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Prefácio

Este relatório procura analisar a posição de Moçambique no comércio internacional no período 2010-
2015 face as relações com os principais parceiros comerciais. Esta análise sistematiza, essencialmen-
te, informações sinalizadoras do estado das diferentes variáveis sócio-económicas que infl uenciam o 
desempenho da economia, em relação a participação do Pais no comercio Global. 

Os fl uxos comerciais de Moçambique, nomeadamente os volumes de importações e exportações são da-
dos importantes para a compreensão da situação de Moçambique no comércio internacional e para uma 
tomada de medidas capazes de corrigir os posicionamentos menos favoráveis do país, bem como para 
extrair o máximo de benefícios concedidos pelas facilidades decorrente da implementação dos vários 
acordos comerciais de que o país é signatário. 

Com a alteração da Estrutura de produtos tradicionais de exportação (como Mariscos e produtos primários 
da Agricultura a reduzirem o seu peso na estrutura das exportações), o país deve explorar novas oportu-
nidades no comércio internacional, acrescentando valor aos produtos primários, e emergir nos mercados 
concorrentes de minerais e hidrocarbonetos. 

É necessário equacionar e explorar todas as variáveis da maior abertura do comércio internacional, o 
crescimento da população global, bem como a dinâmica dos indicadores da facilidade de fazer negócios, 
particularmente nos mercados regionais, dentro do perfi l dos países menos avançados, de que Moçambi-
que faz parte. 

O grande desafi o é orientar o governo para a defi nição de políticas de comércio, que concorram para tirar 
maior benefício das oportunidades do comércio nos mercados regionais, e internacionais com objectivo de 
melhorar a balança de pagamento, criar novos postos de trabalho e usar o comércio como um instrumento 
de redução da pobreza. 

Gostaríamos de manifestar o nosso apreço ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
PNUD, pela assistência prestada ao Ministério da Indústria e Comércio na elaboração deste relatório que 
foi feito no âmbito da formação e capacitação dos quadros do MIC, em matéria de análise e recolha de 
dados estatístico do comércio externo. 

Esperamos continuar a colaborar com o PNUD no futuro sobre as matérias ligadas ao comércio que pos-
sam permitir tomar decisões na base de informações precisas que ajuda o pais a usar o comércio como 
instrumento adicional no crescimento e desenvolvimento económico.

Maputo, aos 12 de Dezembro de 2016 

Ministro da Indústria e Comércio 

Ernesto Max Tonela 
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Sumário Executivo
O presente relatório foi elaborado pelo Ministerio da 
Indústria e Comércio com o apoio do PNUD, visan-
do ilustrar o posicionamento de Moçambique em 
relação às oportunidades de negócio para com os 
seus parceiros económicos. A vastidão de recursos 
naturais que Mocambique despõe representa opor-
tunidades comerciais signifi cativas que poderiam 
transformar o país duma dependência das expor-
tações de produtos agrícolas, marinhos, minerais 
e energia, para um papel importante e baseado na 
exportação de produtos com maior valor acrescen-
tado no mercado global, criando espaço fi scal para 
o investimento sustentável na sua população jovem 
e crescente e em infra-estruturas socio-económi-
cas. No entanto, essas oportunidades muitas vezes 
apresentam um conjunto complexo de desafi os ma-
cro-económicos, e numa economia cada vez mais 
globalizada, Moçambique terá de considerar cuida-
dosamente formas de melhorar a sua produtividade 
e competitividade e promover uma maior diversifi -
cação através da integração em cadeias globais de 
valor. Para enfrentar esses desafi os, a coordenação 
das políticas baseada em evidências é a condição 
sine qua non para a implementação de políticas efi -
cazes e  transformação económica signifi cativa.

O panorama do comércio de Moçambique mu-
dou signifi cativamente nos últimos 15 anos, com 
aumentos substanciais nas importações e expor-
tações, e há evidências que apontam para uma 
intensifi cação dessa transformação ao longo dos 
próximos quinze anos. O Capítulo I examina a na-
tureza do comércio em Moçambique e a crescen-
te importância do comércio para a economia. As 
exportações tradicionais de Moçambique como o 
caju, algodão e mariscos, signifi cativas há duas dé-
cadas, foram ultrapassadas pelas exportações do 
sector de minerais e energia. Como resultado do 
sucesso de integração em redes regionais e glo-
bais de comércio, a importância do comércio para 
a economia moçambicana atingiu um valor equiva-
lente a 100% do PIB em 2012, tendo  o crescimento 
substancial das importações durante o período de 
2010-14 sido impulsionado principalmente pelos 
infl uxos de investimento directo estrangeiro na in-
dústria extractiva.

