
 
 
Como Moçambique poderá concretizar as Previsões recentes do FMI relativamente ao 

crescimento económico exponencial 

 

No início do mês passado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) chamou a atenção dos 

investidores quando emitiu um relatório prevendo que a taxa média de crescimento 

económico de Moçambique entre 2021-2025 poderia chegar tão alto quanto 24 por cento ao 

ano e projetos de gás natural liquefeito (GNL) poderia chegar a mais de 50 por cento da 

potência nominal do país em meados da década de 2020. Embora este crescimento e esses 

níveis de produção previstos sejam alcançáveis, eles são baseados numa série de pressupostos 

e que o FMI descreve como "vários factores de risco [que] poderiam alterar significativamente 

as projecções a longo prazo." 

Em primeiro lugar, as instalações de processamento de gás na Bacia do Rovuma necessitarão 

de iniciar a produção em 2021. O governo de Moçambique já deu um passo significativo ao 

aprovar o Decreto-Lei nº 2/2014, de 2 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico e 

contratual aplicável para os projectos de GNL nas áreas 1 e 4 da Bacia do Rovuma. De acordo 

com o FMI, o investimento total nestas duas áreas poderia exceder cem bilhões de dólares e 

Moçambique se tornou o terceiro maior exportador mundial de GNL 

Em segundo lugar, a paz e segurança baseadas no crescimento inclusivo deve ser uma das 

principais prioridades do governo no curto prazo. O partido de oposição Renamo está a pôr 

uma crescente pressão sobre o partido Frelimo governa e ameaça usar a força para atingir os 

seus objectivos políticos. Uma situação política instável, seja real ou percebida, poderia 

dissuadir o investimento estrangeiro ameaçando assim o desenvolvimento do sector de gás 

do país e outras metas de desenvolvimento económico. 

Finalmente, o governo tem se empenhado num processo de reforma económica e social, o que 

levará a redução significativa da pobreza no país, embora outros desafios de desenvolvimento 

permanecem como o combate à corrupção. 

O governo vai continuar a investir fortemente na reforma do sector público e 

desenvolvimento de capacidades, com o intuito de melhorar a eficiência, aumentar a 

transparência e devolvendo a responsabilidade dos ministérios altamente centralizados para 

as províncias e distritos. De acordo com o FMI, o governo, também precisa desenvolver e 

consolidar uma política macroeconómica centrada em três objectivos principais: (i) 

diversificação para uma economia que seja sustentável e não excessivamente dependente dos 

mega projectos de GNL; (ii) a gestão adequada dos ganhos financeiros excepcionais esperados 

do sector do gás; e (iii) investimentos em infraestrutura e outros sectores críticos da economia. 

A implementação dessas políticas será fundamental para Moçambique poder alcançar seu 

potencial de alto crescimento a longo prazo. 


