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1 Introdução 

Tendo feito um balanço do desempenho de Moçambique em termos de desenvolvimento numa 
perspectiva histórica e socioeconómica no Capítulo 2, introduzimos na Secção 2 deste capítulo 
uma série de indicadores institucionais comparando Moçambique com os países vizinhos e com 
os seus pares e utilizando dados existentes em bases de dados internacionais. Nas Secções 3 e 4 
reunimos os resultados, respectivamente, de um inquérito quantitativo e de uma série de entrevistas 
a informantes-chave. O objectivo destes dois instrumentos era reunir as percepções dos principais 
políticos, empresários, académicos e profissionais liberais em Moçambique no que diz respeito aos 
desafios institucionais e constrangimentos ao desenvolvimento. 

2 O que mostram as bases de dados internacionais? 

2.1 Perspectiva geral 

Esta secção apresenta tendências seleccionadas do desempenho de Moçambique em diferentes 
indicadores institucionais em comparação com dois grupos de países seleccionados: os países 
vizinhos — Tanzânia, Malawi e Zâmbia — e os pares — Uganda, Etiópia, Vietname e Laos. Os 
critérios utilizados na selecção dos países de comparação foram, por um lado, geográficos e, por 
outro, o nível de rendimento e semelhança em termos de características históricas e económicas, 
quer passadas quer presentes. 

A discussão dos indicadores não é exaustiva, e é importante considerar as limitações de algumas 
destas medidas (por exemplo, ver Kaufmann e Kraay 2007; Gisselquist 2014; González et al. 2017). 
No entanto, os diferentes indicadores foram seleccionados com base na disponibilidade e 
relevância dos dados para o presente estudo e foram obtidos a partir de várias fontes de dados 
bem estabelecidas, nomeadamente, Variedades da Democracia ou V-Dem (Coppedge et al. 2020; 
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Pemstein et al. 2020), Afrobarómetro (2020), Fórum Económico Mundial (2020), Indicadores de 
Governação Mundial (IGM; Banco Mundial 2020) e Bertelsmann Stiftung (BTI 2020).1 

Em primeiro lugar, apresentamos uma visão geral das pontuações para Moçambique nas seis 
dimensões de governação sugeridas pelos Indicadores de Governação Mundial (IGM) — voz e 
responsabilização, estabilidade política e ausência de violência, eficácia do governo, qualidade 
reguladora, Estado de direito, controlo da corrupção — em comparação com os países vizinhos e 
os pares em 2005 e em 2018 (Figura 1). 

Figura 1: Indicadores de Governação Mundial, 2005 e 2018 

 

 

 

1 É importante fazer uma advertência que tem de ser tida em conta ao longo de todo o processo: os intervalos de 
confiança são muitas vezes bastante amplos. Assim, declarações sobre a classificação dos países, que estão próximos 
uns dos outros por um determinado índice, devem ser interpretadas com cautela. Da mesma forma, quando são feitas 
observações sobre a dimensão temporal, deve recordar-se que as fontes de dados e as amostras de países variam de 
ano para ano. 
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Nota: o centro está a −2,5; as linhas mais afastadas do centro correspondem a melhores resultados. As 
pontuações variam entre −2,5 e 2,5, com os valores mais altos a representarem melhores resultados. Legenda: 
Voz e respons. = voz e responsabilização; Aus. viol. = estabilidade política e ausência de violência; Efic. gov.= 
eficácia do governo; Qualid. regul. = qualidade reguladora; Estado dir. = Estado de direito; Contr. corrup. = controlo 
da corrupção  

Fonte: compilação dos autores baseada nos Indicadores de Governação Mundial (Banco Mundial 2020). 

Em 2005, Moçambique foi o país com melhor desempenho em termos de voz, responsabilização 
e controlo da corrupção em ambos os grupos de países. O gráfico para os países vizinhos mostra 
desempenhos semelhantes para os países considerados, mas existem diferenças perceptíveis 
quando se compara Moçambique com os seus pares. Embora tenha pontuações superiores às da 
Etiópia e do Laos em todas as dimensões, a pontuação de Moçambique em qualidade reguladora, 
por exemplo, é inferior às do Uganda e do Vietname. 

É tentador comparar os mesmos indicadores ao longo do tempo para 2005 e 2018 para se ter uma 
noção da dinâmica institucional em países específicos. No entanto, a norma dos indicadores na 
base de dados dos IGM muda de ano para ano. Tendo isto em mente, o ponto principal que surge 
dos gráficos é que enquanto Moçambique estava a fazer melhor do que os outros países em 2005, 
piorou em 2018. Embora continue a ter o melhor desempenho em termos de voz e 
responsabilização entre os países pares, os seus resultados são inferiores aos de todos os outros 
quatro países em termos de eficácia do governo e de Estado de direito. Voltamos a alguns destes 
indicadores nos parágrafos que se seguem. 

2.2 Estado de direito e independência judicial 

As primeiras dimensões institucionais que aqui abordamos relacionam-se com a confiança nas 
regras conhecidas e o respeito pelas mesmas por parte dos actores governamentais e dos cidadãos, 
bem como com a independência do sistema judicial. Na figura 1, observámos que enquanto em 
2005 a pontuação de Moçambique no indicador Estado de direito já era baixa em comparação com 
os seus vizinhos, este posicionamento torna-se mais óbvio em 2018 (mesmo quando consideramos 



 4 

os intervalos de confiança). Em comparação com os seus pares, a pontuação de Moçambique é 
apenas inferior à do Vietname e semelhante à do Uganda em 2005, mas é, juntamente com a do 
Laos, uma das mais baixas entre os cinco países em 2018.2 

A figura 2 representa a percepção dos inquiridos de quão independente é o sistema judicial em 
relação às influências do governo, indivíduos ou empresas. Ambos os gráficos da figura mostram 
que o nível de independência do sistema judicial é visto como baixo em Moçambique, o mais baixo 
em comparação com os países seleccionados e ao longo de todo o período. Também se nota que 
houve uma diminuição em relação a 2008 e uma queda acentuada após 2017.3  

Figura 2: Independência judicial, 2007–19 

 

 
Nota: as pontuações variam entre 1 e 7, sendo 1 ‘totalmente não independente’ e 7 ‘totalmente independente’. 

Fonte: compilação dos autores com base no Executive Opinion Survey (Fórum Económico Mundial 2020). 

2.3 Voz, participação e responsabilização política 

O segundo grupo de dimensões institucionais reconhece a necessidade de os cidadãos poderem 
participar politicamente e responsabilizar o executivo, bem como a importância da liberdade de 
expressão e de reunião. As pontuações relativas à existência de voz e responsabilização nos IGM 
representados na figura 1 apontam para a conclusão de que o desempenho de Moçambique nesta 

 

2 Os dados da base Variedades da Democracia (Coppedge et al. 2020; Pemstein et al. 2020) confirmam que 
Moçambique teve um desempenho pior em termos de Estado de direito do que os países vizinhos durante o período 
2005-19 (com excepção do Malawi). No entanto, os dados Variedades da Democracia sugerem que até 2017 o 
desempenho do país foi melhor do que o de alguns dos países pares seleccionados, nomeadamente, Etiópia, Laos e 
Vietname, e muito semelhante ao do Uganda. 
3 Enquanto o indicador “justiça independente” da Bertelsmann Stiftung (BTI) confirma a posição de Moçambique 
como o país com pior desempenho entre os países vizinhos em 2020, os dados da BTI (2020) sugerem que o Vietname 
e o Laos tiveram uma pontuação mais baixa nesta dimensão ao longo do período. 
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dimensão parece ter enfraquecido, comparando a situação em 2005 com a de 2018, especialmente 
em comparação com os países vizinhos. 

A figura 3 representa o nível global de participação política (representada no topo do pentágono), 
que mede até que ponto a população decide quem governa e tem outras liberdades políticas. O 
nível de participação política deriva das pontuações BTI para as restantes quatro subcomponentes 
representadas no pentágono (no sentido horário), nomeadamente, eleições livres e justas, poder 
efectivo de governar, direitos de associação/reunião, e liberdade de expressão. Os gráficos de 2006 
mostram que Moçambique foi um dos países com melhor desempenho nesse ano entre os países 
seleccionados em todas as dimensões de participação política. Por contraste, de acordo com a 
avaliação em 2020, Moçambique teve o pior desempenho no indicador global de participação 
política entre os países vizinhos, enquanto os seus pares apresentam piores pontuações em todas 
as subcomponentes, excepto liberdade de expressão e direitos de reunião. 

Figura 3: Participação política e subcomponentes, 2006 e 2020 
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Nota: o centro está em 1; as linhas mais afastadas do centro correspondem a melhores resultados. A escala 
varia de 10 (melhor) a 1 (pior). Legenda: Particip. polít. = pontuação global de participação política; Eleições = 
eleições livres e justas; Poder efect. = poder efectivo de governar; Dir. ass. = direitos de associação/reunião; 
Liberd. expressão = liberdade de expressão. 

Fonte: compilação dos autores baseada no índice de transformação da Bertelsmann Stiftung (BTI 2020). 

2.4 Instabilidade política, violência e legitimidade do Estado 

O terceiro conjunto de dimensões refere-se ao grau de reconhecimento da nação como Estado, 
com estruturas de poder adequadas e diferenciadas a nível nacional e subnacional, e à probabilidade 
de instabilidade política e de violência e terrorismo politicamente motivados. As pontuações sobre 
estabilidade política e ausência de violência motivada por razões políticas, incluindo o terrorismo 
— representados na figura 1 —, mostram que a posição relativa de Moçambique em relação aos 
países vizinhos e pares se deteriorou com o tempo. É interessante notar que, embora a pontuação 
de Moçambique fosse semelhante à do Malawi e da Zâmbia em 2005, era mais baixa em 2018 (com 
mais certezas no caso da Zâmbia). 

A figura 4 representa uma medida de instabilidade política, definida como “stateness” [capacidade 
do Estado de sustentar o seu território, a nação e o bem-estar dos cidadãos], bem como as 
subcomponentes utilizadas para a derivar: monopólio do uso da força, identidade estatal, 
nenhuma interferência de dogmas religiosos, e administração básica. Em 2006, o desempenho de 
Moçambique foi semelhante ao dos seus vizinhos, e foi um dos melhores entre os seus pares. 
Ainda assim, a pontuação do país foi muito mais fraca em 2020 quando colocada lado a lado 
com os países de comparação, especialmente no que diz respeito ao monopólio do uso da força. 
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Figura 4: Stateness e subcomponentes, 2006 e 2018 

 

 

 
Nota: o centro está em 1; as linhas mais afastadas do centro correspondem a melhores resultados. A escala 
varia de 10 (melhor) a 1 (pior). Legenda: Stateness, pontuação global; Mon. uso força = monopólio do uso da 
força; Nenh. interf. dogmas relig. = nenhuma interferência de dogmas religiosos; Admin. básica = administração 
básica. 

Fonte: compilação dos autores com base no índice de transformação da Bertelsmann Stiftung (BTI 2020). 

