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1.INTRODUÇÃO



1.1. A COVID-19 EM MOÇAMBIQUE 

Figura 1. COVID em Moçambique



2. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19

Fonte: MEF 2021

Medidas ECONÓMICAS

Perdão de multas e redução de juros de mora decorrentes da dívida de contribuições ao Sistema de
Segurança Social Obrigatória

Redução da factura de água para 50%

Redução em 50% do custo de energia aos clientes da tarifa Social (aqueles que consomem até 125
quilowatt-hora por mês) por um período de 6 meses contados a partir de 01 de Junho

Redução de 10% na factura de energia dos Clientes da Tarifa Geral, Grandes Consumidores de
Baixa Tensão (GCBT) e Média Tensão para os sectores Industrial, Comercial, Agricola, Serviços,
Hotelaria, Restauração, Educação e Instalações desportivas e Culturais, por um período de 6 meses
contados a partir de 01 de Junho

Diferimento do pagamento da Taxa Fixa aos clientes que perderam totalmente ou substancialmente
as receitas por efeito das medidas tomadas no Estado de Emergência devido a pandemia do COVID
-19 (Ex. Industria de Restauração e Organização de eventos culturais e sociais).



Medidas FISCAIS

Autorização de saídas antecipadas na importação de produtos de prevenção do COVID 19 e
ventiladores, até 31 de Dezembro de 2020, devendo a perspectiva regularização ocorrer num
prazo de 90 dias, dentro do período referido

Dispensa dos pagamentos por Conta do IRPC e do IRPS 2 categoria que deviam ser efectuados
nos meses de Maio, Julho e Setembro de 2020

Adiamento dos Pagamento Especial Por Conta do IRPC dos meses de Junho, Agosto e Outubro
de 2020, para os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2021

Autorização a título excepcional, até 31/12/2020, da compensação de créditos respeitantes ao
IVA de que o sujeito passivo seja titular, com dividas relativas a impostos de natureza diversa
a cargo da administração tributária.

Deferimento por 12 meses do pagamento das dividas fiscais já resolvidas e que tenham sido
reestruturadas para o seu pagamento em prestações.

Prorrogação da vigência do Artigo 9 da Lei nº13/2016 de 30 de Dezembro (isenção do IVA para
óleos, sabões e açúcar).

Reforço num montante equivalente a 0,3% do PIB, da dotação orçamental para o sector da
Saúde que passou de MZN 2 mil milhões para MZN 3.3 milhões

Fonte: MEF 2021



Fonte: MEF 2021

Medidas MONETÁRIAS

Disponibilizada uma Linha de Crédito de US$ 500 milhões para os bancos, por um período de nove
meses.

Abertura no BNI, de uma linha de crédito à tesouraria e investimentos para as Micro, Pequenas e
Médias Empresas

Encorajamento e flexiblização do uso de meios eletrónicos de pagamento (e-Mola, M-Pesa e mkesh)
i. São isentas da cobrança de encargos e comissões todas as transferências entre clientes até ao

limite de 1.000,00Mt;
ii. O limite por transacção em carteira móvel é ajustado de 25.000,00 Mt para 50.000,00 Mt;
iii. O limite diário de transacções na carteira móvel é ajustado de 125.000,00 Mt para 250.000,00

Mt;
iv. O limite anual de transacções para os clientes de nível 1 na carteira móvel é ajustado para

400.000,00 Mt;
v. As Comissões e os Encargos a serem cobrados para os novos limites não devem ser superiores

ao máximo do valor da Tabela de Preçário em vigor.

Dispensa da obrigatoriedade de constituição de provisões específicas para créditos em moeda
estrangeira

Redução em 250pb da taxa MIMO, para 10,25%;



Fonte: MEF 2021

Medidas ECONÓMICAS [PROTECÇÃO SOCIAL]

Expandir a cobertura do subsídio social básico dos actuais 10% para 17% das populações ultra-
pobres (i.e, aumentar o número de familias beneficárias de 630.000 para 1,130.000)

Aumentar o montante de benefícios do programa do subsidio social básico para MT 1.650,00, por
mês e adoptar mecanismos de pagamentos digitais

Tornar os trabalhadores por Conta própria e os informais inscritos no INSS, elegíveis ao Programa
de Apoio Social Directo Pós-Emergência (PASD-PE).



Níveis de 
Alerta 1, 2 e 3

Estado de 
Calamidade 

Pública

O Governo de Moçambique está a envidar

esforços para conter a propagação da

pandemia da COVID-19.