Os recursos naturais abundantes de Moçambi-
que, não só em termos de minerais mas também 
terras agrícolas e das pescas, colocam o país 
numa posição potencialmente forte como um 
grande exportador de commodities. O Capítulo 
II analisa o signifi cado das mudanças no portfó-
lio de produtos comerciais de Moçambique e dos 
principais parceiros comerciais. A exportação de 
minerais cresceu, particularmente nos últimos 5 
anos, com maior crescimento esperado no fu-
turo. No entanto, a exportação e importação de 
produtos agrícolas e alimentares também é sig-
nifi cativa dada a sua importância como meio de 
subsistência e de segurança alimentar, e o seu 
impacto sobre a balança comercial. Este capítulo 
centra-se no volume de comércio e valor de um 
conjunto das principais exportações agrícolas e 
de produtos marinhos e alterações do posicio-
namento no mercado global. Moçambique é um 
importador líquido de alimentos e o crescimento 
das importações de alimentos foi estreitamente 
relacionado com o crescimento da população, 
que se espera venha a crescer exponencialmen-
te, sugerindo que a importação de alimentos bá-
sicos vai continuar a aumentar. As implicações e 
o impacto das política de segurança alimentar e 
do comércio estão interligados, enfatizando a im-
portância de um esforço coordenado entre os mi-
nistérios-chave e instituições responsáveis pela 
agricultura e comércio. O crescimento do comér-
cio de Moçambique resultou da sua integração 
na economia regional e global. 

O Capítulo III analisa as tendências globais e o 
seu impacto no desenvolvimento socioeconó-
mico e no comércio. A população mundial está 
crescendo e se tornando mais urbanizada e es-
tas tendências estão criando um novo dinamismo 
para a África e para Moçambique. O crescimento 
da população pode contribuir positivamente para 
a produção doméstica e a balança comercial. A 
população jovem e o crescimento da população 
moçambicana em idade activa poderia trazer um 
bónus demográfi co signifi cativo para o país. No 
entanto, se a produção nacional de alimentos não 
for capaz de manter o rítmo do crescimento da po-
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agricultura e comércio. O crescimento do comér-
cio de Moçambique resultou da sua integração 
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para a África e para Moçambique. O crescimento 
da população pode contribuir positivamente para 
a produção doméstica e a balança comercial. A 
população jovem e o crescimento da população 
moçambicana em idade activa poderia trazer um 
bónus demográfi co signifi cativo para o país. No 
entanto, se a produção nacional de alimentos não 
for capaz de manter o rítmo do crescimento da po-
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1.1 Panorama geral do Comércio em Moçambique 

C a p í t u l o  I

As reformas de políticas e a boa gestão macroeco-
nómica têm sido factores importantes para estimu-
lar o desenvolvimento económico de Moçambique 
ao longo dos últimos 15 anos, garantindo uma das 
taxas de crescimento mais altas para as economias 
não-petrolíferas africanas, com o crescimento real 
anual do PIB durante o período 2002-2012 a regis-
tar uma média de 7,5 %.

As reformas económicas desde 2000 resultaram na 
reintegração gradual da economia nos mercados 
regional e mundial, com impacto directo na estrutu-
ra comercial do país e permitindo que o comércio 
desempenhasse um papel importante na facilita-
ção do crescimento económico.

As características do comércio em Moçambique 
mudaram signifi cativamente nos últimos 15 anos, 
uma vez que tanto as importações como as expor-
tações cresceram dramaticamente em resultado do 
Investimento Directo Estrangeiro (IDE) em mega-
projectos, e é provável que essa dinâmica continue 
num futuro previsível, com o potencial comercial do 
país a tornar-se uma realidade, particularmente no 
sector extractivo.

O Índice de Abertura Comercial mede a relação 
entre o valor combinado das importações e ex-
portações em relação à dimensão do PIB. A Fi-
gura 1.1 ilustra a importância da infl uência do co-
mércio na mudança a economia moçambicana. 
Verifi cou-se uma mudança notável na pontuação 
de Moçambique no índice desde 2000, em com-
paração com as médias regionais e mundiais, 
facto que sugere uma constante reintegração do 
comércio de Moçambique nas redes comerciais 
regionais e mundiais.