2.5 Capacidade do Estado e autonomia em relação aos interesses privados 

A quarta dimensão trata da capacidade que o Estado tem de cumprir o contrato social e a separação 
do poder do Estado em relação aos interesses privados. A figura 1 incluiu as pontuações relativas 
à eficácia do governo, uma medida das percepções sobre a qualidade dos serviços públicos, a 
função pública, e a elaboração e implementação de políticas, bem como o grau de independência 
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em relação a pressões políticas. As pontuações para este indicador mostram que a posição relativa 
de Moçambique era bastante boa em 2005, mas degradou-se em 2018. 

A figura 5 mostra o nível de generalização da corrupção política. Uma pontuação elevada reflecte 
um elevado nível de corrupção. A figura mostra que Moçambique se manteve consistentemente 
próximo da pontuação da vizinha Tanzânia (até 2016), abaixo da do Malawi e acima da pontuação 
da Zâmbia. Em comparação com os seus pares, a pontuação de Moçambique manteve-se 
semelhante à do Vietname e da Etiópia (até 2017) e inferior à pontuação do Laos e do Uganda. 
Além disso, o escândalo da dívida oculta reflecte-se num aumento em 2017. 

Figura 5: Índice de corrupção política, 2005–19 

 

 
Nota: a escala varia entre 0 e 1; o índice varia entre menos corrupto e mais corrupto. 

Fonte: compilação dos autores a partir de dados da base Variedades da Democracia (Coppedge et al. 2020; 
Pemstein et al. 2020). 

A figura 6 complementa esta análise, perguntando o quanto os inquiridos confiam num elemento 
do serviço público, a polícia. Utilizamos dados das duas rondas mais recentes do Afrobarómetro 
(2020). Em 2016, entre os países africanos seleccionados, as respostas para Moçambique mostram 
a maior percentagem de inquiridos que dizem não confiar de maneira nenhuma na polícia, e uma 
das percentagens mais baixas daqueles que dizem confiar muito na polícia. No entanto, na última 
ronda, a percentagem mais elevada corresponde a confiar muito na polícia, enquanto a resposta 
“Não confio nada” recebeu uma percentagem mais baixa de respostas. 
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Figura 6: Confiança na polícia, Rondas 6 e 7 do Afrobarómetro 

 
Fonte: compilação dos autores com base no Afrobarómetro, Rondas 6 e 7 (Afrobarómetro 2020). 

2.6 Soberania e independência 

A última dimensão considerada relaciona-se com factores externos, com o nível de posição 
soberana num contexto internacional e se a liderança política em Moçambique está disposta e é 
capaz de cooperar com apoiantes e organizações externas. A figura 7 representa os dados do BTI 
sobre cooperação internacional (o topo do diagrama) e as suas diferentes subcomponentes 
(representadas no sentido horário), nomeadamente, utilização eficaz do apoio, credibilidade, e 
cooperação regional. Observamos que, embora Moçambique tenha tido bons resultados tanto em 
2006 como em 2020 em termos de cooperação regional em comparação com todos os outros 
países considerados, é evidente que a credibilidade e a utilização eficaz das pontuações de apoio, 
que estavam ambas no topo em 2006, foram mais reduzidas do que em qualquer outro lugar em 
2020.4 

 

 

 

 

4 É interessante observar que as pontuações de credibilidade são mais baixas em 2020 do que em 2006 para todos os 
países vizinhos e para o Laos. 
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Figura 7: Cooperação internacional, 2006 e 2020 

 

 

 
Nota: o centro está em 1; as linhas mais afastadas do centro correspondem a melhores resultados. A escala varia 
de 10 (melhor) a 1 (pior). Legenda: Coop. int. = pontuação global; Utiliz. apoio = utilização eficaz do apoio, que 
representa a medida em que a liderança política utiliza o apoio dos parceiros internacionais para implementar uma 
estratégia de desenvolvimento a longo prazo; Credibilidade, representa a medida em que o governo age como um 
parceiro credível e fiável nas suas relações com a comunidade internacional; Coop. reg. = cooperação regional, 
que representa a medida em que a liderança política está disposta e é capaz de cooperar com os países vizinhos. 

Fonte: compilação dos autores baseada no índice de transformação da Bertelsmann Stiftung (BTI 2020). 
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3 O que dizem as pessoas? O inquérito quantitativo 

3.1 Desenho, implementação e amostra de inquiridos 

Desenho e implementação 

O inquérito quantitativo implementado em Moçambique beneficiou da experiência de 
implementação dos inquéritos quantitativos noutros países onde o projecto de desenvolvimento 
económico e instituições (EDI) foi implementado (nomeadamente, Tanzânia e Bangladesh). O 
inquérito continha três partes principais. A primeira com questões demográficas básicas, incluindo 
idade, província de nascimento, conhecimento de línguas, educação, etc. A segunda parte solicitava 
aos inquiridos que seleccionassem e classificassem os cinco maiores constrangimentos ao 
desenvolvimento económico em Moçambique a partir da seguinte lista de 15 possíveis 
constrangimentos: 

• funcionamento do sector jurídico; 
• descentralização do poder público; 
• participação política; 
• visão comum da estratégia nacional; 
• agricultura e acesso à terra e utilização da mesma; 
• gestão da administração pública; 
• gestão da política macroeconómica e sectorial; 
• gestão dos recursos naturais; 
• ambiente empresarial; 
• qualidade reguladora; 
• capital humano; 
• pobreza e desigualdade; 
• igualdade de género; 
• ajuda externa; 
• autonomia em relação ao exterior. 

A terceira e maior secção incluiu uma revisão do inquérito quantitativo implementado no 
Bangladesh, onde as várias questões foram organizadas em sete temas. Estas foram 
cuidadosamente revistas. Algumas perguntas foram suprimidas e outras consolidadas, o que 
resultou em 136 afirmações organizadas nas seguintes 18 áreas temáticas: 

• questões jurídicas e constitucionais; 
• autonomia e poder público; 
• liberdade e participação política; 
• contas e estatísticas do Estado; 
• política e identidade nacional; 
• violência política; 
• discriminação e rede de apoio social; 
• sindicatos e greves; 
• protecção pública; 
• terra; 
• bens e serviços públicos; 
• elaboração e implementação de políticas públicas; 



 12 

• ambiente empresarial; 
• qualidade reguladora; 
• sistema bancário; 
• recrutamento e promoções de emprego; 
• colaboração internacional e autonomia; 
• ajuda externa. 

Estas 18 áreas temáticas estão relacionadas com o quadro teórico de organização geral do estudo 
sobre Moçambique que identifica cinco áreas institucionais: (i) Estado de direito e independência 
judicial; (ii) voz, participação e responsabilização política; (iii) instabilidade política, violência e 
legitimidade do Estado; (iv) capacidade e autonomia do Estado face aos interesses privados; e (v) 
soberania e independência. 

Para cada uma das 136 afirmações, foi pedido aos inquiridos que indicassem o grau de 
concordância com elas, utilizando a seguinte escala de Likert: 1=‘Discordo completamente’, 
2=‘Discordo’, 3=‘Não concordo nem discordo’, 4=‘Concordo’, e 5=‘Concordo completamente’, 
ou que seleccionassem a opção ‘Não sei’, que também estava disponível. Ao contrário dos 
inquéritos EDI anteriores noutros países, os inquiridos tiveram de expressar o seu grau de 
concordância com cada afirmação antes de poderem prosseguir com o inquérito. 

O inquérito foi traduzido para português pela equipa de investigação de Copenhaga e a empresa 
Ipsos foi contratada para o implementar. A Ipsos recebeu o inquérito em inglês e português, assim 
como uma lista de contactos obtidos para os indivíduos identificados na amostra. Na primeira fase, 
cada contacto recebeu um link individual para o inquérito online. Na segunda fase, a Ipsos realizou 
entrevistas presenciais a alguns dos contactos que não tinham completado o inquérito online, mas 
que aceitaram realizá-lo pessoalmente. O conteúdo do questionário foi exactamente o mesmo em 
ambas as fases. 

Amostra de inquiridos 

O inquérito foi dirigido aos principais líderes de opinião e decisores em diferentes sectores 
fundamentais, incluindo, por exemplo, universidades, empresas, diplomatas, organizações não 
governamentais internacionais, poder judicial, comunicação social, ONG nacionais, administração 
pública e sindicatos. Identificámos um grupo principal de indivíduos em cada um destes sectores 
e foi utilizado um método estatístico conhecido como bola de neve (snowballing) para definir o 
grupo de indivíduos que seriam convidados a responder ao questionário. 

No total, recebemos 149 respostas individuais, 114 através do inquérito online e 35 através de 
entrevistas presenciais. O Quadro 1 fornece algumas informações básicas sobre os inquiridos. As 
ONG nacionais representam cerca de 20% dos inquiridos, e a mesma percentagem se aplica aos 
inquiridos do mundo académico, do sector empresarial e da administração pública, 
respectivamente. Assim, a sociedade civil, o sector académico, o governo e as empresas são 
predominantes. Em números relativamente menores, a amostra incluiu igualmente indivíduos de 
ONG internacionais, sindicatos e diplomatas. Além disso, 38 inquiridos ocupavam uma posição 
no governo a nível de director nacional ou superior (ver Quadro 2). 

 

 

Quadro 1: Resumo da amostra 

Esfera de influência Sector Número de inquiridos % de inquiridos 
Economia Sector empresarial 27 18,1 
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Sindicatos 8 5,4 
Política Administração pública 26 17,5 
Aplicação da lei e da ordem Sistema judicial 3 2,0 

Sistema legislativo 1 0,7 
Forças Armadas 0 0 

Sociedade civil Academia 30 20,1 
ONG nacionais 33 22,2 

Comunicação social 3 2,0 
Organizações religiosas 1 0,7 

Interveniente internacional Diplomacia 7 4,7 
ONG internacionais 10 6,7 

Total  149 100 

Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 

O quadro 2 fornece informações mais detalhadas sobre as características da amostra. 
Aproximadamente 79% da amostra consistia em indivíduos do sexo masculino e a idade média era 
de 48 anos. Mais de 90% dos inquiridos nasceram em Moçambique e possuem um diploma 
universitário. Quanto à sua situação de trabalho, 78% dos inquiridos têm mais de 10 anos de 
experiência e 13% estão reformados. Em termos da sua experiência internacional, 63% estudaram 
no estrangeiro (11% no Reino Unido) e quase 90% dos inquiridos falam inglês. 

Quadro 2: Composição da amostra 

Principais características Número de inquiridos (%)/ 
Número de anos (desvio-padrão) 

Sexo masculino 117 (79) 
Idade média em anos (desvio-padrão) 48,2 (12,5) 
Nasceu em Moçambique 136 (91) 
Fala inglês 132 (89) 
Educação: formação universitária 139 (93) 
Estudou no estrangeiro 94 (63) 
Estudou no Reino Unido 16 (11) 
Ocupou um cargo público 38 (26) 
Reformado 19 (13) 
Mais de 10 anos de experiência profissional 116 (78) 

Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 

A distribuição dos inquiridos de acordo com as províncias em Moçambique está representada no 
Quadro 3, considerando tanto o local de nascimento dos inquiridos como a sua localização 
principal de trabalho. A grande maioria dos indivíduos nasceu na província de Maputo (cidade). A 
seguir, as províncias com maior número de inquiridos são Inhambane, Maputo e Sofala. Em 
termos do seu principal local de trabalho, quase todos os inquiridos trabalham nas províncias de 
Maputo (cidade) e Maputo, com alguns também em Tete e Nampula. 