No entanto, as medidas de mitigação

dos efeitos da pandemia, tem

acarretado custos e perdas

económicas.

O estudo faz uma avaliação dos  impactos económicos dos choques 
internos e externos
o dos  impactos económicos dos choques internos e externos



3. METODOLOGIA



3.1. MODELO DE MULTIPLICADORES DA MATRIZ DE 

CONTABILIDADE SOCIAL (MCS) 

A MCS é um quadro contabilístico e de simulação que abrange toda

economia, e mapeia as contas relativas de:

 Produção (51 actividades, 52 produtos),

 Despesas e Rendimentos não só das indústrias, mas também dos

agregados familiares e do governo,

 Poupanças/investimentos, e

 O resto do mundo (exportações e importações).



3.1. MODELO DE MULTIPLICADORES MCS

Eq. 1 𝐱𝐱 = 𝐙𝐙𝐙𝐙 + 𝐟𝐟
• x = um vector coluna de outputs da indústria numa economia

• Z = uma matriz de vendas / procuras intermédias numa economia

• i = um vector coluna de valores unitários, em que Zi é resultante do somatório de
todas as indústrias

• f = um vector coluna da procura final de bens e serviços fornecidos por

indústrias numa economia

• Esta abordagem, basea-se na análise de multiplicadores multissectoriais e faz

interligações intersectoriais (input-output) e incorpora outros actores económicos

para além das indústrias, como o Governo e os agregados familiares.



3. CANAIS E PRESSUPOSTOS DO IMPACTO DA COVID-19

• Choque de oferta ao nível da indústria, que se refere ao impacto na produção, por

via da redução do volume de produção e da mão-de-obra;

• Choque de procura, associado aos agregados familiares sujeitos a suspensão dos

contrato de trabalho e por via da redução da renda disponivel com algum impacto no

consumo.

• Choque de investimento, clima economico incerto com consequencias nas

decisões de investimento por parte dos investidores;

• Choque de exportação, COVID-19 afectou a maior parte do mundo, o que, por seu

turno, teve influência sobre o mercado de exportação e as condições de importação

de Moçambique, bem como sobre o número de remessas recebidas.



3.2 PRESSUPOSTOS 

  Trimestre 2,3,4 
Impacto das Regras relativas à Emergência / ao 
Distanciamento Em Comparação com o Período 

Pré-Crise 
  Choques de Oferta ao Nível da Indústria T2 T3 T4 

1 Outra Mineração (Grafite & Rubis) -20% a -30% -30% a -40% -20% a -30% 

2 Outros Produtos Manufacturados (Vestuário, Máquinas 
& Equipamento, etc.) -1 a -10% 0% 0% 

3 Transporte -1 a -10% 0% -1 a -10% 

  Choques de Procura ao Nível Macro       

  Consumo dos Agregados Familiares -1 a -10% -1 a -10% 0% 

4 Agricultura1) -1 a -10% -1 a -10% 0% 

5 Alimentos Processados -1 a -10% -1 a -10% 0% 

6 Serviços Públicos Essenciais (Electricidade & Água) -1 a -10% -1 a -10% 0% 

7 Comércio -1 a -10% -1 a -10% 0% 

8 Telecomunicações & Tecnologias da Informação -1 a -10% -1 a -10% 0% 

9 Serviços Financeiros & de Seguros -1 a -10% -1 a -10% 0% 

10 Serviços a empresas & do Mercado Imobiliário -1 a -10% -1 a -10% 0% 

11 Administração Pública, Saúde & Educação -1 a -10% -1 a -10% 0% 

  Investimento       

12 Construção -1 a -10% -1 a -10% -1 a -10% 

13 Maquinaria & Equipamento de Transporte -10% a -20% -10% a -20% -10% a -20% 

  Exportações       

14 Carvão -20% a -30% -20% a -30% -10% a -20% 

15 Alumínio -10% a -20% -1 a -10% -1 a -10% 

16 Turismo -90% -90% -75% 

17 Gás Natural (para a África do Sul) -1 a -10% -10% a -20% -1 a -10% 

18 Açúcar -10% a -20% -1 a -10% 0% 

19 Tabaco -1 a -10% -20% a -30% -10% a -20% 

20 Algodão -30% a -50% -20% a -30% -10% a -20% 

21 Remessas de Rendimentos do Trabalho  -30% a -50% -20% a -30% -10% a -20% 

 

Tabela 1. Pressupostos



3.3. CENÁRIOS  ASSUMIDOS 

• O MCS é um quadro impulsionado pela procura, pelo que o impulsionador dos cenários é

uma variação na procura final exógena (por agregados familiares, Governo, investidores e

exportações).

