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Desde os meados da década de 90 a minha geração tem sido bombardeada pelos diferentes 
canais de comunicação social nacional e internacional sobre corrupção, apropriação ilegal de 
fundos e abuso de poder. Com ou sem fundamento o sector público ou os Estados em vias de 
desenvolvimento (PvDs), Moçambique inclusive, tem sido alvos dessas notícias. Parece não 
haver espaço para pensarmos duma forma diferente e encararmos o nosso Sector Público com 
outra atitude. Nos ensinam a desprezar o Sector Público e a sermos indiferentes às interacções 
sócio-económicas e politicas que esse sector tem com outros sectores, assim como, as 
interacções que ocorrem diariamente na sociedade Moçambicana. Os PvDs e respectivos sectores 
públicos não existem como entidades imaginárias, isoladas ou dissociadas de toda essa 
interacção na região da SADC ou no mundo. Existem em Moçambique, para além do sector 
público, o sector privado, as ONGs, Organizações da Sociedade Civil (OSCs), Organizações 
Religiosas (ORs) e outros segmentos da sociedade: será que não se verificam práticas de 
corrupção nessas instituições que possam merecer atenção pública e análise?  
 
Precisamos um pouco de coragem para desvirtualizar as actividades e transações do Sector 
Privado, as ONGs, OSCs e as ORs, tidas até então como instituições isentos de corruptção, para 
evitarmos olhar as coisas do ponto de vista que sempre nos parece confortável. Não constitui 
objectivo deste texto indicar possíveis práticas de corrupção que ocorrem no Sector Privado, 
ONGs, OSCs e ORs, mas chamar atenção que não basta dizer que há corrupção no Sector 
Público ou má governaçao em Moçambique, quando há silêncio absoluto sobre as transações 
económicas e observância de dispositivos legais que regulam as actividades do sector privado. 
Evasão fiscal tem sido referido como um dos maiores deslizes do sector privado. E mais, parece 
que o sector privado está muito confortável com Código Contencioso Fiscal Aduaneiro, 
aprovado pelo Decreto n° 33.351, de 21 de Fevereiro de 1944. Talvez em 1975 quando o Estado 
Moçambicano foi criado esse instrumento funcionasse, mas em 2009, o silêncio do sector 
privado sobre as questões fiscais aduaneiras sugere haver institucionalização da corrupção no 
sector. Há quem poderá defender o sector dizendo que é da responsabilidade do Estado criar 
normas consentâneas com a realidade económica actual. Nós concordaríamos com essa posição 
só e só se o sector privado não se aproveitasse das fissuras legais contidas na Lei  10/2001, de 7 
de Julho que cria os Tribunais Aduaneiros e confere a respectiva competência, a Lei 2/006 de 22, 
de  Março, que estabelece a relação jurídico-tributária e Lei 2/2004, de 21 de Janeiro, que 
definem a competência, organização, composição e funcionamento dos Tribunais Aduaneiros e 
Fiscais. Aqui também parece que o sector privado está silêncio em exigir reformas. 
 
Igualmente, precisamos perceber a natureza de interacção sócio-económica e política de todos os 
segmentos da sociedade para termos a imagem um pouco mais realista sobre o fenómeno. Se o 
Estado e o sector público interagem com outros segmentos da sociedade, há necessidade de 
ampliarmos o nosso discurso sobre a corrupção em Moçambique. Por inúmeras e ainda 
desconhecidas motivações a sociedade Moçambicana deixou politizar a corrupção, comercializar 
a política e (des)valorizar o Sector Público. Para além de problemas de salários, processo moroso 



de recrutamento e outros, a politização da corrupção não atrai aos jovens a servir o Estado. Para 
onde é que nos leva a “corrupcao”?  
 
A tabela abaixo contem informação estraida do compacto conhecido por Worldwide Governance 
Indicators, criado pelo trio de economistas: Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Paolo Zoido-
Lobatón, conhecido nos meandros académicos por KKZ, do Instituto do Banco Mundial. Daniel 
Kaufmann é referido como a máquina pensante do compacto e este ano deixou o Banco Mundial. 
O compacto destina-se a medir e comparar o desempenho de governação e corrupção no mundo. 
No que concerne ao cluster de indicadores sobre a corrupção (Control of Corruption) em 1996 
Moçambique foi avaliada usando apenas 3 fontes, em 1998 e 2000 usou-se 6, em 2002 usou-se 8, 
em 2004 escolheram 13 e em 2006 e 2007 usou-se 16 fontes. Um país inteiro poderá ser rotulado 
de corrupto apenas com base ou de 3 ou 16 fontes? Há alguma coisa que certamente não bate 
bem nisso, assunto que trataremos noutra ocasião com detalhe. Sem negar a existência do 
fenómeno em Moçambique, não nos parece que a imagem do fenómeno de corrupção tenha sido 
devidamente captada.  
 