Quadro 3: Origem geográfica dos inquiridos 

Províncias Província de nascimento dos inquiridos 
nascidos em Moçambique 

Província onde trabalham dos inquiridos 
que não estão reformados 

Cabo Delgado 4 2 
Gaza 8 1 
Inhambane 19 1 
Manica 6 0 
Maputo (cidade) 49 81 
Maputo 17 31 
Nampula 5 4 
Niassa 3 1 
Sofala 11 1 
Tete 5 5 
Zambézia 9 3 

Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 
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3.2 Resultados 

Constrangimentos mais importantes ao desenvolvimento económico 

Esta secção descreve os resultados obtidos quando pedimos aos inquiridos que seleccionassem e 
pusessem por ordem os maiores constrangimentos ao desenvolvimento económico em 
Moçambique, das 15 áreas referidas na Secção 3.1. A figura 8a mostra o número de inquiridos que 
seleccionaram cada uma das 15 áreas, sem considerar a sua ordenação em termos de importância 
percebida. As áreas que foram escolhidas mais frequentemente entre os inquiridos são o capital 
humano e a pobreza e desigualdade, seguidas pela gestão da administração pública e visão comum 
da estratégia nacional. Entre as áreas que não foram identificadas tão predominantemente como 
principais constrangimentos encontra-se a ajuda externa, a igualdade de género e a autonomia em 
relação ao exterior, seguida da qualidade reguladora. 

Isto é confirmado quando se olha para as áreas que foram seleccionadas pelos inquiridos como os 
principais constrangimentos ao desenvolvimento, isto é, áreas que receberam uma classificação de 
1 com mais frequência (Figura 8b). A visão comum da estratégia nacional foi escolhida com mais 
frequência do que qualquer das outras áreas, o que muito provavelmente reflecte a mudança 
frequente de rumo da estratégia e política económica, seguida pela pobreza e desigualdade e pelo 
capital humano como razões para a economia e a sociedade não funcionarem bem. Os resultados 
das entrevistas qualitativas (descritos mais detalhadamente na Secção 4) confirmam que 
Moçambique requer uma visão e um plano coerente para se adaptar à globalização e que a 
promoção da igualdade é essencial para manter uma nação soberana e unida. O aumento da 
desigualdade é susceptível de minar a coesão social e a estabilidade. Por contraste, e talvez algo 
surpreendentemente, o ambiente empresarial não se destacou como o principal constrangimento 
ao desenvolvimento económico em Moçambique, e, de acordo com a figura 8, apenas alguns 
inquiridos seleccionaram a autonomia em relação ao exterior, a igualdade de género e a ajuda 
externa como o principal constrangimento. 

Figura 8: Principais constrangimentos escolhidos 

(a) Todas as posições na classificação, número de ocorrências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

(b) Classificação=1, número de ocorrências 

 
Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 

O quadro 4 mostra o número de ocorrências para cada área em cada posição do classificação. A 
gestão da administração pública, a gestão da política macroeconómica e sectorial, e o capital 
humano receberam o maior número de classificações do segundo e terceiro constrangimentos mais 
importantes. Na quarta posição, a maioria dos inquiridos seleccionou a agricultura e o acesso à 
terra e utilização da mesma, gestão da administração pública mais uma vez, e funcionamento do 
sector jurídico. A última foi também uma das áreas mais frequentemente escolhidas na quinta 
posição do classificação, juntamente com o ambiente empresarial e a gestão dos recursos naturais. 
Isto provavelmente reflecte que a gestão dos recursos naturais é entendida como uma questão de 
gestão pública/macroeconómica e que os constrangimentos associados ao ambiente empresarial 
são vistos como menos importantes do que o desenvolvimento agrícola nesta fase e 
frequentemente vistos como reflectindo a falta de recursos humanos existente. 

Quadro 4: Resumo da distribuição por classificação 

Áreas Número de ocorrências 
1.º 2.º 3.º 4.º 5.º Total 

Funcionamento do sector jurídico 5 8 8 18 15 54 
Descentralização do poder público 8 16 10 8 10 52 
Participação política 5 5 10 13 7 40 
Visão comum da estratégia nacional 38 12 6 8 7 71 
Agricultura e acesso à terra e uso da mesma 8 6 13 20 13 60 
Gestão da administração pública 13 22 15 14 11 75 
Gestão da política macroeconómica e sectorial 7 18 18 13 10 66 
Gestão de recursos naturais 5 10 12 13 15 55 
Ambiente empresarial 0 6 9 7 16 38 
Qualidade reguladora 3 2 8 5 4 22 
Capital humano 24 22 18 13 7 84 
Pobreza e desigualdade 29 14 13 11 13 80 
Igualdade de género 1 4 2 2 7 16 
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Ajuda externa 2 1 3 2 7 15 
Autonomia em relação ao exterior 1 3 4 2 7 17 

Nota: os três números mais elevados de ocorrências em cada posição na classificação estão destacados a 
negrito. 

Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 

Ao considerar a diferença nas escolhas por género (Figura 9), observa-se que as mulheres (32 
inquiridas) seleccionaram a gestão da política macroeconómica e sectorial como um dos cinco 
principais constrangimentos com mais frequência do que qualquer das outras áreas (Figura 9a). 
Ainda assim, de acordo com os inquiridos do sexo masculino, o capital humano e a pobreza e 
desigualdade foram seleccionados com muita frequência. Em termos da área seleccionada como 
principal constrangimento (Figura 9b), as opiniões são semelhantes entre os inquiridos do sexo 
masculino e feminino, sendo a falta de uma visão comum da estratégia nacional considerada como 
o principal constrangimento mais frequentemente identificado do que as outras áreas. 

Figura 9: Principais constrangimentos escolhidos por género 

(a) Todas as posições na classificação, número de ocorrências 
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(b) Classificação=1, número de ocorrências 

 
Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 

Nas figuras 10-12, consideramos separadamente as respostas dadas pelos inquiridos das empresas, 
universidades e administração pública. 

Figura 10: Principais constrangimentos escolhidos por inquiridos do sector empresarial 

(a) Todas as posições na classificação, número de ocorrências 
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(b) Classificação=1, número de ocorrências 

 
Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 

O capital humano é o constrangimento escolhido com mais frequência entre os inquiridos ligados 
ao sector empresarial, seguido pela gestão da política macroeconómica e sectorial (Figura 10a). Ao 
olhar para as áreas classificadas como número um em termos da sua importância, tanto a visão 
comum da estratégia nacional como o capital humano foram identificados mais frequentemente 
como os constrangimentos mais importantes (Figura 10b). 

A visão comum da estratégia nacional é novamente um dos constrangimentos mais seleccionados 
quando olhamos para as respostas dos inquiridos da academia, seguidos pela gestão da 
administração pública, capital humano e pobreza e desigualdade (Figura 11a). As duas últimas 
categorias, juntamente com a visão comum da estratégia nacional, são também as mais 
frequentemente classificadas como número um em termos da sua importância (Figura 11b). 
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Figura 11: Principais constrangimentos pelos inquiridos do meio académico 

(a) Todas as posições na classificação, número de ocorrências 

 
 
(b) Classificação=1, número de ocorrências 

 
Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 

Estas mesmas três dimensões — visão comum da estratégia nacional, capital humano e pobreza e 
desigualdade — foram escolhidas como constrangimentos importantes pelos inquiridos da 
administração pública, tanto no número global de ocorrências (Figura 12a) como no número de 
vezes que foram seleccionadas como o constrangimento principal (Figura 12b). 
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Figura 12: Principais constrangimentos escolhidos pelos inquiridos da administração pública 

(a) Todas as posições na classificação, número de ocorrências 

 
 
(b) Classificação=1, número de ocorrências 

 
Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 

 

Percepções sobre a qualidade das instituições 

Discutimos agora as percepções sobre a qualidade das instituições de acordo com as respostas às 
136 afirmações referidas na Secção 3.1. Como mencionado, foram agrupadas em 18 áreas temáticas 
e todos os inquiridos expressaram o seu grau de concordância com todas as afirmações. A figura 
13 mostra a distribuição das afirmações por estas 18 áreas. 
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Figura 13: Distribuição das afirmações por área institucional 

 
Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 

Antes de destacar as principais conclusões da análise das respostas, fizemos uma verificação do 
número de inquiridos que seleccionaram ‘não sei’ em cada afirmação para identificar potenciais 
afirmações que tenham recebido uma taxa de resposta mais baixa. Isto poderia ocorrer porque 
essas afirmações eram mais específicas e talvez exigissem um conhecimento mais aprofundado 
sobre a área ou porque havia alguma falta de clareza na própria afirmação. O maior número de 
respostas ‘não sei’ (33 respostas) referia-se à afirmação “A auditoria de empresas formais resulta 
em ajustamentos fiscais quando adequado”. Três das outras afirmações com um número de 
respostas ‘não sei’ superior a 15 também pertenciam ao grupo de perguntas sobre qualidade 
reguladora e exigiam um conhecimento mais detalhado sobre esta área. Isto pode também estar 
relacionado com o facto de a qualidade reguladora estar entre as áreas que não foram escolhidas 
muitas vezes como constrangimentos ao desenvolvimento económico. As únicas outras 
afirmações com um número de respostas ‘não sei’ superior a 15 (18 e 17 respostas, 
respectivamente) foram “As empresas estrangeiras recebem frequentemente apoio do Estado” e 
“Os custos não oficiais (por exemplo, subornos) de iniciar um negócio são elevados”. 

Os resultados globais mostram uma resposta média de 2,66 em todas as afirmações, o que está 
abaixo do nível médio da escala da pontuação 3, correspondente a ‘Não concordo ou discordo’, 
sugerindo que os inquiridos tendem a discordar das afirmações positivas sobre as instituições 
moçambicanas, de acordo com as percepções das entrevistas qualitativas dos informantes. A figura 
14 representa a distribuição completa das pontuações médias entre as afirmações. 
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Figura 14: Distribuição das pontuações médias pelas afirmações, de acordo com as pontuações Likert 

 
Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 

Descrevemos agora com mais detalhe a frequência relativa das afirmações dentro das áreas 
institucionais, considerando a sua pontuação média. O primeiro grupo de barras na figura 15 
mostra a percentagem de afirmações com uma pontuação inferior a 2,5 que estão relacionadas com 
cada área institucional em relação a todas as afirmações com uma pontuação média de 2,5. O 
segundo grupo de barras resulta da aplicação da mesma análise, mas em relação às afirmações com 
uma pontuação média superior a 3.5 Em geral, observa-se que as opiniões relativas às diferentes 
afirmações nas áreas institucionais não tendem a ser unânimes, com valores percentuais bastante 
baixos mesmo nas áreas com frequências mais elevadas. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ver Anexo A, figura A1 para a mesma parcela, mas considerando as áreas institucionais utilizadas no estudo no 
Bangladesh. 