Uma análise mais detalhada do valor das impor-
tações e exportações como percentagem do PIB 
durante o mesmo período mostra que as mudan-
ças na abertura comercial parecem ser, em grande 
medida, impulsionadas pelas exportações no pe-
ríodo 2000-2002 e pelas importações no período 
2008-12. Esta situação quase certamente refl ecte 
o início da exportação do alumínio no início da dé-
cada e a importação de máquinas e equipamentos 
associados aos investimentos no sector de energia 
e recursos minerais, principalmente carvão e gás 
natural, no fi m da década passada e início da dé-
cada corrente.

Fluxos comerciais em 
Moçambique: Tendência e 
Medidas de Política
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pulação, a dependência das importações de ali-
mentos irá aumentar. 

A procura global de energia aumentou em mais de 
50% no período 1990-2013. Embora se espere que 
este crescimento continue, os líderes mundiais es-
tão determinados a travar o crescimento da deman-
da de energia para alcançar a meta global do COP 
21. O carvão e o petróleo têm sido as principais 
fontes para a geração de energia há várias déca-
das, mas a sua importância relativa está em declí-
nio, com gás natural a tornar-se mais importante, 
uma tendência que é potencialmente positiva, em 
grande medida, para Moçambique. No entanto, as 
fl utuações nos preços dos combustíveis e de ener-
gia têm demonstrado impactos signifi cativos nos 
mercados globais de exportação e no crescimento 
do PIB, lançando uma sombra sobre as economias 
dependentes da indústria extractiva. A excessiva 
dependência da indústria extractiva pode expor as 
nações em desenvolvimento à volatilidade e impre-

visibilidade dos mercados globais que podem levar 
a fl utuações nas receitas do Estado.

A natureza complexa do comércio a nível local, re-
gional e global requer uma resposta organizada e 
coordenada de políticas para aproveitar as poten-
ciais oportunidades e mitigar os riscos de volatili-
dade associada aos mercados globais. O Capítulo 
IV descreve o papel do Ministério da Indústria e 
Comércio, instituição em Moçambique responsável 
pela agenda do comércio, bem como da elabora-
ção de uma série de instrumentos de política e es-
tratégias relacionadas com o comércio. Uma série 
de acordos de comércio e investimento internacio-
nais de que Moçambique é signatário fornecem o 
quadro para a promoção do comércio bilateral e 
multilateral. Finalmente, tendo como base a ava-
liação do ambiente de negócios em Moçambique, 
discute-se a competitividade comercial do país e 
as áreas que precisam de ser melhoradas vis-à-vis 
os países da região.
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Figura 1.3: Principais produtos comerciais exportados de Moçambique 2000 e 2015
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Fonte: UN Comtrade

Quadro 1.1: Os preços de produtos de base voláteis desestabilizam a economia

Os preços mundiais dos produtos de base são conhecidos por serem voláteis, impulsionados por mudanças na 
procura e oferta global e as economias emergentes, que são altamente dependentes de receitas provenientes da 
agricultura e recursos minerais e energéticos e que também dependem da importação de alimentos básicos, são 
particularmente vulneráveis   a estas fl utuações de preços. 

Os gráfi cos abaixo mostram uma elevada volatilidade dos preços, tanto dos principais produtos de exportação de Moçambi-
que, em particular o carvão, o algodão e o açúcar, como dos alimentos básicos e importados, como o trigo, o milho e o arroz. 

A instabilidade dos preços dos produtos de base pode ter diversos impactos negativos no crescimento económi-
co, provocando uma instabilidade na balança comercial e nas receitas do Estado e uma infl ação imprevisível no 
mercado interno para os consumidores fi nais.

Figura 1.4: Tendência dos preços de produtos de base (Índice, 2005=100)
Produtos de base exportadas de Moçambique Produtos de base importadas para Moçambique
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Fonte: IMF, World Economic Outlook

2 Posicionamento de Moçambique no Comércio Internacional 2016

Figura 1.1: Grau de abertura comercial 2000-2014
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Esta tendência é confi rmada na Figura 1.2, que 
ilustra o crescimento modesto do valor das expor-
tações durante o período de 2010-14, mas um cres-
cimento substancial das importações no mesmo 
período, com as importações a atingir o dobro do 

valor das exportações nos últimos 3 anos. Isto re-
sultou num maior défi ce da balança corrente desde 
2010, embora, como a Figura 1.2 indica, este tenha 
sido compensado pelo crescimento constante do 
IDE durante o mesmo período.

