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Moçambique transformou-se bastante: 
 

• Rendimento per capita aumentou de $90 
em meados anos 1980 para $650 em 2012 > 
7 vezes em < 30 anos 
• Liberdades individuais existem 
•Taxa de admissão bruta escolar no ensino 
elementar > 100% 
• Existem centros e postos de saúde em 
praticamente todas as vilas 
• Electricidade chegou aos distritos 
• Rede estradas melhorou 2 
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Porém: 
•Pobreza estagnada em 55%  250 K novos pobres 
adicionados em cada ano 
•Indicadores de Desenvolvimento Humano não 
melhoraram velocidade crescimento económico; 
baixa qualidade educação e saúde 
• Fracas capacidades institucionais, desempenho 
fraco e não ligado a resultados, não uso de mérito 
• Responsabilização institucional e individual baixa 
e corrupção crescente 
• Ambiente de negócios fraco e discriminando 
pequenas e medias empresas 
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Desafios: 

• Influxo de forex  apreciação do metical 
 competitividade         tradables vs. 
non-tradables 

• Produtividade agricultura estagnada  
pobreza rural; 75% população 

• Problemas de absorção institucional  
dinheiro não é o “único problema” 

• Emprego: sector formal tem cerca 1 milhão 
de 13,5 milhões e cresce cerca de 15-20 
K/ano; forca laboral cresce pelo menos 360 
K/ano 
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Perspectivas: 
•Economia crescerá rapidamente 
• Crescimento será alimentado pela 
Industria Extractiva 
•Excesso de oferta de moeda externa 
•Pressão sobre tradables 
•Capacidades institucionais baixas  
sinais de “maldição de recursos” 
• Corrupção crescente  recursos poderão 
consumidos e sem resultado na economia 
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Então: 

•Se as coisas continuam como estão 

Grande probabilidade: 
•Maldição de recursos/Dutch Disease 
•Pobreza aumentara apesar da enorme riqueza que 
possa ser gerada pela IE 

•Emprego não crescerá velocidade da população 
activa e necessidades 

•Elite tornar-se-á cada vez mais rica à medida que a 
maioria da população fica cada vez mais amarrada ao 
cerco da pobreza 

•Pressões fortes sobre a estabilidade económica, 
social e política 

Moçambique será uma Nigéria ou Angola 6 



O que fazer: 

• Gerir a riqueza – fundo de recursos: 

 não deve ser receita orçamental, deve financiar 
somente despesa de capital 

 2 componentes: riqueza/recursos e estabilização 

• Investir forte e consistentemente em 

CAPITAL HUMANO 

INFRA-ESTRUTURA E UTILIDADES 

PRODUTIVIDADE DA AGRICULTURA 

AMBIENTE DE NEGÓCIOS – reduzir carga tributaria?!? 

Conteúdo local pode ser oportunidade para PSD 

• Isto NÃO poderá funcionar sem 

REFORMA INSTITUCIONAL 

• Assistir possivelmente mais vulneráveis com transferências 7 



Muito obrigado 
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