 23 

Figura 15: Frequência das afirmações nas áreas institucionais por pontuação média 

 
Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 

Em termos das áreas onde as opiniões parecem reunir uma das pontuações mais extremadas, pode 
mencionar-se, por exemplo, o facto de a área das questões jurídicas e constitucionais ter 11,1% 
das 54 questões com uma pontuação inferior a 2,5 e nenhuma das 39 afirmações com uma 
pontuação superior a 3, além de estar relacionada com esta área institucional. Em contraste, 
17,95% das afirmações com uma pontuação superior a 3 estão relacionadas com a ajuda externa e 
apenas 5,56% das afirmações com uma pontuação inferior a 2,5 estão relacionadas com esta área 
institucional. 

As áreas institucionais com maior frequência de afirmações com uma pontuação média inferior a 
2,5 são questões jurídicas e constitucionais, liberdade e participação política, e colaboração e 
autonomia internacional. Estas são seguidas de perto pela protecção pública, terra, bens e serviços 
públicos, e ambiente empresarial. A liberdade e a participação política parecem dividir a opinião 
dos inquiridos, dado que existe uma elevada frequência de afirmações ligadas a esta área 
institucional que têm uma pontuação média superior a 3. Também mostrando altas frequências 
para afirmações com uma pontuação média superior a 3 são as contas do Estado e estatísticas, 
bem como a ajuda externa, como já foi mencionado. 

Apesar de estas áreas institucionais serem mais desagregadas do que os constrangimentos 
institucionais analisados nas secções anteriores, nota-se alguma consistência nos resultados. As 
questões relacionadas com a protecção pública e com o fornecimento de bens e serviços públicos 
podem estar ligadas a problemas de pobreza e desigualdade, e de capital humano. Pode também 
estabelecer-se uma ligação entre a falta de uma visão comum da estratégia nacional e fraquezas 
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relacionadas com questões jurídicas e constitucionais, bem como com a colaboração e autonomia 
internacional. 6 

Em seguida, concentramo-nos nas afirmações que têm a pontuação média mais baixa e a mais alta, 
a fim de identificar o que é percebido como principais fraquezas e pontos fortes, respectivamente. 
Há que ter em conta que quando as afirmações foram escritas sob a forma negativa para o 
desenvolvimento económico de um país, a escala de Likert foi invertida de modo a que as 
pontuações mais elevadas reflectissem um melhor funcionamento das instituições. 

Na caixa 1 apresenta-se a lista das 15 maiores fraquezas institucionais de acordo com as pontuações 
médias mais baixas. Abrangem um vasto leque de áreas institucionais. 

Caixa 1: As 15 maiores fraquezas institucionais 

98. A corrupção distorce o ambiente empresarial. (Sim; 1,66; 99%) 
101. A corrupção na administração pública é comum. (Sim; 1,72; 100%) 
74. Os serviços públicos são de qualidade adequada. (1,80; 99%) 
37. A influência económica e política da classe de elite em Moçambique é muito forte. (Sim; 1,81; 
97%) 
76. A cobertura de bens e serviços públicos é desigual no país. (Sim; 1,83; 99%) 
125. Os doadores e as organizações internacionais influenciam a política económica nacional. (Sim; 
1,86; 99%) 
67. Os conflitos relacionados com a terra são frequentes. (Sim; 1,88; 99%) 
3. O poder jurídico é independente em relação ao aparelho do Estado. (1,89; 99%) 
1. Todos os cidadãos recebem tratamento igual perante a lei. (1,90; 99%) 
126. A assistência internacional é uma grande contribuinte para o orçamento nacional. (Sim; 1,92; 
99%) 
2. Existe uma clara separação entre os poderes jurídico, executivo e legislativo. (1,95; 99%) 
79. A aquisição pública de bens e serviços é transparente. (1,96; 98%) 
58. Casos de roubo são comuns em Moçambique. (Sim; 1,99; 99%) 
118. No passado o país foi afectado negativamente por eventos políticos nos países vizinhos. (Sim; 
2,00; 99%) 
61. O uso de trabalho infantil (menores de 15 anos) é comum nas áreas rurais. (Sim; 2,02; 99%) 

Nota: os parênteses indicam (i) 'Sim' se a escala foi invertida porque a afirmação foi redigida sob a 
forma de negativa; (ii) a pontuação média obtida de acordo com a seguinte escala de Likert: 
1=‘Discordo completamente’, 2=‘Discordo’, 3=‘Não concordo nem discordo’, 4=‘Concordo’, e 
5=‘Concordo completamente’; (iii) a parte da amostra que dá uma opinião sobre a afirmação (em 
percentagem). 

Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 

• A corrupção parece afectar tanto o ambiente empresarial como a administração 
pública. 

• Três das afirmações referem-se a questões jurídicas e constitucionais, salientando 
a falta de independência judicial e a não separação entre os poderes judicial, 
executivo e legislativo, bem como a desigualdade no tratamento dos cidadãos 
perante a lei. 

• Em média, os inquiridos concordam que existe uma influência económica e política 
muito forte da elite em Moçambique. 

• As pontuações indicam também alguma fraqueza no fornecimento de bens e 
serviços públicos, que não são de qualidade adequada e não estão igualmente 
distribuídos por todo o país. 

 

6 Ver Anexo A, figura A2 para as pontuações médias agregadas por área institucional. 



 25 

• Além disso, os inquiridos concordam, em média, que há conflitos frequentes 
relacionados com questões de terra. 

• Há alguma sugestão de fraca protecção pública, com as pontuações a apontar para 
a generalização do roubo em Moçambique e o trabalho infantil a ser comum nas 
zonas rurais. 

• Finalmente, os resultados destacam a influência negativa dos acontecimentos 
políticos nos países vizinhos no passado, bem como a dependência e influência 
dos doadores e organizações internacionais na política económica nacional. 

Passamos agora às principais forças institucionais, identificadas com base nas pontuações médias 
mais elevadas, o que significa concordância com afirmações que dão conta de aspectos positivos e 
discordância com afirmações que se referem a aspectos negativos. 

Na caixa 2 apresenta-se a lista das 15 afirmações com as pontuações médias mais elevadas. Mais 
uma vez, elas abrangem um vasto leque de aspectos. 

Caixa 2: As 15 maiores forças institucionais 

27. Os meios de comunicação são politicamente pluralistas, representando pontos de vista 
diversificados. (3,25; 98%) 
13. As autoridades políticas eleitas têm poder sobre a burocracia pública. (3,25; 98%) 
47. A discriminação e/ou segregação da sociedade com base na religião é comum. (Sim; 3,28; 99%) 
35. A política económica é debatida de forma activa na sociedade civil. (3,29; 98%) 
131. A assistência internacional reduz significativamente a necessidade de prestação de contas por 
parte do governo à sociedade. (Sim; 3,29; 94%) 
39. Existe um forte sentimento de identidade nacional em Moçambique. (3,30; 98%) 
130. A assistência internaional melhora significativamente a qualidade das instituições de 
governação. (3,37; 97%) 
129. A assistência internaional melhora significativamente a qualidade da política económica. (3,38; 
98%) 
51. Os laços de solidariedade tradicional (por exemplo, através da família, vizinhos, associações, 
grupos religiosos, etc.) são eficientes no apoio a pessoas com necessidades nas áreas rurais. (3,47; 
94%) 
19. A sociedade civil participa no processo político, por exemplo, através de comissões oficiais, 
inquéritos de opinião, debates públicos e artigos de opinião. (3,51; 100%) 
88. O Estado tem autonomia para determinar e implementar a políticas socioeconómica e reformas, 
independentemente da religião e de normas e valores tradicionais. (3,64; 99%) 
120. Existe um grau significativo de colaboração com os países vizinhos. (3,75; 99%) 
25. As pessoas são livres de formar associações para colectivamente exprimir, promover, seguir e 
defender interesses comuns (por exemplo, religiosos, étnicos, de trabalho, políticos). (3,78; 99%) 
127. A assistência internaional melhora significativamente o desenvolvimento das infra-estruturas. 
(3,83; 99%) 
128. A assistência internaional melhora significativamente os sectores da saúde e da educação. 
(3,95; 99%) 

Nota: os parênteses indicam (i) 'Sim' se a escala foi invertida porque a afirmação foi redigida sob a 
forma de negativa; (ii) a pontuação média obtida de acordo com a seguinte escala de Likert: 
1=‘Discordo completamente’, 2=‘Discordo’, 3=‘Não concordo nem discordo’, 4=‘Concordo’, e 
5=‘Concordo completamente’; (iii) a parte da amostra que dá uma opinião sobre a afirmação (em 
percentagem). 

Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 

• É impressionante observar que existe acordo na percepção da ajuda externa como 
uma força em Moçambique, dado que cinco das afirmações se referem a ela. 

• Três das afirmações referem-se à liberdade e à participação política. Sugerem que 
as pessoas são livres de formar associações, os meios de comunicação social são 
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politicamente pluralistas e a sociedade civil é capaz de participar na política. 
Relacionado com este último está o facto de a política económica ser activamente 
debatida no seio da sociedade civil. 

• Salientam também que não há discriminação e/ou segregação com base na religião 
e que os laços tradicionais de solidariedade proporcionam um apoio eficaz nas 
zonas rurais. 

• Duas das afirmações referem-se ao poder público e à autonomia, sugerindo que 
existe controlo político sobre a burocracia pública em Moçambique e que o Estado 
é autónomo da religião e das normas e valores tradicionais na formulação e 
implementação de políticas e reformas socioeconómicas. 

• Finalmente, há acordo relativamente a um forte sentido de identidade nacional em 
Moçambique, juntamente com um grau significativo de cooperação com os países 
vizinhos. 

Por último, exploramos a heterogeneidade nas respostas dos inquiridos de acordo com o seu 
género, enumerando, no Quadro 5, as nove afirmações com a maior diferença estatística (ou seja, 
a maior estatística t derivada dos testes t de duas amostras de comparações de médias) entre 
inquiridos do sexo feminino e masculino. As principais diferenças nas percepções dos dois grupos 
estão relacionadas com a independência do Banco Central na gestão da política monetária e da 
rede de apoio social nas zonas rurais. Em média, os homens tendem a concordar a um nível mais 
forte do que as mulheres que a ajuda externa aumenta a corrupção. As restantes diferenças não 
são tão grandes em termos de valores absolutos, apesar de serem estatisticamente significativas. 

Quadro 5: Questões principais com diferenças significativas entre homens e mulheres 

Afirmação Pontuação 
média 

mulheres 

Pontuação 
média homens 

Estatística t Valor p 

110. O Banco de Moçambique faz 
a gestão da política monetária de 
forma independente do governo. 

3,55 2,96 2,72 0,007 

51. Os laços de solidariedade 
tradicional (por exemplo, através da 
família, vizinhos, associações, 
grupos religiosos, etc.) são 
eficientes no apoio a pessoas com 
necessidades nas áreas rurais. 

