per capita, Abril 2020
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Impactos reais da COVID-19 (até agora)

• No geral, os impactos na saúde não têm chegado a ser tão assustadores
como as previsões iniciais

• Mas os impactos económicos tem sido significativos e prolongados

• Estes impactos também têm sido desiguais, ambos entre e dentro de 
economias

• A recuperação económica parece mais lenta (ou atrasada) nos países de 
rendimento baixo:

– Acesso limitado às vacinas

– Demanda global continua inestável



                
             
                                   

Previsões do FMI para crescimento real per capita, Out 2021
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Impacto económico significativo em Moçambique

Volume de negócios (mensal), comparado com 2019 (fonte: INE)
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COVID-19 acrescenta aos outros desafios

1.Dependência de crescimento nos recursos externos

2.Expectativas não satisfeitas dos recursos naturais

3.Crise de dívida (2016-) e impacto na inflação

4.Conflictos no Centro e Norte

5.Choques naturais (e.g. ciclones)



                
             
                                   

Olhando para frente : princípios de acção

• Objectivo principal deve ser fortalecer o poder de compra dos 
consumidores (agregados familiares) e empresas (esp. as 
mais pequenas)

• As políticas devem ter uma cobertura ampla (inclusiva)

• Deve-se reconhecer as limitacões de:

–os intrumentos da política monetária para estimular a 
economia dum modo geral

–a capacidade do Estado para implementar políticas mais
complexas



                
             
                                   

Olhando para frente : sugestões para debate

1. Priorizar e prolongar os pagamentos do PASD-PE COVID-19, com um 
enfoque especial para as zonas túristicas e fronteiriças

2. Forncer donativos únicos (e.g., 10.000 MZN) às PMEs nas vilas e cidades 
com taxas mais altas de pobreza

3. Reformar o INSS para incorporar uma janela de apoio para os
trabalhadores sujeitos aos choques (e.g., temporariamente desemprego)

4. Reduzir uma série de taxas fiscais para tornar o sistema tributário mais
inclusivo e pró-crescimento – e.g.,:

– Taxa de IVA →15%

– 1a escalão do IRPS → 0%

– IRPC → 20% para empresas exportadoras
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