• No entanto, o confinamento:

1) Impede os agregados familiares de gastarem o seu rendimento, isto é, tem um impacto

na procura das famílias.

2) Obriga o encerramento de indústrias não essenciais, pressupõe-se que o encerramento

de actividades é uma contracção na procura de bens e serviços que as indústrias

produzem, consequentes há uma queda na produção e, possivelmente, um grande

número de trabalhadores sujeitos à suspensão do contrato de trabalho.



4. RESULTADOS



4.1. IMPACTO TOTAL NO PIB 

Figura 2. Impacto Total no PIB
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4.2. IMPACTO TOTAL NO PIB (ÓPTICA DA DESPESA)
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Figura 3. Impacto Total no PIB (Despesa)



4.3. IMPACTO TOTAL NO PIB (PRODUÇÃO POR INDÚSTRIA)
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Figura 4. Impacto Total no PIB (Oferta)



• Os impactos no emprego são
comparativamente menores do que os
impactos no PIB, devido às elasticidades
emprego-output, que tomam em
consideração as relações de longo prazo
entre o PIB e o emprego.

• As elasticidades emprego – output são de
0,32 para o sector agrícola, de 0,47 para o
sector da manufactura (incluindo a
indústria extractiva) e de 1,54 para o sector
dos serviços.

• O emprego total diminuiu 1,9% em
comparação com um cenário sem a
pandemia em 2020

• O que se destaca é o grande impacto no
comércio e no alojamento. Isto deve-se a
rácios directos emprego/output mais
elevados e elasticidades emprego–output
mais elevadas para as actividades de
serviços em geral

4.5. IMPACTO TOTAL NO EMPREGO POR SECTOR
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Figura 5. Impacto Total no Emprego



4.6. RESUMO DOS IMPACTOS NO PIB E EMPREGO POR 
SECTOR

Tabela 2. Impacto Total no PIB e Emprego



4.7.  IMPACTO NO RENDIMENTO DOS AGREGADOS 
FAMILIARES POR NÍVEL DE RENDIMENTO

• Em termos de grupos de rendimento dos

agregados familiares, a distinção sugere

um resultado negativo, mas igualitário.

• De salientar que a população com

rendimentos mais baixo equivale a 80% e

20% corresponde a população com

elevados rendimentos.
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Figura 6. Impacto Rendimento



4.8.  IMPACTO NO RENDIMENTO DOS AGREGADOS 
FAMILIARES POR AREA
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Figura 8: Impacto no Emprego por População Urbana/Rural
Figura 7: Impacto no Rendimento dos Agregados Familiares 
Desagregado por População Urbana/Rural 



5. CONCLUSÃO

• Em conclusão, nota-se que a maior parte do impacto na economia resulta do canal das

exportações e, por isso, tem origem externa. Tal facto, ilustra vividamente a dependência de

Moçambique relativamente a um pequeno número de produtos de exportação e a sua

vulnerabilidade aos choques externos.

• Os efeitos directos são observados em toda a economia. Isto é, um choque num sector significa

que a procura contrai-se, por via de ligações a montante aos sectores fornecedores, reduzindo

assim as actividades nos mesmos.

• De modo geral, observou-se uma contracção da economia moçambicana em 2020 em 3,6%

devido à COVID-19, em função das previsões iniciais (2,2%). Por outras palavras, a economia

moçambicana contraiu (-1,3%) em 2020 (INE 2021). Por conseguinte, no cenário contrafactual

de um mundo sem COVID-19, Moçambique teria crescido -1,3% + 3,6% = 2,3%.



6. RECOMENDAÇÕES E DISCUSSÃO

• Diversificação do cabaz de exportações

• Investimento em infraestrutras como estradas, ponte ...

• Investir mais no desenvolvimento do potencial do mercado

interno

• Melhorar o ambiente de negocio e cadeia de valor;

• O Governo de Moçambique deve adoptar uma politica de

industrialização inclusiva e robusta, focada na manufactureira.



Que medidas o Governo deve adoptar para revitalizar a

economia em tempos de crise?



MUITO OBRIGADO!



OBRIGADO!
• Segue a sessão de Perguntas e Respostas

• Para fazer uma pergunta, clique em “Levantar a mão” e o moderador/a da sessão ativará o som.

Série de Seminários do Programa Crescimento inclusivo em Moçambique 
Crescimento inclusivo em tempos de múltiplas crises 
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