 WGI on Control of Corruption 

Ano 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 

Número de Fontes 3 6 6 8 13 16 16 

Adaptado do: Governance Matters, 2007. Worldwide Governance Indicators-World Bank Institute 
 
Mas que corrupção é essa de que tanto se fala no sector público? Ainda não há resposta 
sistematizada sobre corrupção entanto que fenómeno social. Diz-se muita coisa desde suburnos 
até apropriação de fundos públicos. Mas a interacção sócio-económica e política fica ignorada ou 
deliberamente posta de lado. Quantitativamente os economistas das instituições financeiras 
internacionais dizem conseguir objectivamente observa-la nos PvDs, particularmente no sector 
público. Não é segredo nenhum que os apelos à “boa governação ou democratização” (Banco 
Mundial, 1992b), que embora sejam importantes “não estão ainda cientificamente provados que 
são condições necessárias e indispensáveis para desenvolvimento” (Leftwich, 2005; Diamond, 
2003) e também, ninguém apareceu com argumentos cientificamente sólidos a convencernos que 
democracia e boa governação se opõem ao desenvolvimento, ou que onde há desenvolvimento 
não se verifica a corrupção.  
 
Entre os finais dos anos de 90 e princípios do Sec. XXI, vimos os Poverty Reduction Strategy 
Papers (PRSPs) - PARPA em Moçambique - a serem introduzidos em quase todos os países com 
problemas de sub-desenvolvimento; Objectivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), Nova 
Parceria para Desenvolvimento em África (NEPAD) e o lançamento do Millenniun Challenge 
Corporation/ Millenium Challenge Account (MCC/ MCA), iniciativa pela qual Administração 
Bush será políticamente amável nalguns países em Africa. Duma forma simplificada “boa 
governação” significou “boa gestão pública” e ponto final. Seguramente, em toda a década de 
1990 tudo sugeria haver consenso sobre essa matéria quando preocupações relacionadas com 
pobreza em África eram tidas como reflexo da natureza de governação (má gestão pública) em 
África (Banco Mundial, 1997) e, considerável ajuda externa foi e continua a ser concedida para 
tornar eficiente a governação (estirpar corrupção no sector público) em África. Embora os 
actores externos dizem ter identificado o problema e continuam com vontade de elimina-lo, ou 
estão ainda longe de descobrir, nos parece que andam a ignorar outras partes do problema. Como 



consequência, muitas vezes não sabem quais são os instrumentos ou remédio apropriado. Por 
exemplo, os actores externos apoiam tanto o sector público como o privado. Mas quando se trata 
de avaliar a corrupção em Moçambique só o sector público é inequivocamente avaliado. Será 
que o sector privado transaciona suas actividades sem mácula? Duvidamos. Visto que actores 
externos não são o centro deste texto, mencionamo-los apenas para ilustrar o que tem sido 
deixado de lado tanto pelos actores externos como pelos actores internos. 
 
Já lá vão anos que uma iniciativa privada de eleger as 100 maiores empresas de Moçambique foi 
lançada. É inquestionável o nível de transparência tanto do método como dos critérios de eleição 
das “10 mais” e o respectivo ranking. Todavia, o que parece questionável é a tónica sugestiva de 
que tudo vai bem no sector privado. Em outras palavras não há corrupção no sector privado em 
Moçambique. Deve, evidentemente, haver razões porque só temos informações sobre o lado 
positivo do sector privado. Um dia talvez alguém fará justiça ao Sector Público quando tiver a 
coragem de nos apresentar, das 100 maiores empresas, também nos apresentar pelo menos as  10 
mais corruptas e o respectivo ranking entre as 100. Pode ser que a minha geração não terá a 
oportunidade de ler ou ouvir coisa semelhante, mas seria desejável para democratizar as nossas 
mentes. Pode o sector privado, ONGs, OSCs e até ORs levantar a mão e dizer que são isentas de 
corrupção institucional? Se sim, por favor, deixai-nos saber como funcionam. 
 
