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Produção nacional regista queda de 0.9% no primeiro 
semestre de 2020 
  Beira (O Autarca) – Um arti-
go analístico de autoria do economista 
moçambicano Faizal Carsane, baseado 
em dados do INE –  Instituto Nacional 
de Estatísticas, refere que a produção 
nacional, medida pelo Produto Interno 
Bruto (PIB), registou uma diminuição 
de 0.9% no primeiro semestre de 2020, 
quando comparada a igual período do 
ano anterior.  
 Citando dados divulgados pelo 
Instituto Nacional de Estatística (INE),
  
 

o PIB do país atingiu um valor real de 
345.741 milhões de Meticais no final 
do primeiro semestre de 2020, contra o 
valor real 348.786 milhões de Meticais 
no final do primeiro semestre de 2019, 
resultando em uma diminuição real de 
3.045 milhões de Meticais. A título 
comparativo, o analista sublinha que 
no primeiro semestre de 2019 o PIB 
cresceu 3.24% (comparativamente ao 
primeiro semestre de 2018) e no pri-
meiro semestre de 2018 o PIB cresceu 
5.32% (comparativamente ao primeiro 
semestre de 2017). “Estes  dados  mos- 

 
 

Faizal Carsane / Economista 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 29/09/2020 
Compra Venda Moeda País 

83.46 85.12 EUR UE 

71.45 72.87 USD EUA 

4.18 4.27 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: Felicidade é quando o que voce pensa, o que voce diz e o 

que voce faz estão em harmonia.■ – Mahatma Gandhi 
.■ 



O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 07/10/20, Edição nº 4022 – Página 02/07 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 tram uma mudança na tendência de 

crescimento do PIB do país, associada, 
fundamentalmente, aos efeitos negate-
vos da pandemia da covid-19” – desta-
ca o economista. 
 Segundo o economista, uma a-
nálise mais cuidadosa do comporta-
mento do PIB do país ao longo de 
2020 mostra que a sua diminuição o-
correu durante o segundo trimestre do 
ano, altura em que o PIB diminuiu 
3.25% comparativamente ao segundo 
trimestre do ano anterior (2019), con-
trariando a tendência de crescimento 
do segundo trimestre dos anos anterior-
res (5.61% em 2018 e 2.85% em 
2019).  
 Voltando a citar o INE, a dimi-
nuição do PIB no segundo trimestre de 
2020 foi explicada por uma contracção 
em todos os sectores de actividade. 
Neste trimestre os Sectores Primário, 
Secundário e Terciário registaram que-
das de produção de 2.65%, 2.42% e 
4.06%, respectivamente. No Sector 
Primário, contribuiu para o decréscimo 
da sua produção a retracção da Indús-
tria Extractiva e do ramo das Pescas 
em 25.55% e 1.83%, respectivamente. 
Contudo, neste sector a Agricultura a-
presentou um crescimento da produção 
na ordem de 3.53%. No Sector Secun-
dário contribuíram para a sua contrac-
ção a queda da produção da Indústria 
Manufactureira e do ramo de Constru-
ção em 5.32% e 0.89%, respectiva-
mente. Entretanto, neste sector os ra-
mos da Electricidade, Gás e Distribui-
ção de Água registaram aumentos na 
sua produção em 6.34%. No Sector 
Terciário, o mais afectado no período, 
verificou-se uma redução na produção 
de importantes ramos: Hotelaria e Res-
tauração (-35.84%), Comércio e Servi-
ços de Reparação (-5.69%) e Transpor- 

 
nal e as importações a condicionarem o 
funcionamento da economia por via de 
importação de matéria-prima e bens es-
senciais para a Indústria Manufacturei-
ra, Comércio, Serviços de Reparação, 
Transportes e Comunicação.  
 Previsões realizadas apontam 
uma grande probabilidade de não ocor-
rência de uma recessão económica no 
país no ano 2020, contrariando as pre-
visões para todos os países da África 
Austral.  
 Com base no crescimento atin-
gido no primeiro semestre de 2020 
(345.741 milhões de Meticais), seria a-
penas suficiente que o PIB atingisse 
um valor real de 329.878 milhões de 
Meticais no segundo semestre do ano 
para que a economia não entrasse em 
uma recessão económica. Esta meta de 
crescimento para o segundo semestre 
do ano poderia ser obtida apenas com 
base na manutenção de uma actividade 
económica que atingisse a produção 
trimestral média do ano anterior 
(2019), o que significa que mesmo que 
a taxa de crescimento da produção no 
terceiro e quarto trimestres do ano 
sejam tecnicamente iguais a zero, ain-
da existe uma grande probabilidade de 
ser atingido o valor do PIB de 2019 
(675.619 milhões de Meticais).  
 