Figura 1.2: Balança corrente e fl uxo de capital em Moçambique 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014
Bens - exportações 2.333 3.118 3.856 4.123 3.916
Bens - importações (3.512) (5.368) (7.903) (8.480) (7.952)
Conta Corrente (1.525) (2.997) (6.371) (6.254) (5.797)
IDE 1.018 3.559 5.629 6.175 4.349
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Fonte: INE

A natureza dos produtos exportados por Moçam-
bique registou uma mudança signifi cativa ao longo 
dos últimos 15 anos, conforme ilustrado na Figu-
ra 1.3. Moçambique é tradicionalmente conhecido 
pela exportação de crustáceos (principalmente 
camarão, carangueijo e lagosta) e de culturas de 
rendimento como a castanha de caju, o algodão, o 
tabaco e o açúcar; estes produtos representaram 

80% do total das exportações em 2000. No entan-
to, embora a exportação destes produtos tenha 
continuado, o impacto do IDE na composição dos 
principais produtos de exportação de Moçambique 
tornou-se visível em 2015 com a exportação de alu-
mínio, carvão, gás natural, areias pesadas e pedras 
preciosas, que representam cerca de 70% dos pro-
dutos de exportação.
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2.1 Carteira de Produtos Comerciais

Análise das Tendências dos 
Produtos Comerciais em 
Moçambique

C a p í t u l o  II

A Tabela 2.1 apresenta um resumo dos principais 
produtos de exportação e importação de Moçam-
bique em três grandes categorias: (i) megaprojec-
tos, indústrias extractivas (minerais) e produtos in-
dustriais, (ii) culturas de rendimento e (iii) culturas 
alimentares. As principais exportações incluem o 

alumínio, os minerais e as culturas de rendimento, 
enquanto as importações incluem a gasolina, pro-
dutos industriais e manufacturados, em especial 
veículos, maquinaria e materiais de construção, 
bem como alimentos básicos, nomeadamente ce-
reais, carne e peixe congelado.

Tabela 2.1: Carteira dos principais produtos exportados e importados em Moçambique

Megaprojectos, Indústria Extractiva, 
Produtos Industriais

Culturas de 
Rendimento

Produtos Alimentares 

Expor-
tações

 � Alumínio
 � Carvão
 � Gás natural 
 � Electricidade
 � Areias pesadas
 � Pedras preciosas
 � Madeiras

 � Castanha de caju
 � Gergelim
 � Amêndoa
 � Açúcar
 � Algodão
 � Banana
 � Tabaco

 � Crustáceos

Impor-
tações

 � Petróleo
 � Alumínio em bruto
 � Electricidade
 � Maquinaria
 � Material de construção 
 � Veículos
 � Produtos farmacêuticos
 � Mobiliário 

 � Açúcar

 � Trigo 
 � Milho
 � Arroz 
 � Peixe congelado
 � Animais vivos e carnes
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A Tabela 1.1 mostra os dez principais parceiros comer-
ciais de Moçambique, tomando em linha de conta o valor 
das exportações e importações. A proximidade da África 
do Sul, a segunda maior economia de África, representan-
do 24% do Produto Interno Bruto do continente em 2015, 
torna este país o maior parceiro comercial de Moçambi-
que. As principais exportações de Moçambique para a 
África do Sul são o gás de Inhambane e a electricidade 
da barragem de Cahora Bassa em Tete. No entanto, a 
importância da África do Sul como parceiro comercial re-
side especialmente no seu papel como fonte de importa-
ções, particularmente em relação a maquinaria, veículos 
e produtos alimentares e em resultado disso, Moçambi-
que possui um défi ce comercial signifi cativo com o seu 
vizinho, que atingiu uma média anual de cerca de US$ 2 
biliões nos últimos cinco anos. Com efeito, Moçambique 

1.2 Parceiros Comerciais de Moçambique

regista um défi ce comercial com a maioria dos seus dez 
principais parceiros comerciais, à excepção dos Países 
Baixos e da Índia. Os Países Baixos são um caso espe-
cial devido ao comércio de alumínio e a Índia é o maior 
destino da exportação do carvão de Moçambique.

A China e a Índia, posicionados em 3º e 4º lugar res-
pectivamente estão a conquistar uma importância 
crescente como parceiros comerciais e são os prin-
cipais destinos de produtos primários como o carvão 
e areias pesadas. A importância do Bahrein e dos 
Emiratos ArabesÁrabes Unidos (EAU) está relaciona-
da com a importação do petróleo. Os parceiros co-
merciais tradicionais entre os países desenvolvidos, 
nomeadamente Portugal, o Reino Unido, os EUA e o 
Japão, são fornecedores internacionais de maquina-
ria, veículos e produtos eléctricos e electrónicos.

