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 SUMÁRIO 

 

O desafio1 

O produto interno bruto de Moçambique cresceu 
anualmente de 5% a 7% em termos reais ao longo 
da última década, mas este crescimento não foi 
acompanhado de uma mudança estrutural ou da 
criação de postos de trabalho suficientes. 
Actualmente, a taxa de desemprego ronda os 27% e 
cerca de 420,000 jovens entram no mercado de 
trabalho a cada ano. Moçambique precisa de um 
enfoque diferente na transformação económica 
para abordar a curto prazo a bem difícil situação 
macroeconómica e criar postos de trabalho de uma 
forma sustentável. 
 
Grandes desafios institucionais comprometem 
um maior desenvolvimento de Moçambique. 
Estes desafios abrangem desde a utilização 
ineficiente dos fundos até uma falta de coordenação 
e integração dos planos de desenvolvimento. Isto 
dificulta muito a elaboração e a implementação de 
políticas, mesmo com boas estratégias. 

 
 
1 Este documento de informação baseia-se num documento de 
síntese mais ampla dos mesmos autores (Balchin et al, 2017). 

 

Escolha de um modelo de 
desenvolvimento adequado 

Moçambique poderá aprender e implementar a sua 
própria versão a partir de uma gama de diferentes 
modelos de desenvolvimento para promover a 
transformação económica: 

• Agricultura e transformação económica 
baseada no processamento agrícola: 
Moçambique poderia utilizar a sua vantagem 
comparativa em terra e depender em parte do 
aumento da produtividade e do processamento 
agrícolas (com fortes ligações a montante e 
efeitos multiplicadores na agricultura) para 
promover a transformação económica. Isto pode 
ajudar Moçambique a investir noutros sectores. 
O aumento da produtividade agrícola também 
pode ajudar a reduzir a pobreza a curto e médio 
prazo.  
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Mensagens-chave 

Moçambique precisa de desenvolver uma visão partilhada sobre a transformação económica para enfrentar os 
desafios macroeconómicos e criar postos de trabalho muito necessários para os 420,000 jovens que entram todos 
os anos no mercado de trabalho. 
 
Poder-se-iam combinar um modelo de transformação baseado no processamento agrícola, um modelo ao estilo da 
Indonésia de transformação dos recursos naturais com diversificação e um modelo de diversificação nas indústrias 
transformadoras voltadas para a exportação, que é seguido na Ilha Maurícia/Etiópia. 
 
Moçambique precisa de lidar com as limitações gerais (fraco quadro regulatório, infra-estrutura limitada e a falta de 
diálogo de qualidade) e com as específicas de cada sector. Isto irá exigir o reforço das capacidades institucionais 
para analisar, avaliar e orientar a transformação e para definir as acções prioritárias. Os parceiros de 
desenvolvimento podem apoiar este processo. 
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• Diversificação para sair da dependência nos 
recursos naturais: Os recursos naturais podem 
ser uma bênção ou uma maldição, mas se os 
gerir eficazmente, Moçambique poderá utilizar 
as receitas da sua exploração para transformar 
a economia de uma forma semelhante à 
Indonésia, que conseguiu diversificar a sua 
economia com os serviços e as indústrias 
transformadoras. 

• Transformação voltada para as indústrias 
transformadoras: As indústrias 
transformadoras voltadas para exportação – 
aproveitamento do comércio e abertura 
apoiados pela diversificação nas indústrias 
transformadoras – é o único modelo 
comprovado para a transformação e o emprego. 
A atracção de IDE pode ajudar a fazer arrancar 
a produção industrial voltada para a exportação 
(como é evidente no recente crescimento em 
produção industrial na Etiópia). A Coreia, 
Singapura, o Vietname e a Ilha Maurícia são 
exemplos notáveis de sucesso na 
transformação voltada para as indústrias 
transformadoras; e os sectores relacionados 
com as indústrias transformadoras no Ruanda e 
na Etiópia também cresceram rapidamente. 
Moçambique precisará de actuar rapidamente 
para capitalizar as oportunidades das indústrias 
transformadoras mão-de-obra intensivas 
voltadas para a exportação. 

• Transformação económica voltada para os 
serviços: As estratégias para a transformação 
económica voltada para os serviços podem 
concentrar-se na função dos serviços ao serviço 
da economia como um todo, incluindo a 
agricultura e as industrias transformadoras. De 
forma alternativa, as mesmas podem procurar 
maximizar as receitas da exportação de 
serviços e as entradas de capitais, com 
sectores específicos considerados como 
serviços cruciais. Em tais casos, as ligações 
mais amplas à economia e transformação são 
mais complexas. É necessário passar para os 
serviços de alta produtividade ou melhorar a 
produtividade dos serviços para evitar a 
aglomeração de serviços urbanos menos 
qualificados, de baixa produtividade e informais 
na medida em que os trabalhadores se afastam 
da agricultura e se deslocam das áreas rurais 
para as urbanas.  