tes e Comunicação (-4.68%). 
 A análise destas variações re-
vela que durante o início da propaga-
ção da pandemia da covid-19 no país, 
apenas ramos muito essenciais da eco-
nomia destinados ao consumo domés-
tico mantiveram o seu ritmo de produ-
ção, com destaque para a Agricultura, 
Electricidade, Gás e Distribuição de Á-
gua. Por outro lado, a mesma análise 
mostra que ramos da economia desti-
nados à exportação foram fortemente 
afectados com o início da propagação 
da pandemia da covid-19 no país, com 
destaque para a Indústria Extractiva, 
Indústria Manufactureira e Pescas. O 
ramo da Hotelaria e Restauração, tradi-
cionalmente dependente do turismo 
também sofreu no período por causa da 
restrição de viagens internacionais ve-
rificada em todo o mundo.  
 Outra importante revelação 
que pode ser extraída desta análise é a 
existência de uma forte dependência 
dos sectores exportador e importador 
no desempenho da economia do país. 
Os dados mostraram que o comércio 
exterior desempenha um papel funda-
mental na economia do país, com as 
exportações (principalmente a Indús-
tria Extractiva) a representarem uma 
parte significativa da  produção  nacio- 
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ra gradual da economia adoptadas pelo 
Governo no final do primeiro  semestre 

favorável para o PIB no final do ano.■ 
(Redacção/ Faizal Carsane Econo-
mista) 

do ano prometem voltar a estimular a 
actividade económica do país, o que 
pode  contribuir  para  um desempenho 

Prime Rate do Sistema Financeiro manteve-se 
constante no mês de Setembro em Agosto de 2017, no âmbito da im-

plementação do Acordo para a Unifor-
mização da Base de Cálculo da Taxa 
de Juros no Sistema Bancário, a Prime 
Rate sempre apresentou uma trajectó-
ria decrescente, reflectindo uma políti-
ca de maior inclusão financeira por 
parte da Autoridade Monetária do país, 
com vista a tornar o ambiente para a 
prática de negócios mais favorável na 
economia do país, com maior inclusão 
de todos os intervenientes no processo. 
Ao mesmo tempo, a implementação do 
Acordo para a Uniformização da Base 
de Cálculo da Taxa de Juros no Siste-
ma Bancário, veio trazer maior trans-
parência na determinação das taxas de 
juro praticadas no mercado bancário, 
contribuindo para uma maior concor-
rência entre as instituições financeiras.  
 

 Recorde-se que em Agosto de 
2017, a Prime Rate foi de 27.75%, 
contra 15.9%, em Setem-bro de 2020, 
o que representa uma diminuição de 
11.85 pontos percen-tuais ao longo de 
todo o período.■ (Redacção/ Faizal 
Carsane Econo-mista) 
  

 
 Beira (O Autarca) – A Asso-
ciação Moçambicana de Bancos 
(AMB) e o Banco de Moçambique 
(BM) anunciaram que a Prime Rate a 
ser praticada pelo Sistema Financeiro 
no mês de Setembro manteve-se no va-
lor de 15.9%.  
 A manutenção desta taxa de 
juro ao mesmo nível do mês anterior 
continua a sinalizar ao mercado finan-
ceiro uma política monetária expansi-
va, que tem como objectivo tornar 
mais acessível o crédito bancário, per-
mitindo que os agentes económicos 
possam financiar com maior comodi-
dade as suas actividades de produção, 
bem como tornar viáveis projectos de 
produção que necessitem de financia-
mento no mercado financeiro. 
 Ao nível macroeconómico, es-
ta política leva a um aumento agregado 
na actividade  produtiva  do  país,  con- 

tribuindo para um aumento na geração 
da riqueza nacional. Em simultâneo, a 
mesma política também contribui para 
um aumento na geração de empregos, 
pois maior produção sempre irá gerar 
novos postos de trabalho e maior de-
manda de novos trabalhadores. 
 Desde o início  do  seu  cálculo 