Tabela 1.1: Principais parceiros comerciais de Moçambique (média, 2011-2015)

(milhões de USD)
Valor do comércio 

(exportações + importações)
Balança comercial

África do Sul  3.264 -1.789
Países Baixos  1.678 537
China  851 -371
Índia  625 34
Emirados Árabes Unidos  550 -465
Bahrain  465 -447
Portugal  434 -336
Reino Unido  354 -68
EUA  289 -152
Japão  238 -198

Fonte: UN Comtrade

Figura 1.5: Destinos das exportações e origem das importações de Moçambique (média, 2011-2015)
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No que diz respeito às culturas de rendimento, os 
mercados de açúcar e algodão são relativamente di-
versifi cados. O açúcar é exportado quase inteiramen-
te para a Europa, embora dividido em partes relativa-
mente iguais entre Portugal, Espanha e Itália e com 
volumes menores para a França e os Países Baixos. 

As exportações de algodão têm como destino quase 
inteiramente a Ásia, sendo que os maiores volumes 

se destinam à Indonésia, mas com o Bangladesh, a 
China, Singapura e o Vietname como destinos im-
portantes. Mais de 60% das exportações de gerge-
lim vão para a China com o remanescente exportado 
para vários países, principalmente da Ásia. Por últi-
mo, a Índia é o principal mercado da castanha de 
cajú de Moçambique, representando mais de 40% 
do volume de exportações mas os EUA e o Canadá 
também são destinos importantes de exportação. 

Figura 2.3: Destinos das exportações por produto (média, 2011-2015)

Principais destinos das Exportações – Megaprojectos/Recursos Minerais (média, 2011-2015)
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2.2 Principais Culturas de Rendimento e Produtos Alimentares 
Exportados

Passando das tendências gerais para olhar com 
mais detalhe para os produtos de exportação es-
pecífi cos, esta secção analisará sete principais 
produtos de exportação de Moçambique: castanha 
de cajú, gergelim, amêndoas, algodão, banana, 
açúcar e crustáceos.

1. Castanha de cajú

Desde que a produção começou no início do século 
20, a castanha de cajú tem sido uma cultura de ren-

dimento importante para Moçambique. No período 
pós-guerra, foram construídas numerosas fábricas 
para o processamento de castanha de cajú para ex-
portação. A produção atingiu o pico na década de 
70, altura em que Moçambique foi o principal expor-
tador mundial de castanha de caju descascada. No 
entanto, nos últimos anos, o volume e a qualidade da 
castanha de cajú produzida e exportada diminuíram.

O volume da castanha de cajú exportada durante 
o período de 2005-2015 foi instável com tendência 
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A Figura 2.1 indica que em termos de volume de 
exportação, os produtos industriais e minerais re-
presentaram a maior percentagem do total das ex-
portações durante o período de 2005 a 2015, em-
bora se tenha assistido a uma pequena queda para 
menos de 60% entre 2012 e 2014. A exportação de 
alumínio foi responsável por mais de 30% do total 
das exportações nesta categoria desde o início de 
2000. A exportação de minerais tem vindo a regis-

tar um crescimento, especialmente nos últimos 5 
anos, embora se preveja para o futuro um cresci-
mento muito maior.

Em contrapartida, as culturas de rendimento como 
percentagem do total das exportações reduziram 
para metade entre 2000 e 2004 e fl utuaram entre 
10 a 20% ao longo dos últimos 10 anos (Fig. 2.2). 
O tabaco, o açúcar e o algodão são os principais 
produtos de exportação por valor.

Figura 2.1: Valor das exportações de megaprojectos/indústria extractiva 2000-2015 (produtos seleccionados)
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Figura 2.2: Valor das exportações, culturas de rendimento e  alimentares 2000-2015 (produtos 
seleccionados) 
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A Figura 2.3 resume os principais destinos das ex-
portações em relação aos projectos industriais e a 
recursos minerais e culturas de rendimento ao lon-
go do período de 2011 a 2015.

Mais de 90% do carvão de Moçambique é exportado 
para a Ásia, com mais de 50% para a Índia e outros 
25% para a China. Quase todo o gás natural actualmen-
te produzido em Moçambique é exportado para a Áfri-
ca do Sul. No entanto, é provável que esta situação se 

altere signifi cativamente assim que iniciar a exploração 
e o processamento de gás no norte de Moçambique. 