3,87 3,36 2,68 0,008 

132. A assistência internaional 
aumenta significativamente a 
corrupção. 

2,56 3,06 −2,49 0,014 

47. A discriminação e/ou 
segregação da sociedade com 
base na religião é comum. 

2,41 2,80 −2,24 0,027 

20. A corrupção política, como, por 
exemplo, a compra de votos, 
financiamento ilegal de 
campanhas, etc., é comum. 

3,43 3,90 −2,15 0,033 

66. Nas áreas urbanas os direitos 
de uso de terra são protegidos. 

2,48 2,93 −2,12 0,035 

80. A maioria das políticas públicas 
é guiada por uma visão estratégica 
de longo prazo. 

2,88 2,43 2,07 0,040 

79. A aquisição pública de bens e 
serviços é transparente. 

2,26 1,88 2,00 0,047 

109. A auditoria das empresas 
formais resulta em ajustamentos de 
impostos quando apropriado. 

2,68 3,10 −1,98 0,050 

Nota: em todas as afirmações, a escala de Likert é 1=‘Discordo completamente’, 2=‘Discordo’, 3=‘Não concordo 
nem discordo’, 4=‘Concordo’, e 5=‘Concordo completamente’ 
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Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 

Repetimos a mesma análise considerando o sector a que os inquiridos estão ligados (Anexo B). Os 
inquiridos do sector empresarial tendem a concordar que a redução da pobreza é uma prioridade 
para o governo, enquanto a resposta média dos restantes inquiridos está abaixo da pontuação 3 
(Quadro B1 do Anexo B). Além disso, em média, concordam que é fácil para os investidores 
estrangeiros privados investir em Moçambique, enquanto a média das restantes respostas aponta 
para uma discordância com esta afirmação (Quadro B1 do Anexo B). Os académicos, em média, 
parecem ser mais pessimistas do que os restantes inquiridos em termos do debate da política 
económica no governo e no parlamento, da aplicação das decisões judiciais e da segurança dos 
direitos de terra nas áreas urbanas (Quadro B2 do Anexo B). Finalmente, verificamos que os 
inquiridos ligados à administração pública, em média, são mais pessimistas do que o resto dos 
inquiridos em termos da reacção da burocracia pública às mudanças no contexto económico e 
social (Quadro B3 do Anexo B). O mesmo acontece com a capacidade da oposição de influenciar 
as decisões políticas e a previsibilidade da prestação de serviços governamentais apesar da 
corrupção (Quadro B3 do Anexo B). 

3.3 Considerações finais 

Os resultados globais da análise do inquérito quantitativo apontam para a importância das áreas 
institucionais ligadas à gestão da administração pública e da política macroeconómica e sectorial, 
bem como para a falta de uma visão comum de uma estratégia nacional, como importantes 
constrangimentos ao desenvolvimento económico. Também parece ser consensual entre os 
inquiridos que os problemas relacionados com o capital humano, juntamente com a pobreza e a 
desigualdade, têm sido obstáculos ao desenvolvimento em Moçambique. 

Uma análise mais detalhada de um vasto conjunto de áreas institucionais mostra que as respostas 
estão espalhadas por diferentes aspectos e não revelam uma visão consensual sobre um grupo 
particular de constrangimentos. Contudo, há alguns indícios de que existem constrangimentos nas 
áreas de questões jurídicas e constitucionais, protecção pública e fornecimento de bens e serviços 
públicos. Mais especificamente, a análise das opiniões dos inquiridos indica algumas fraquezas 
também em termos de resolução de questões de terra e de corrupção no ambiente empresarial e 
na administração pública. Alguns resultados ecoam a opinião de que Moçambique foi 
negativamente afectado no passado pelos acontecimentos nos países vizinhos. No entanto, ao 
mesmo tempo, o grau de colaboração com os países vizinhos é salientado como uma força 
institucional. Além disso, embora as respostas mostrem concordância com um elevado nível de 
dependência da ajuda externa, elas sugerem também que os inquiridos consideram a ajuda ao 
desenvolvimento como uma força para o processo de desenvolvimento económico. 

4 O que dizem as pessoas? Entrevistas a informantes-chave 

4.1 Introdução 

Esta secção resume os pontos de vista dos informantes sobre os principais constrangimentos 
institucionais ao desenvolvimento económico e as suas reflexões sobre possíveis soluções para os 
cinco temas fundamentais seguintes: 

• Estado de direito e independência judicial; 
• voz, participação e responsabilização política; 
• instabilidade política, violência e legitimidade do Estado; 
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• capacidade do Estado e autonomia em relação aos interesses privados; 
• soberania e independência. 

Entrevistas com 22 informantes-chave — políticos, empresários, académicos e profissionais 
liberais — realizadas de meados de Abril a meados de Junho de 2019. Durante mais de 50 horas 
de entrevistas, os informantes foram instados a identificar questões institucionais importantes e as 
suas percepções foram utilizadas para verificar a relevância dos cinco temas e como base para uma 
análise mais aprofundada. 

No âmbito do projecto EDI, as “instituições” foram amplamente definidas como “regras formais 
ou informais do jogo, que os actores políticos, sociais e económicos deverão seguir, individual e 
colectivamente” (EDI 2020). 

Os informantes reconheceram avanços significativos no desenvolvimento institucional desde a 
independência de Moçambique em 1975, embora tenha havido fases em que o partido no poder e 
o governo fizeram escolhas que representaram uma regressão institucional. O país atravessou 
períodos em que as instituições foram consideradas como estando a melhorar e outros períodos 
em que a capacidade institucional enfraqueceu e as suas funções foram distorcidas. Foram criadas 
algumas ilhas de excelência que parecem perseverar, mas de um modo geral os informantes 
argumentaram que, durante a última década, algumas instituições se degradaram, considerando o 
modelo democrático como referência e reconhecendo o valor dos bens públicos. 

Como nota metodológica, o que é relatado nas secções seguintes é um breve conjunto de 
constrangimentos institucionais e propostas de soluções, baseados em testemunhos animados de 
informantes. Consequentemente, este resumo centra-se mais nos constrangimentos e menos nos 
principais avanços institucionais. Dado que muitos informantes comentaram sobre agricultura e 
educação, as suas opiniões sobre estes sectores são resumidas em separado. Finalmente, a 
conclusão aponta para uma selecção de constrangimentos e soluções propostas que eram comuns 
à maioria dos pontos de vista dos informantes e consideradas relevantes para a compreensão das 
ligações com o desenvolvimento económico. 

4.2 Estado de direito e independência judicial 

Constrangimentos e causas 

Um dos principais desafios para a gestão pública em Moçambique é o reforço de uma cultura 
democrática. Na prática, o país funciona sob um sistema de partido único. A sociedade civil tem 
estado activa, mas a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) tem dificuldade em aceitar 
críticas. 

O sistema judicial tem sido alvo de reformas desde a independência. Na primeira década após 
1975, houve uma tentativa de combinar o sistema de justiça formal, incluindo os seus tribunais, 
com o sistema de resolução de conflitos menores para a maioria da população. Contudo, após a 
implementação de reformas multipartidárias, a experiência anterior perdeu-se. Actualmente, 80% 
da população não resolve os seus conflitos através dos tribunais. Os tribunais servem 
principalmente os estratos mais ricos dos centros urbanos. 

O aparelho judicial é pesado, disperso no território e ineficiente. O objectivo é que o mapa do 
poder judiciário corresponda ao mapa administrativo do território. No entanto, esta 
correspondência não deve ser obrigatória. Muito tem sido investido nos “palácios da justiça”, mas 
não na gestão eficiente das diferentes entidades que operam nestes edifícios. Existe também uma 
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desigualdade significativa nos recursos disponíveis para os tribunais nas capitais nacionais e 
provinciais, em comparação com os recursos disponíveis a nível distrital. 

Os informantes partilham a percepção de que não existe independência do poder judicial em 
relação ao executivo. Alguns informantes acreditam que a dependência deriva do facto de os juízes 
que dirigem os Tribunais Supremos, Administrativos e Constitucionais, assim como o procurador-
geral da República de Moçambique, serem nomeados pelo presidente da república. Isto cria uma 
oportunidade de exigir lealdade e, portanto, ocasionalmente, não são levados a tribunal casos de 
crimes graves. 

No entanto, outros informantes não consideram que isto seja um factor principal e reconhecem 
que os sistemas de nomeação são bastante variados a nível internacional. Por exemplo, nos Estados 
Unidos da América, o presidente da república nomeia os principais juízes. A questão importante é 
compreender porque é que este sistema torna o poder judicial dependente em Moçambique. 

O sistema de autogovernação do poder judicial deve ser revisto. Se o Conselho Superior da 
Magistratura Judicial (CSMJ) tem membros que acumulam funções de responsabilidade no 
aparelho do partido no poder, este CSMJ não é independente. Na Procuradoria, esta falha é ainda 
mais grave. O procurador-geral pode instruir um procurador menos graduado para agir sob o seu 
comando. 

Há também situações em que houve juízes que foram atacados ou mortos, alegadamente por 
relação com casos a serem investigados, e em que os atacantes não foram penalizados. Ou seja, há 
casos de magistrados que fizeram um esforço genuíno para fazer cumprir a lei e pagaram caro por 
isso. A falta de protecção contra estes incidentes e a ausência de sanções após os ataques criou um 
ambiente de medo e de falhas legais. 

Moçambique tinha um número muito pequeno de advogados na altura da independência e, durante 
mais de uma década, a formação dos advogados foi negligenciada, quando a faculdade de direito 
da única universidade pública foi encerrada. Isto teve um efeito a longo prazo sobre o 
enfraquecimento do Estado de direito. 

Para além dos casos de crimes não resolvidos, que também são de interesse para a comunicação 
social, os acordos económicos e os contratos comerciais não são seguros porque não existem 
instrumentos fiáveis para a resolução ordeira de conflitos em Moçambique. As violações de 
contratos e outras disputas comerciais não são muitas vezes resolvidas pelos tribunais de uma 
forma transparente, imparcial e atempada. 

A polícia é uma corporação complexa. Embora haja muitos casos de aplicação bem-sucedida da 
lei e de desencorajamento do crime, a corrupção no seio da polícia é generalizada, causando custos 
e dor a indivíduos, famílias, empresas e outras organizações. 

Em geral, a legislação é abrangente e muitas leis estão a ser actualizadas. No entanto, devido à 
baixa qualidade dos profissionais e às distorções já mencionadas, muitas leis não estão a ser 
aplicadas. 

O Estado de direito não é suficientemente sólido e o sistema judicial tem um elevado grau de 
dependência. Tais condições constituiriam uma ameaça a qualquer sistema democrático, imporiam 
custos elevados à sociedade e criariam um ambiente de desconfiança em relação ao poder judicial 
e aos organismos de aplicação da lei. Existe uma ligação entre um Estado de direito frágil e o 
declínio do investimento e do crescimento económico. 
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Soluções 

Alguns informantes consideram que a independência do poder judicial poderia ser reforçada se os 
juízes presidentes e o procurador-geral fossem nomeados pelos seus pares. Depois, o presidente 
da república poderia gerir o processo de prestação de juramento de cada um deles. O orçamento 
anual para o sistema judicial deveria ser aprovado pelo parlamento e não estar sujeito a decisões 
do poder executivo. 

No entanto, entre os informantes há aqueles que pensam que seria mais importante compreender 
por que razão o sistema em Moçambique recompensa a fidelidade e lealdade política ao poder 
instalado e não recompensa o mérito profissional. O presidente da república tem poderes 
excessivos, pelo que é necessária uma reforma constitucional, combinada com uma revisão do 
sistema de autogovernação do poder judicial, apesar de ser difícil que esta proposta saísse do poder 
executivo. A sociedade civil poderia desempenhar um papel dinâmico na reforma do sistema 
judicial e da Constituição. É necessário prestar atenção para que uma possível revisão da 
Constituição não seja utilizada para alterar as componentes positivas das garantias dos direitos 
humanos. 