Não ignoramos questões relacionadas com burocratismo, falta de prestação de contas, 
apropriação de fundos públicos no Sector Público, como tem sido frequentemente reportado, 
práticas que devem ser punidas nos termos da lei e desencorajadas. Estamos apenas a levantar 
mais uma questão que tem sido posta de lado. Se as empresas privadas, as ONGs, OSCs e ORs 
não podem nos providenciar com informações e respectivo ranking sobre corrupção, então as 
universidades públicas (UEM, UP, ISRI) poderiam conduzir estudos para apurar o facto.  
 
Porque insistimos que precisamos saber o nível de corrupção e respectivo ranking noutros 
sectores? Ajudar-nos-ia a perceber se Moçambique é um país corrupto ou não como 
Transparência Internacional, Banco Mundial (Worldwide Governance Indicators), MoIbrahimo 
Governance Indicators e outros nos convencem do facto. De acordo com o Censo de 2007 
Moçambique tem aproximadamente 20 milhões de habitantes. Os dados que dispomos não 
fornecem a imagem real, em termos de quantidade daqueles que fazem parte do Sector Público, 
ou da força produtiva no país. No Sector Público parece que não ultrapassam os 2 milhões. 
Corrijam-me se estou errado. Assumamos que é o caso.  Portanto, os 18 milhões restantes estão 
distribuidos entre sector privado, ONGs, OCSs, ORs, camponeses, sector informal e outros. Se o 
Sector Público é o maior empregador comparativamente com o sector privado, ONGs, OSCs e 
ORs, e, dada a complexidade do fenómeno corrupção, parece inconsequente atribuir aos 2 
milhões de pessoas absorvidas no Sector Público como representação significativa e realista do 
fenómeno de corrupção em Moçambique (dos 20 milhões de habitantes). Portanto, concluir, 
mesmo que, seja o Banco Mundial através do seu Country Policy and Institutional Assessments 
(CPIAs) or WGI do KKZ, Transparência Internacioanl com o seu Corruption Perception Index 
(CPI), a avaliação dos 2 milhões de habitantes espelha a imagem real da corrupacao do Estado 
Moçambicano salta a nossa vista como problemático. Em termos de número as alegações sobre 
corrupção em Moçambique são insustentáveis pois quase 18 milhões de habitantes ficam 
excluidas da análise. Visto que já me referi sobre a importância de interacções sócio-económica 
e políticas, o peso da minoria que detem o poder económico (por exemplo as 100 maiores 



empresas), as ONGs e OSCs poderiam reforçar o argumento de que há ou não corrupção em 
Mocambique, expondo o outro lado das suas respectivas transações institucionais. Creio que 
daqui há pouco Transparencia Internacional, Economic Intelligence, Banco Mundial/CPIAs), 
Freedon House, Afrobarometre vão publicar os rankings de Moçambique sobre corrupção. Será 
que estamos a obter informação realistica sobre o fenómeno? Só podemos lamentar, porque 
também não vamos, com certeza, ter oportunidade de ver o ranking sobre corrupção das 100 
maiores empresas, das 100 ONGs, das 100 OSCs ou das 100 ORs, que perfazem a sociedade 
Moçambicana, transacionam bens e interagem em redes de alianças sócio-económicas e 
políticas, muito à margem do sector público e parte significativa de seus funcionários honestos. 
 
Estamos na era da institucionalização de consensos e nos é desconfortantes não desafiar os 
consenos quando determinadas situações históricas nos indicam que nem sempre o Sector 
Público em Moçambique espelhou corrupção embora dificuldades institucionais existissem; que 
a  “governação  e corrupção” parecem ser apenas assuntos do sector público em África. O sector 
privado, as ONGs, OSCs e outros segmentos da sociedade nunca são publicamente tidos como 
instituições com problemas de corrupção. Ainda não ouvimos e continuamos a pesquisar se 
alguma vez Transparência Internacional, Freedom House, Economic Intelligence, Banco 
Mundial e outras já apresentaram os ranking de corrupção ou das maiores empresas, ou das 
grandes ONGs e OSCs, no mundo, da Africa ou mesmo de Moçambique. Será que o sector 
privado, as ONGs ou OSCs não precisam de se orientar pelos valores de boa governação 
institucional? Imaginemos que a KPMG decida este ano de 2009 combinar o ranking das 100 
maiores empresas com pelo menos 10 empresas mais corruptas de Mocambique? Mexendo esse 
ponto, não reuniremos consensos e detractores não faltarão, visto que interesses institucionais 
estarão em causa. A quem se importa que nos oponhamos à vulgarização do Sector Público? 