O mercado de areias pesadas mostra uma maior diver-
sidade com as exportações para a Ásia, a Europa e os 
EUA, embora a Índia e a China representem os maiores 
mercados. A exportação de alumínio é um caso espe-
cial, com 80% do alumínio produzido a ser exportado 
para os Países Baixos, uma vez que o Porto de Roter-
dão é um centro logístico para o comércio da Europa.
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No que diz respeito às culturas de rendimento, os 
mercados de açúcar e algodão são relativamente di-
versifi cados. O açúcar é exportado quase inteiramen-
te para a Europa, embora dividido em partes relativa-
mente iguais entre Portugal, Espanha e Itália e com 
volumes menores para a França e os Países Baixos. 

As exportações de algodão têm como destino quase 
inteiramente a Ásia, sendo que os maiores volumes 

se destinam à Indonésia, mas com o Bangladesh, a 
China, Singapura e o Vietname como destinos im-
portantes. Mais de 60% das exportações de gerge-
lim vão para a China com o remanescente exportado 
para vários países, principalmente da Ásia. Por últi-
mo, a Índia é o principal mercado da castanha de 
cajú de Moçambique, representando mais de 40% 
do volume de exportações mas os EUA e o Canadá 
também são destinos importantes de exportação. 

Figura 2.3: Destinos das exportações por produto (média, 2011-2015)
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2.2 Principais Culturas de Rendimento e Produtos Alimentares 
Exportados

Passando das tendências gerais para olhar com 
mais detalhe para os produtos de exportação es-
pecífi cos, esta secção analisará sete principais 
produtos de exportação de Moçambique: castanha 
de cajú, gergelim, amêndoas, algodão, banana, 
açúcar e crustáceos.

1. Castanha de cajú

Desde que a produção começou no início do século 
20, a castanha de cajú tem sido uma cultura de ren-

dimento importante para Moçambique. No período 
pós-guerra, foram construídas numerosas fábricas 
para o processamento de castanha de cajú para ex-
portação. A produção atingiu o pico na década de 
70, altura em que Moçambique foi o principal expor-
tador mundial de castanha de caju descascada. No 
entanto, nos últimos anos, o volume e a qualidade da 
castanha de cajú produzida e exportada diminuíram.

O volume da castanha de cajú exportada durante 
o período de 2005-2015 foi instável com tendência 
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Figura 2.5: Destinos das exportações de castanha de cajú (média, 2006-2010 e 2011-2015)
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Tabela 2.2: Ranking mundial das exportações de castanha de cajú 

2006 ranking  Exportações (USD) 2014 ranking  Exportações (USD) 

1 Índia  544.229.716 1 Viet Nam  1.931.387.530 
2 Viet Nam  455.763.308 2 Índia  883.240.879 
3 Brasil  187.538.588 3 Costa de Marfi m  818.171.096 
4 Países Baixos  107.124.478 4 Tanzânia  391.880.956 
5 Costa do Marfi m  92.376.962 5 Países Baixos  199.009.852 
6 Indonésia  56.584.795 6 Brasil  110.302.452 
7 Tanzânia  49.900.621 7 Indonésia  103.642.649 
8 Moçambique  36.688.195 8 Nigéria  91.662.971 
9 Benin  16.553.863 9 EAU  90.739.498 

10 Bélgica  16.342.431 10 Alemanha  68.597.104 
11 EUA  12.775.166 11 Benin  65.149.698 
12 Alemanha  9.148.000 12 Burkina Faso  42.951.571 
13 Gana  9.012.535 13 Belgium  29.418.299 
14 Itália  7.495.788 14 Guiné  23.445.523 
15 Reino Unidos  6.173.580  15 Cingapura  19.222.269 
16 Cingapura  3.770.318 16 Moçambique  19.092.930 
17 Quênia  3.258.871 17 EUA 16441894
18 Hong Kong  1.742.720 18 Reino Unidos  15.997.026 
19 Grécia  1.682.427 19 Itália  11.712.756 
20 Sri Lanka  1.148.251 20 Áustria  6.644.115 

Mundial Total  1.632.531.586 Mundial Total  4.994.341.256 

% de Moçambique 2.25% % de Moçambique 0,38%

Fonte: UN Comtrade

2. Gergelim 

Os agricultores moçambicanos têm sido incentivados 
a produzir gergelim, uma vez que o preço pago pelo 
produto é considerado mais favorável que o de outras 
culturas de rendimento mais tradicionais tais como o al-

godão e o tabaco. A primeira fábrica de processamento 
de gergelim em Moçambique foi instalada na cidade 
portuária de Nacala em 2010. Os volumes das expor-
tações mostraram uma variação considerável durante o 

ções de castanha de cajú aumentou por um factor 
de oito no período de 2006 a 2014. Em contraparti-

da, o valor das exportações moçambicanas reduziu 
para quase metade em relação ao mesmo período.
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Figura 2.4: Castanha de cajú exportada por Moçambique e tendência global 
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Esta situação pode ser parcialmente explicada pela 
percentagem do total de culturas que é processada, 
com a castanha de caju descascada a registar um 
valor de mercado superior à castanha de caju com 
casca, conforme é ilustrado na Figura 2.5. O valor de 
mercado mais elevado de castanha de caju descas-
cada signifi ca que há potencial de crescimento para 
a economia de Moçambique para agregar valor antes 
de exportar; no entanto, requer uma maior competiti-
vidade para ter acesso aos mercados de exportação.