É necessário melhorar a formação e qualificação dos advogados com a contribuição de fundos 
públicos, bem como nos procedimentos parlamentares, consultas, discussões atempadas e 
aprovação de leis. 

Os centros de arbitragem e mediação devem ser combinados com o sistema judicial formal, as 
secções comerciais dos tribunais e os tribunais fiscais e aduaneiros, de modo a aumentar a eficiência 
e assegurar a justiça com base na lei e não no poder económico das empresas ou dos empresários. 

Uma melhor qualidade de liderança na polícia, que inclua um comportamento exemplar em matéria 
de cumprimento da lei e de padrões éticos, deverá ajudar a criar uma organização de aplicação da 
lei que seja digna de confiança. 

 

4.3 Voz, participação e responsabilização política 

Constrangimentos e causas 

A actual legislação eleitoral, regulamentos e instituições eleitorais são concebidos de tal forma que 
resultam em eleições não transparentes, não livres e injustas. São recorrentes as alegações de fraude 
nas eleições presidenciais, parlamentares e locais, indicando que servem os interesses do partido 
no poder. 

Apenas 70 dos 250 membros do parlamento estão activos nas comissões parlamentares, revendo 
as leis, visitando os círculos eleitorais e controlando o executivo. Os restantes membros participam 
nas sessões plenárias, mas não estão envolvidos em comissões permanentes ou ad hoc. Como 
resultado, não participam em actividades parlamentares importantes, minando o seu papel de 
supervisão e não representando os seus círculos eleitorais. 

Moçambique necessita de mais controlos e equilíbrios em geral e uma questão-chave é o poder 
presidencial. Os controlos e equilíbrios estão amplamente definidos e são abrangentes. 

Embora os informantes tenham reconhecido que Moçambique não tem presos políticos, alguns 
indicaram que existe perseguição política para aqueles indivíduos que decidem ser membros de um 
partido da oposição. Tais indivíduos podem ser demitidos de altos cargos no aparelho do Estado 
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e podem ser rejeitados para cargos em organizações da sociedade civil e em entidades da 
comunidade doadora. 

A polícia está também a ser utilizada para impedir a sociedade civil e os partidos da oposição de 
exercerem livremente os seus direitos de defesa e eleitorais. 

Algumas pessoas que defendem reformas legais em matéria constitucional e de descentralização 
são intimidadas ou assassinadas e os perpetradores/assassinos nunca são apanhados ou 
processados. 

Foi aludido que, embora tanto a sociedade civil como as instituições públicas tenham crescido na 
sua capacidade de acção, em comparação com 1975 ou mesmo 1992, na última década, o governo 
reduziu gradualmente o espaço e, como consequência, a sociedade civil tornou-se mais fraca. O 
parlamento tornou-se menos eficaz, enfraquecendo assim o sistema democrático. 

Num sistema democrático tão enfraquecido, os interesses individuais e das elites familiares 
dominam, incluindo a captura parcial do Estado, o que aumenta a probabilidade de incentivos 
económicos distorcidos e abranda a redução da pobreza. Além disso, contribui para baixos níveis 
de produtividade na agricultura e actividades relacionadas, impede avanços tecnológicos junto dos 
pequenos produtores e mantém os investidores locais e estrangeiros sem motivação para investir 
na produção e em serviços competitivos. 

Soluções 

Os informantes sugeriram que a lei eleitoral e as instituições precisam de ser reformadas para 
assegurar eleições transparentes e justas e para prevenir a fraude. Moçambique precisa também de 
uma reforma constitucional que reduza os poderes da presidência. Esta redução de poderes deveria 
ser combinada com a diminuição do papel do partido no poder sobre o aparelho do Estado e 
fazendo cumprir a lei de proibição. 

O parlamento necessita de uma reforma para que os seus membros representem efectivamente os 
seus círculos eleitorais, em vez de serem na sua maioria obrigados a seguir as decisões do partido 
vindas de cima para baixo. Há também necessidade de reforma nos regulamentos, e os membros 
do parlamento precisam de formação, para que todos eles participem em comissões permanentes 
e ad hoc. 

Algumas organizações da sociedade civil têm uma boa e bem-sucedida experiência na combinação 
de actividades de advocacia com a formação de instituições públicas nacionais como a polícia, 
advogados e outros membros do pessoal judicial sobre direitos humanos; igualdade de género; e 
os direitos dos cidadãos vulneráveis e outros cidadãos discriminados. 

4.4 Instabilidade política, violência e legitimidade do Estado 

Constrangimentos e causas 

A história de Moçambique está cheia de instabilidade e violência relacionadas com movimentos e 
entidades que questionam a legitimidade do Estado. Segundo os informantes, os recentes surtos 
de violência no norte de Moçambique são causados pela exclusão dos jovens, que não têm acesso 
a uma educação de qualidade e a boas oportunidades de emprego. Além disso, os pescadores do 
norte de Moçambique que foram deslocados de zonas de pesca costeira para zonas sem pesca ou 
outras oportunidades de emprego sentem-se excluídos. Há uma percepção de que a repressão e a 
retaliação violenta por parte das autoridades provocam mais violência por parte de uma população 
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maioritariamente jovem. Além disso, a violência indiscriminada exercida pelas autoridades contra 
algumas comunidades, incluindo pessoas inocentes, facilita o recrutamento por parte dos 
terroristas. 

A criação de boas oportunidades de emprego e negócios pelas empresas de gás natural beneficiou 
apenas um número limitado de pessoas. O mesmo acontece com o carvão mineral e outras 
empresas que exploram minerais de alto valor. Esta situação exacerbou o sentimento de exclusão 
e de injustiça para com as autoridades estatais. 

A distribuição desigual dos recursos governamentais entre o norte-centro e sul do país também 
afecta a legitimidade do Estado no centro e norte de Moçambique e mina a construção da nação. 

Um maior grau de descentralização pode ter um impacto positivo ou negativo, dependendo da 
forma como seja feito. Pode ser positivo se os fundos públicos forem utilizados para alcançar os 
objectivos planeados com um mínimo de perdas/desvios e para melhorar a tomada de decisões e 
as condições de vida das comunidades locais. A descentralização pode ter efeitos negativos quando 
é utilizada para canalizar recursos para as elites locais nos partidos vencedores, comprando lealdade 
e capital político ao mesmo tempo que impede as comunidades locais de beneficiarem. 

Algum informantes acreditam que um sistema político e económico democrático mais profundo 
permitiria um aumento dos investimentos produtivos em Moçambique. Um maior efeito agregado 
sobre o crescimento económico seria benéfico, em vez da situação actual em que os interesses de 
procura de rendimentos improdutivos parecem dominar o Estado, numa lógica de jogo em que 
ninguém lucra. Numa economia de mercado livre, a força e o potencial de um sistema democrático 
mais amplo são muito maiores do que um sistema caracterizado por abuso de poder, desigualdades, 
procura de rendimentos improdutivos e corrupção. 

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) manteve o seu exército porque não confiava que 
o partido no poder — a Frelimo — permitisse uma participação inclusiva de cidadãos de todos os 
grupos políticos, sociais e territoriais em assuntos públicos e oportunidades democráticas. A 
Frelimo manteria o controlo das forças de defesa e segurança e utilizá-las-ia para marginalizar os 
partidos da oposição. Ou seja, as forças de defesa e segurança não são apartidárias, não observando 
a garantia constitucional e os requisitos fundamentais de qualquer sistema democrático moderno. 

Foi declarado que a Frelimo pretende manter o poder a todo o custo a fim de fazer avançar a 
agenda de interesse nacional. No entanto, os interesses privados são fundidos na agenda 
nacional/política do partido e, através do governo, o Estado é “capturado”. Como tal, a elite da 
Frelimo e muitos indivíduos/famílias filiados neste partido político estão a lucrar com esta 
abordagem. Uma consequência directa desta situação e da corrupção generalizada à sua volta é a 
dívida oculta igual a 10% do produto interno bruto, que foi contraída pelo governo em nome de 
uma pequena elite. Isto provocou uma crise económica e política. A crise afectou a taxa de 
crescimento económico, a pobreza e a desigualdade aumentaram, enquanto as condições sociais, 
políticas e de segurança se deterioraram. Subjacente a esta crise está uma estratégia distorcida 
baseada na extracção de recursos naturais — gás natural, petróleo, carvão e outros minerais 
valiosos — que está a negligenciar principalmente os pequenos produtores na agricultura e 
actividades relacionadas, bem como o emprego dos jovens. 

Os informantes perceberam que há membros da Frelimo que não concordam com a abordagem 
acima referida — interesses privados misturados com interesses estatais — e procuram alternativas 
através da defesa de um estilo de liderança que inspire a confiança da sociedade no Estado e no 
partido no poder e que conduza gradualmente a um desenvolvimento óptimo do bem-estar social 
líquido. 
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Durante muito tempo, a Frelimo não tem sido receptiva a estudos e soluções propostas por 
pessoas que não são membros do partido ou que não gozam da confiança do partido. Existe uma 
forte convicção entre os membros do partido de que apenas aqueles que lutaram na guerra de 
libertação contra os colonialistas são capazes de trazer mudanças. 

Soluções 

A legitimidade do Estado pode ser restabelecida através da aplicação dos princípios da separação 
dos três poderes, executivo, parlamentar e judicial; através da realização de eleições livres, 
transparentes e justas; através da promoção de líderes honestos, competentes e estratégicos; através 
da separação dos interesses partidários em relação às forças de defesa e segurança; e permitindo 
uma descentralização eficaz e sustentável dos poderes e recursos. Diferentes graus de alternância 
ou partilha do poder contribuiriam para aumentar a confiança entre partidos políticos e para abrir 
oportunidades para melhorar a qualidade dos partidos da oposição dentro de um quadro pacífico. 

Um sistema democrático com alternância de partidos políticos no poder é possível se as elites 
viverem com base nos rendimentos provenientes de actividades laborais ou de capital, ou num 
mecanismo desenvolvido de segurança social. Não é a actual oposição mas sim a alternância 
saudável dos partidos no poder que representa oportunidades de acesso a ganhos produtivos 
económicos, um maior benefício social líquido e uma sociedade mais estável e poderosa. Os 
mecanismos democráticos eficazes permitirão a paz sustentável e a reconciliação nacional. 

4.5 Capacidade do Estado e autonomia em relação aos interesses privados 

Constrangimentos e causas 

Os informantes concordam que o número de funcionários públicos e organizações estatais é 
demasiado elevado. Há demasiados ministérios e instituições e demasiadas remodelações 
frequentes da estrutura governamental. As competências entre os ministérios sectoriais e as 
instituições suas subordinadas mudam frequentemente, para se obterem ganhos políticos a curto 
prazo. A falta de clareza sobre as competências esbate a responsabilidade e implica um pesado 
encargo para o orçamento. O aparelho estatal demasiado grande serve o propósito de oferecer 
empregos a conhecidos, membros da família e “camaradas”, com vista a formar um grupo 
politicamente leal. A consequência é um Estado ineficaz e dispendioso, que não responde às 
necessidades do povo em termos de bens públicos. 