CTA e OAM assinam Memorando 
de Entendimento 
  Maputo (O Autarca) – A 
CTA – Confederação das Associações 
económicas de Moçambique, o princi-
pal órgão representativo do sector pri-
vado nacional, assina esta quinta-feira 
(07OUT2020) um Memorando de En-
tendimento com a OAM – Ordem dos 
Advogados de Moçambique.  A Ordem 

dos Advogados de Moçambique repre-
senta uma das organizações sócio-pro-
fissionais das mais prestigiadas e inter-
verntivas do país. Segundo uma fonte 
da CTA, o memorando a ser assinado 
hoje visa estabelecer termos e condi-
ções da parceria entre as duas institui-
ções, com particular enfoque para as 
actividades dos Pelouros e do Gabinete 
de Apoio Empresarial (GAE) da CTA. 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Por: Leonel Marcelino 

Escorre sangue inocente dos nossos telemóveis 
 
 
 

 Nunca me ocorrera que algumas das bandeiras da 
nossa errada civilização, como sejam os microprocessado-
res, os microcircuitos e as baterias usados em mísseis, fu-
guetões espaciais, airbags ou telemóveis e jogos de compu-
tador só funcionam com recurso a minérios como o colban 
ou o coltan. 
 O Padre Claudino Gomes dos Missionários Com-
bonianos alerta-nos, desde a República Democrática do 
Congo, para a realidade de milhares de pessoas, na sua 
grande maioria, crianças, que morrem ou contraem doenças 
incapacitantes para extraírem aqueles minérios por cerca de 
39 euros/mês, ganhos ridículos que, contudo, os retiram das 
escolas, onde lhes exigem encargos incomportáveis. Assim 
se criam multidões de escravos que nos proporcionam o u-
so dos telemóveis, dos computadores e de outros necessida-
des ilusórias que fomos construindo.  
 Mas, inúmeros outros exemplos de sangue inocente 
que escorre de uma maneira de estar na vida, caótica e inú-
til, se multiplicam por esse mundo fora. Recordemos ape-
nas mais um ou outro exemplo… 
 Em Nampula (moçambique), as crianças partem 
pedras para calcetar ruas, e, em muitas partes do mundo, 
mais uma vez, com relevo para África, as raparigas, vendi-
das pelos próprios pais, trocam a escola por casamentos 
precoces.  
 Aconteceu-me muita vez ter de transportar uma ra-
pariga para o Hospital, pois a criança que estava para nas-
cer não tinha abertura para tal e ficava entalada.  
 

 Quantas vezes, a mãe ia ao hospital e de lá a arran- 
cava para a levar ao feiticeiro, onde acabava por morrer. 
 Outros miúdos chafurdam na lama à procura de mi-
nérios preciosos, outros enchem as ruas de pedintes e de 
marginais, sem nenhuma esperança de vida que, aliás, aca-
ba cedo.  
 Quantos jovens são recrutados e treinados para 
guerras inúteis ao serviço de fanáticos e outros loucos a 
quem só interessa o poder e a riqueza, disfarçando as suas 
ambições pessoais com umas tintas de nacionalismos, cul-
turas e crenças? 
 A Human Rights Wattch alertou, num recente rela-
tório intitulado “O Défice Educacional: Falhas na Protec-
ção e Cumprimento de Direito à Educação” que, em todo o 
mundo, 124 milhões  de crianças não têm condições para 
frequentarem a escola e muitas outras e adolescentes cor-
rem o risco de terem de a abandonar. Tenha-se, ainda, em 
consideração, o facto de a violência relacionada com a es-
cola afectar mais de 246 milhões de crianças. 
 Deixem-nos terminar este escrito, com as palavras 
do Papa Francisco às Nações Unidas: 
 “As Nações Unidas foram criadas para unir as na-
ções, para aproximá-las, como uma “ponte entre os povos” 
e a pandemia veio mostrar precisamente “que não podemos 
viver sem o outro, ou pior ainda, um contra o outro.” 
 Bonitas palavras, mas como vão as Nações Unidas 
consegui-lo se desprezam estupidamente as crianças - o fu-
turo da Humanidade?■ 

Banco de Moçambique inaugura Filial de Chimoio 
 Chimoio (O Autarca) – O Banco de Moçambique (BM) inaugura oficialmente no próximo sábado (09OUT2020) a 
sua Filial de Chimoio, na vizinha província central de Manica. 
 A reabilitação e expansão da filial a ser inaugurada surge no âmbito da iniciativa do Banco de Moçambique de ade-
quar o seu crescimento aos desafios impostos pela crescente complexidade da economia nacional, através do alargamento da 
sua presença física no país. 
 Segundo uma fonte do Banco de Moçambique ao O Autarca, a inauguração da Filial de Chimoio vai permitir que o 
BM continue firme no seu propósito de contribuir para uma maior bancarização da economia e construir uma sociedade fi-
nanceiramente mais inclusiva.■  
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