 
O GdM poderia seguir uma combinação de um 
modelo de transformação baseado no 
processamento agrícola, um modelo de 
transformação ao estilo da Indonésia por via dos 
recursos naturais junto com a diversificação, e um 
modelo de diversificação nas indústrias 
transformadoras seguido na Ilha Maurícia e na 
Etiópia. Estes modelos são complementares. Um 
impulso direccionado para a industrialização está 
no cerne de todas estas estratégias.  

Superar as limitações 

Estes modelos precisam de ser acompanhados por 
uma abordagem das limitações gerais, através de: 
1) melhoria do quadro regulamentar, incluindo uma 
política de investimento mais consistente, facilitação 
comercial mais racionalizada, reforma do sector 
financeiro e uma melhor política agrária; 2) apoio às 
infra-estruturas de transporte e melhoria da 
disponibilidade e qualidade das instalações de 
processamento; e 3) melhoria do diálogo com as 
empresas. Tais medidas devem ser 
complementadas por uma gama de políticas 
sectoriais, apoiadas pelas competências 
adequadas. O GdM pode optar por abordar algumas 
limitações directamente, enquanto noutros casos 
pode ser mais eficiente facilitar as intervenções 
através do sector privado ou de programas de apoio 
para os financiadores. 
 
Com base nos grandes investimentos em recursos 
naturais, o GdM poderia apoiar as indústrias 
transformadoras ao trabalhar melhor em volta 
dos megaprojectos. Isto irá exigir melhorias na 
gestão das futuras negociações com as 
multinacionais à volta de ligações locais, conteúdo 
local e criação de emprego em megaprojectos. Isto 
requer atenção urgente. 
 
Uma última forma para industrializar seria ter como 
alvo a produção industrial voltada para a 
exportação como a de vestuário, através da 
utilização de zonas económicas especiais (ZEE) e 
atraindo IDE. Moçambique tem algum caminho a 
percorrer, mas a experiência da Etiópia sugere que 
as ZEE totalmente equipadas podem transformar as 
indústrias transformadoras em poucos anos.  

Como fazer com que isso se torne 
realidade 

Em estreita colaboração com o sector privado, os 
principais decisores precisam de desenvolver uma 
visão partilhada para a transformação económica de 
Moçambique. Esta visão deve ser edificada sobre 
um projecto de construção da nação. É também 
necessário criar as capacidades institucionais 
necessárias para tornar esta visão de 
transformação uma realidade. Há uma gama de 
possibilidades para apoiar este processo. As 
intervenções poderiam centrar-se em melhoras das 
capacidades do Ministério da Economia e Finanças – 
especialmente no seio da Direcção Nacional de 
Estudos Económicos e Financeiros – para analisar, 
avaliar e orientar a transformação e definir as acções 
prioritárias. Na próxima fase, esta nova visão de 
desenvolvimento poderia guiar as actividades da 
Agência para o Investimento e Promoção das 
Exportações. É urgentemente necessário continuar a 
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discussão das intervenções para fazer avançar o 
processo de transformação. 
 
Os financiadores como o DFID já têm um amplo 
portfólio de projectos, incluindo aqueles destinados 
aos agro-negócios, às pequenas e médias empresas 
(PME) e aos sectores do petróleo e do gás ou para 
os problemas horizontais como o emprego, as 
finanças ou a infra-estrutura, com especial atenção à 
posição dos grupos rural, feminino e jovem. Existem 
possíveis lacunas no apoio de parceiros de 
desenvolvimento de Moçambique à 
industrialização e aos serviços de alta 
produtividade (por exemplo, para as infra-estruturas 
que apoiam o desenvolvimento das PME, para 
políticas que promovam vínculos e para as ZEE). 
Também pode haver oportunidades para que os 
parceiros de desenvolvimento se envolvam em 
apoio institucional para os principais ministérios 
e agências encarregadas de planear e 
implementar uma transformação nitidamente 
moçambicana e uma estratégia de criação de 
empregos. 
 
Referências disponíveis em Balchin et al. (2017) 
Economic Transformation and Job Creation in 
Mozambique (A transformação económica e a 
criação de emprego em Moçambique). Londres: ODI. 
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