Por exemplo, alguns informantes indicaram que algumas destas organizações e posições estatais 
não eram necessárias, nomeadamente, secretários permanentes nos ministérios, bem como muitas 
posições consultivas nos gabinetes ministeriais. As posições do ministro e dos directores seriam 
suficientes para gerir os assuntos do Estado em cada área. Contudo, esta opinião não foi 
consensual. Outros informantes indicaram que é relevante para o governo, incluindo para o 
presidente da república, dispor de assessores de boa qualidade e experientes. Na realidade, os 
assessores informais e de perfil discreto foram vistos como uma mais-valia. 

A selecção do pessoal e as promoções não são transparentes nem baseadas no mérito e não 
reflectem as qualificações profissionais e os resultados. Muitos profissionais qualificados vêem as 
instituições estatais com pouca apetência devido aos baixos salários ou a um ambiente de trabalho 
não motivador. 

Os critérios para promoções ao nível de director nacional já não requerem experiência como 
director provincial. A nível distrital e local, é frequente os representantes estatais nomeados não 
possuírem competências suficientes para desempenharem as suas funções. Isto é assim mesmo se 
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esta for uma função essencial. A capacidade individual de planear e implementar a nível distrital 
afecta a vida de muitas pessoas. No entanto, os administradores distritais são nomeados com base 
na lealdade política. A maioria deles não tem formação adequada e a sua missão é ambígua. Existe 
um desfasamento crónico entre recursos e planos e, como os administradores distritais são 
julgados com base na filiação política e não nos resultados, todo o exercício de planeamento torna-
se de importância secundária. 

A actual proposta de duplicação do papel do governador provincial através da nomeação de um 
novo secretário de estado pode trazer disfunções adicionais e custos desnecessários a nível 
provincial. 

Soluções 

Os informantes propuseram que se: 

• reduza o tamanho e simplifique a estrutura do aparelho estatal; 
• mantenha os ministérios de tutela por períodos mais longos para assegurar a 

estabilidade e a qualidade institucional; 
• seleccione e promova pessoal com base em critérios profissionais e de mérito;  
• e promova a formação de pessoal, a supervisão e práticas de gestão eficazes para 

melhorar a qualidade do desempenho. 

Além disso, sugeriram o reforço da formação e educação de líderes a nível distrital como condição 
sine qua non para uma aplicação eficaz e eficiente de políticas e planos. Seria útil um currículo de 
formação especializada e seria necessária uma nomeação não partidária baseada em qualificações 
profissionais. 

4.6 Soberania e independência 

Constrangimentos e causas 

Moçambique é um país relativamente jovem e de baixos rendimentos, nascido em plena Guerra 
Fria, onde a neutralidade e a soberania de facto eram raras em África. A luta pela independência 
uniu o país e a nova liderança gozou de um apoio e popularidade fenomenais no início. Quando 
tentou tornar-se um Estado económico soberano após a independência sob uma economia 
planificada centralmente, este sistema falhou, uma vez que o país foi dilacerado por uma guerra 
interna, também apoiada por interesses estrangeiros. 

O Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e a comunidade internacional 
contribuíram de forma positiva para a transição para uma economia de mercado e uma sociedade 
democrática, através de uma série de reformas após a guerra e de eleições multipartidárias e gerais. 
Neste processo, parecia que Moçambique estava a perder a soberania. Havia muitas entidades 
estrangeiras a tentar influenciar os desenvolvimentos no país. Instituições financeiras 
internacionais, doadores e ONG, todos queriam um diálogo político e insistiam em 
condicionalismos, ao ponto de ocorrerem fortes contradições entre o governo e os homólogos 
internacionais. 

Um dos resultados desta transição foi que o país desenvolveu um sistema de eficiência económica, 
que é uma característica importante para alcançar a soberania económica. Neste sistema, o valor 
das entradas tem de ser inferior ao valor das saídas. O governo não pode gastar de forma 
consistente mais do que aquilo que colecta. 
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Alguns informantes reconheceram que hoje em dia existem sinais de inversão deste sistema de 
eficiência económica. A lei laboral proposta protege excessivamente os trabalhadores, de tal forma 
que pode tornar-se extremamente difícil despedi-los. O salário mínimo oficial está a aumentar sem 
uma ligação à produtividade. De acordo com uma regra não escrita, espera-se que as empresas 
públicas tenham perdas para alimentar os “filhos do povo”. Isto vale tanto para a criação de 
emprego como para a fixação de preços dos serviços. Quando Moçambique comprou de volta a 
barragem de Cabora Bassa e a companhia de electricidade, as pessoas perguntaram-se porque é 
que ainda precisariam de pagar a electricidade. Um ambiente económico ineficiente irá muito 
provavelmente pôr em risco a soberania económica do país. 

Os investidores e interesses estrangeiros, especialmente no sector dos recursos naturais, estão bem 
relacionados e usam a sua influência para moldar as regras a seu favor. Os actores estrangeiros 
necessitam do apoio e ajuda das elites nacionais para o seu estabelecimento no país. Este é um 
processo contínuo e, uma vez terminado, o cenário ficará definido durante décadas. Além disso, 
há interesses estrangeiros que também actuam no país em negócios ilícitos. 

Actualmente, algumas pessoas vivem no mundo da alta tecnologia, mas a maioria das pessoas ainda 
vive em más condições. A desigualdade é elevada e é um problema. 

Soluções 

Os informantes argumentaram que uma boa gestão económica é o meio para assegurar a soberania 
económica. O mercado de trabalho deve funcionar de forma competitiva, de modo a que tanto o 
sector privado como o público tenham a oportunidade de empregar a força de trabalho mais 
eficiente. Estas são condições para as empresas prosperarem no mercado doméstico e para 
algumas delas competirem no mercado internacional. As empresas públicas devem, pelo menos, 
ser capazes de cobrir os custos de operação e, na melhor das hipóteses, de reinvestir na 
modernização e expansão. 

Moçambique precisa de uma liderança forte com integridade e de políticas e planos nacionais claros 
para orientar a sua interacção com interesses estrangeiros e para gerir a globalização. Deve andar 
a par com tratados internacionais promulgados através de legislação nacional, que se faça cumprir. 

Moçambique tem o desafio de se adaptar à globalização e só sobreviverá como país 
verdadeiramente soberano se tiver um plano próprio coerente e uma liderança forte para a gerir. 
Aqui, a igualdade é de grande importância para manter o país soberano e unido. 

4.7 Perspectivas sobre a agricultura 

Constrangimentos e causas 

O nível de produtividade nas principais culturas alimentares pouco mudou nos últimos 50 anos. 
O rendimento dos pequenos produtores permanece ao nível da subsistência. Os níveis de pobreza 
são mais elevados nas zonas rurais do que nas zonas urbanas. A tecnologia dominante continua a 
ser manual. A força de trabalho na agricultura, pescas e actividades afins é ainda muito grande, 
ocupando 70% da força de trabalho total. Grandes investimentos públicos foram dirigidos a vários 
projectos e programas agrícolas, estradas nacionais, escolas e centros de saúde em todo o país, e à 
rede nacional de electricidade. Além disso, a agricultura foi definida na constituição como a base 
para o desenvolvimento nacional. No entanto, a agricultura ainda se encontra a um nível de 
desenvolvimento baixo. 
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Após a independência, a transição para um sistema socialista de produção, planeamento central, 
aldeias comunais e grandes empresas públicas a operar na agricultura ajudou muito pouco a criar 
mecanismos de incentivo para pequenos produtores. A rede de comerciantes rurais — os 
cantineiros — desapareceu. Foi substituída por uma empresa pública de comércio, a Agricom. A 
guerra interna, também apoiada por interesses estrangeiros, ajudou a destruir redes comerciais, 
fluxos comerciais e infra-estruturas — estradas, pontes, escolas e centros de saúde. 

Após o fim da guerra em 1992, houve esforços para reinvestir em infra-estruturas públicas, na 
educação e na saúde. No entanto, as políticas do Banco Mundial e do FMI impediram o governo 
de definir políticas públicas de apoio à produção agrícola. O argumento era que havia necessidade 
de reduzir o défice público. Como alternativa, havia projectos ad hoc como o Programa 
Moçambique-Agricultura Nórdica e programas financiados por doadores como o ProAgri, que 
não eram sustentáveis e não tinham o objectivo de apoiar os pequenos produtores. 

O Ministério da Agricultura atravessou um período de grande instabilidade, alterando 
frequentemente a sua denominação: MADER (Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural), MINAG (Ministério da Agricultura), MASA (Ministério da Agricultura e Segurança 
Alimentar). Houve mudanças excessivas de ministros e directores nacionais. Foram produzidas 
muitas políticas documentais ad hoc, com um baixo grau de sustentabilidade orçamental. 
Finalmente, a política dos “7 milhões”, que foi uma política agrícola e rural de faz-de-conta, foi de 
facto um mecanismo de controlo e gestão presidencial das autoridades locais. Como resultado 
desta sistemática instabilidade e fragilidade institucional e política, os pequenos produtores 
continuaram a produzir a baixos níveis de produtividade, com tecnologia na sua maioria manual e 
a ganhar rendimentos a níveis de subsistência. 

As organizações de pequenos produtores foram criadas e dominadas pelo partido no poder. 
Organizações como a União Nacional de Camponeses não foram criadas e desenvolvidas de forma 
endógena. Por conseguinte, não eram veículos para defender e promover os interesses dos 
pequenos produtores. 

Os informantes reconheceram que, desde a independência, foram feitos esforços para formar 
milhares de profissionais em assuntos agrícolas. Houve também programas para melhorar as 
sementes e fornecer insumos, incluindo maquinaria e equipamento; projectos bem-sucedidos de 
produtores de tabaco e algodão; política bem-sucedida em plantações de cana de açúcar; 
desenvolvimento de esquemas e instituições financeiras dedicadas a actividades agrícolas; vários 
programas de desenvolvimento rural; e novos produtos para exportação como soja e sésamo. Em 
suma, há também alguns sucessos a contar. Infelizmente, os fracassos superam os êxitos. 

Soluções 

De acordo com os informantes, os direitos de uso da terra devem servir o propósito de fornecer 
fontes de rendimento para os pequenos produtores agrícolas e para as comunidades. Os direitos 
de uso da terra não devem ser monopolizados pelos burocratas estatais para a sua própria 
apropriação e transacções, como se a terra fosse propriedade da elite estatal e dos funcionários 
públicos. 

Os sindicatos, associações e cooperativas de pequenos produtores deveriam ser criados e 
desenvolvidos endogenamente e não criados e dominados pelo partido no poder. 

O Ministério da Agricultura necessita de estabilidade a longo prazo em termos das suas funções 
básicas. O mesmo se aplica às instituições públicas que lidam com terras, ambiente, 
desenvolvimento rural, segurança alimentar e assuntos florestais. Deve concentrar-se na 
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elaboração e implementação de planos a longo prazo para a agricultura, que necessita de ter 
componentes orçamentais e de financiamento sustentáveis. 