A Índia é o principal destino das exportações 
de cajú de Moçambique mas nos últimos cinco 
anos, os EUA e o Canadá tornaram-se mercados 

importantes, com quotas de mercado de 17% e 
14%, respectivamente (Fig. 2.5)

A quota do valor da castanha de cajú de Moçam-
bique no mercado global caiu signifi cativamente 
de 2,25% em 2006 para 0,38% em 2014 e o país 
baixou no ranking mundial do 8º para o 16º lugar 
durante o mesmo período (Tabela 2.2). Existe um 
crescimento notável na exportação de cajú pelos 
países africanos nomeadamente na África Ociden-
tal, onde o valor das exportações na Costa do Mar-
fi m duplicou e o Benim e o Burkina Faso surgiram 
como exportadores importantes. Quanto à Tanzâ-
nia, vizinha de Moçambique, o valor das exporta-

decrescente com uma queda acentuada do valor 
de exportação em 2015 (Fig. 2.4). Isso mostra um 
contraste evidente com as tendências globais, em 

que os volumes das exportações duplicou durante 
o mesmo período, e o valor das exportações au-
mentou quase dez vezes.
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Figura 2.5: Destinos das exportações de castanha de cajú (média, 2006-2010 e 2011-2015)
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Tabela 2.2: Ranking mundial das exportações de castanha de cajú 

2006 ranking  Exportações (USD) 2014 ranking  Exportações (USD) 

1 Índia  544.229.716 1 Viet Nam  1.931.387.530 
2 Viet Nam  455.763.308 2 Índia  883.240.879 
3 Brasil  187.538.588 3 Costa de Marfi m  818.171.096 
4 Países Baixos  107.124.478 4 Tanzânia  391.880.956 
5 Costa do Marfi m  92.376.962 5 Países Baixos  199.009.852 
6 Indonésia  56.584.795 6 Brasil  110.302.452 
7 Tanzânia  49.900.621 7 Indonésia  103.642.649 
8 Moçambique  36.688.195 8 Nigéria  91.662.971 
9 Benin  16.553.863 9 EAU  90.739.498 

10 Bélgica  16.342.431 10 Alemanha  68.597.104 
11 EUA  12.775.166 11 Benin  65.149.698 
12 Alemanha  9.148.000 12 Burkina Faso  42.951.571 
13 Gana  9.012.535 13 Belgium  29.418.299 
14 Itália  7.495.788 14 Guiné  23.445.523 
15 Reino Unidos  6.173.580  15 Cingapura  19.222.269 
16 Cingapura  3.770.318 16 Moçambique  19.092.930 
17 Quênia  3.258.871 17 EUA 16441894
18 Hong Kong  1.742.720 18 Reino Unidos  15.997.026 
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2. Gergelim 

Os agricultores moçambicanos têm sido incentivados 
a produzir gergelim, uma vez que o preço pago pelo 
produto é considerado mais favorável que o de outras 
culturas de rendimento mais tradicionais tais como o al-

godão e o tabaco. A primeira fábrica de processamento 
de gergelim em Moçambique foi instalada na cidade 
portuária de Nacala em 2010. Os volumes das expor-
tações mostraram uma variação considerável durante o 

ções de castanha de cajú aumentou por um factor 
de oito no período de 2006 a 2014. Em contraparti-

da, o valor das exportações moçambicanas reduziu 
para quase metade em relação ao mesmo período.
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Tabela 2.3: Ranking mundial das exportações de gergelim