As políticas agrícolas precisam de ser coordenadas a nível central, provincial, distrital e local. É 
igualmente necessária uma coordenação vertical entre os níveis central e provincial, provincial e 
distrital, e os níveis distrital e local. Contudo, existe uma assumpção subjacente: é o pequeno 
produtor que deve decidir o que produzir e não o presidente da república, o ministro, o director 
nacional, o governador provincial ou o administrador distrital. 

É necessário um maior desenvolvimento das instituições financeiras e de seguros para apoiar a 
agricultura, as pescas e os sectores de produção conexos. Foi sugerido que estas instituições 
deveriam ser co-propriedade de pequenos produtores. 

Há necessidade de investimento sustentável em investigação e desenvolvimento, bem como em 
avanços na tecnologia de produção para a agricultura e sectores afins. 

4.8 Perspectivas sobre a educação 

Constrangimentos e causas 

Tem havido um investimento maciço na educação desde a independência e Moçambique alcançou 
resultados significativos no número de pessoas que foram educadas. No entanto, falta qualidade 
na educação a todos os níveis: primário, secundário, superior e técnico-profissional. 

A política de permitir o trânsito de todos os estudantes para os níveis do ensino superior sem ter 
padrões mínimos de qualidade representa um grande fracasso do sistema de ensino. 

A qualidade do ensino nas escolas técnicas e profissionais tem sido baixa. Por exemplo, 
frequentemente os laboratórios destas escolas não estão devidamente equipados. Quando os 
estudantes se formam, a maioria não está suficientemente qualificada para tarefas no mercado de 
trabalho. Muitas empresas têm de investir em formação adicional no trabalho para que os 
profissionais recém-contratados atinjam os padrões mínimos exigidos. 

Calcula-se que cerca de 300.000 jovens entram todos os anos no mercado de trabalho, o que 
representa um número muito elevado de pessoas com necessidade de encontrar emprego. Ao 
mesmo tempo, há necessidade de formação e qualificação de pessoal em novas áreas como 
segurança cibernética, robótica e inteligência artificial. As universidades também deveriam investir 
nestas áreas. Infelizmente, as principais políticas nacionais ainda se concentram em áreas 
tradicionais, negligenciando as novas áreas da ciência e tecnologia. 

A proliferação e subdivisão de universidades e outras instituições de ensino superior vão contra o 
objectivo de melhorar a qualidade do ensino e representam um clientelismo dispendioso. 

Soluções 

Há necessidade de introduzir padrões de qualidade na educação, tanto para professores como para 
estudantes. É importante assegurar que os estudantes aprendam a ler e a escrever na escola 
primária. Para outros níveis de ensino, é também necessário assegurar padrões mínimos de 
qualificação. 

As políticas de educação devem ser separadas dos interesses políticos. Estes interesses representam 
uma tentativa de obter o voto dos pais, permitindo aos estudantes graduarem-se a níveis superiores 
sem satisfazerem os padrões mínimos exigidos. 
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Há necessidade de investir de forma sustentável e consistente em áreas de que a economia 
moçambicana precisa, como a agricultura, as pescas e o turismo. 

4.9 Resumo das observações dos informantes-chave 

Os informantes destacaram o seguinte: 

• O sistema judicial continua fraco e não é independente do poder executivo. 
• O Estado de direito precisa de ser reforçado para prevenir/desincentivar o crime 

e fazer cumprir os contratos. 
• As instituições e regulamentos democráticos precisam de ser reformados para 

assegurar uma sociedade mais inclusiva e reforçá-la contra a captura pelas elites e, 
em última análise, o domínio estrangeiro. 

• O aparelho estatal requer pessoal mais qualificado, redução de pessoal e uma 
estrutura mais estável, gerida por profissionais seleccionados e promovidos 
utilizando critérios objectivos e de mérito. 

• A legislação e as instituições devem ser adaptadas para aumentar a eficiência 
económica geral nos mercados, incluindo nas empresas públicas. 

• A descentralização, incluindo do sistema de finanças públicas, e uma reforma séria 
das políticas agrícolas e das pescas são necessárias para aumentar a produtividade 
e os níveis de rendimento, principalmente para os pequenos produtores. 

• Há uma necessidade de investimento na qualidade da educação a todos os níveis, 
e na melhoria da educação técnica e profissional. 

• Moçambique é um país de baixos rendimentos e poderia fazer um melhor e mais 
cuidadoso uso dos investimentos estrangeiros e da ajuda externa. Está sob pressão 
estrangeira pelas suas riquezas, recursos naturais e localização estratégica. Deve ter 
o seu próprio plano coerente e uma liderança de boa qualidade com integridade, 
trabalhando em prol de uma sociedade moçambicana inclusiva para se manter 
independente e pacífico. 

5 Conclusão 

Ao concluir este capítulo, reunimos brevemente os resultados da análise dos indicadores 
institucionais existentes, o inquérito quantitativo e as entrevistas aos informantes-chave, 
reconhecendo que estas abordagens metodológicas são complementares e não necessariamente 
alinhadas umas com as outras. 

A descrição dos diferentes indicadores institucionais aponta para uma deterioração global do 
desempenho de Moçambique quando se compara o início da década de 2000 com os dias de hoje. 
Os seguintes constrangimentos institucionais foram identificados como importantes tanto no 
inquérito quantitativo como nas entrevistas aos informantes: 

• questões agrícolas e a necessidade de um desenvolvimento inclusivo; 
• capital humano/educação; 
• fornecimento de bens e serviços públicos; 
• gestão da administração pública e descentralização; 
• questões jurídicas e constitucionais e protecção pública; 
• recursos naturais e corrupção. 
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Finalmente, a visão comum para uma estratégia nacional foi referida como importante no inquérito 
quantitativo e esta necessidade apareceu como central nas entrevistas aos informantes em relação 
a um plano a longo prazo para o sector agrícola. Isto também está relacionado com a importância 
crítica das relações com os doadores e das questões de soberania. Os estudos temáticos que se 
seguem, nos Capítulos 4-12, desenvolvem muitas destas áreas. 
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Anexo A 

Figura A1: Frequência de afirmações nas áreas institucionais no Diagnóstico Institucional do Bangladesh por 
pontuação média 

 
Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 
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Figura A2: Pontuações médias nas áreas institucionais 

 
Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 
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Anexo B 

Quadro B1: Principais questões com diferenças significativas entre os inquiridos do sector empresarial e os 
outros inquiridos 

Afirmação Pontuação 
média sector 
empresarial 

Pontuação 
média sector 

não 
empresarial 

Estatística t Valor p 

120. Existe um grau significativo de 
colaboração com os países vizinhos. 

3,85 3,30 3,36 0,001 

81. A redução da pobreza é uma 
prioridade do governo. 

3,19 2,37 3,27 0,001 

34. A política económica é debatida de 
forma activa dentro do Governo e no 
Parlamento. 

3,01 2,41 2,69 0,008 

80. A maioria das políticas públicas é 
guiada por uma visão estratégica de 
longo prazo. 

2,62 2,08 2,37 0,019 

97. As empresas respeitam as leis de 
salário mínimo. 

2,98 3,48 −2,19 0,030 

102. Apesar da corrupção, os serviços 
do governo são prestados de forma 
previsível. 

2,78 2,30 2,16 0,032 

60. O uso de trabalho infantil (menores 
de 15 anos) é comum nas áreas 
urbanas. 

3,92 3,50 2,14 0,034 

108. É fácil para investidores 
estrangeiros privados investir em 
Moçambique. 

3,19 2,70 2,13 0,035 

90. O ambiente de negócios é um 
impedimento ao desenvolvimento do 
sector privado. 

3,62 4,04 −2,07 0,041 

Nota: em todas as afirmações, a escala de Likert é 1=‘Discordo completamente’, 2=‘Discordo’, 3=‘Não concordo 
nem discordo’, 4=‘Concordo’, e 5=‘Concordo completamente’ 

Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 
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Quadro B2: Principais questões com diferenças significativas entre os inquiridos do meio académico e os outros 
inquiridos 

Afirmação Pontuação 
média 

academia 

Pontuação 
média não 
academia 

Estatística t Valor p 

18. O processo eleitoral é justo. 2,20 2,83 −2,63 0,010 
34. A política económica é debatida de 
forma activa dentro do Governo e no 
Parlamento. 

2,79 3,34 −2,55 0,012 

2. Existe uma clara separação entre 
os poderes jurídico, executivo e 
legislativo. 

1,84 2,38 −2,50 0,014 

16. A forma pela qual o executivo 
governa impede o desenvolvimento. 

3,63 3,03 2,49 0,014 

30. As estatísticas oficiais sobre a 
pobreza e a desigualdade são 
produzidas regularmente. 

3,00 3,50 −2,37 0,019 

7. Depois de serem levadas a 
Tribunal, as decisões jurídicas são 
tomadas de forma atempada. 

1,96 2,39 −2,35 0,020 

54. A negociação colectiva é comum. 3,08 3,52 −2,18 0,031 
8. As decisões jurídicas são aplicadas. 2,77 3,20 −2,16 0,033 
66. Nas áreas urbanas os direitos de 
uso da terra são protegidos. 

2,74 3,20 −2,14 0,034 

Nota: em todas as afirmações, a escala de Likert é 1=‘Discordo completamente’, 2=‘Discordo’, 3=‘Não concordo 
nem discordo’, 4=‘Concordo’, e 5=‘Concordo completamente’ 

Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 
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Quadro B3: Principais questões com diferenças significativas entre os inquiridos da administração pública e os 
outros inquiridos 

Afirmação Pontuação 
média 

administração 
pública 

Pontuação 
média não 

administração 
pública 

Estatística t Valor p 

72. A burocracia pública reage a 
mudanças no contexto económico e 
social. 

2,69 3,32 −3,00 0,003 

20. A corrupção política, como, por 
exemplo, a compra de votos, 
financiamento ilegal de campanhas, 
etc., é comum. 

3,91 3,29 2,61 0,010 

10. As autoridades provinciais e locais 
eleitas têm autonomia em relação ao 
governo central no que diz respeito à 
política local. 

2,43 3,00 −2,57 0,011 

22. A oposição ao actual governo, por 
parte tanto dos partidos políticos como 
da sociedade civil, é capaz de 
influenciar decisões políticas. 

3,15 2,64 2,57 0,011 

119. Actualmente o país está a ser 
afectado negativamente por eventos 
políticos nos países vizinhos. 

3,24 2,67 2,54 0,012 

102. Apesar da corrupção, os serviços 
do governo são prestados de forma 
previsível. 

2,60 3,12 −2,24 0,026 

43. O uso da violência por parte das 
organizações políticas é comum. 

3,55 3,08 2,11 0,036 

35. A política económica é debatida de 
forma activa na sociedade civil. 

3,20 3,72 −2,11 0,037 

61. O uso de trabalho infantil (menores 
de 15 anos) é comum nas áreas 
rurais. 

4,05 3,65 2,03 0,044 

Nota: em todas as afirmações, a escala de Likert é 1=‘Discordo completamente’, 2=‘Discordo’, 3=‘Não concordo 
nem discordo’, 4=‘Concordo’, e 5=‘Concordo completamente’ 

Fonte: cálculos dos autores baseados no inquérito quantitativo. 
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