2006 Ranking  Exportações (USD) 2014 Ranking  Exportações (USD) 

1 Índia  171.301.580 1 Índia  813.601.513 

2 Etiópia  160.618.956 2 Etiópia  714.545.764 

3 ex- Sudão  143.712.121 3 Nigéria  553.561.191 

4 China  55.915.893 4 Tanzânia  324.414.519 

5 Paraguai  28.363.175 5 Burkina Faso  131.838.092 

6 Tanzânia  21.135.390 6 China  97.584.787 

7 Países Baixos  19.080.060 7 Paraguay  78.608.002 

8 Guatemala  16.206.568 8 Paquistão  65.401.723 

9 México  15.696.397 9 Uganda  55.165.179 

10 Bolívia  13.736.288 10 Guatemala  52.858.249 

11 Moçambique  13.499.546 11 Países Baixos  47.432.050 

12 Paquistão  10.884.218 12 Moçambique  40.453.920 

13 Venezuela  9.700.650 13 México  26.141.253 

14 Tailândia  7.736.563 14 Egito  17.106.452 

15 Turquia  7.261.183 15 Alemanha  16.640.180 

16 Uganda  4.547.430 16 Grécia  14.489.832 

17 Alemanha  4.351.000 17 EUA  14.140.743 

18 Nicarágua  4.319.270 18 Bolívia  13.018.099 

19 Grécia  3.090.870 19 Nicaragua  12.986.969 

20 Egito  2.925.392 20 Afeganistão  11.861.646 

Mundial Total  742.134.620 Mundial Total  3.203.518.646 

% de Moçambique 1,82% % de Moçambique 1,26%
Fonte: UN Comtrade

3. Amêndoa

A amêndoa é uma cultura de exportação relativa-
mente nova para Moçambique, tendo-se registado 
muito pouca produção antes de 2005. Os volumes e 
os valores das exportações mostraram uma variação 
signifi cativa, em contraste acentuado com as ten-
dências globais, que têm mostrado um crescimento 
substancial ao longo do período 2005-15 (Fig 2.8)

Os Países Baixos continuaram a ser o principal des-
tino da amêndoa de Moçambique ao longo dos últi-
mos 10 anos mas as exportações para os EUA e a 
África do Sul registaram um crescimento signifi ca-
tivo no período de 2011 a 2015 e a Austrália surgiu 

como um destino de exportação notável (Fig. 2.9). 
As exportações para Singapura registaram uma 
queda signifi cativa ao longo do período 2006-14 e 
a China deixou de ser um dos 8 principais destinos 
de exportação.

Apesar de volumes instáveis de exportação, o 
ranking mundial de Moçambique em termos de 
valor de exportação de amêndoa melhorou subs-
tancialmente, passando do 43º lugar em 2006 para 
o 14º lugar em 2014, e com uma quota global de 
mercado a aumentar de quase zero para 0,29% no 
mesmo período (Tabela 2. 4).
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período de 2005-2015, especialmente em comparação 
com as tendências globais que mostram um cresci-
mento constante nos volumes de exportação e no valor 
de mercado ao longo do mesmo período (Fig. 2.6).

A Ásia, particularmente a China e o Japão, são os prin-
cipais destinos da exportação de gergelim de Moçam-
bique, representando 71% das exportações no período 
2006-10, tendo subido para 77% no período 2011-15. A 
exportação de gergelim para a vizinha África do Sul tem 
mantido uma quota consistente de 8% mas as exporta-
ções para a Turquia que absorveram 15% do volume 
no período 2006-10, registaram uma queda signifi cativa 
nos últimos cinco anos para apenas 2% (Fig. 2.7).

Moçambique tem conseguido manter em grande me-
dida o seu ranking mundial em relação ao valor das 

exportações de gergelim, tendo descido uma posição 
do 11º lugar em 2006 para o 12º em 2014. O valor das 
exportações triplicou ao longo do período mas a quota 
de mercado global caiu em quase um terço de 1,82% 
a 1,26% ao longo do período de 10 anos (Tabela 2.3). 

A Índia e a Etiópia são os actores dominantes no mercado 
de gergelim, com o seu valor de exportação a aumentar 
cinco vezes nos últimos 10 anos. Moçambique parece ter 
registado um desempenho inferior ao de outros expor-
tadores africanos. O valor das exportações de gergelim 
da Tanzania aumentou mais de 15 vezes desde 2006, 
colocando-o na 4ª posição no ranking mundial em 2014. 
A Nigéria, o Burkina Faso e o Uganda ultrapassaram Mo-
çambique nos rankings mundiais, com o valor do gerge-
lim do Uganda a aumentar dez vezes nesse período.

Figura 2.6: Gergelim exportado por Moçambique e tendência global
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Figura 2.7: Destinos das exportações de gergelim (média, 2006-2010 e 2011-2015)
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Tabela 2.3: Ranking mundial das exportações de gergelim

2006 Ranking  Exportações (USD) 2014 Ranking  Exportações (USD) 

1 Índia  171.301.580 1 Índia  813.601.513 

2 Etiópia  160.618.956 2 Etiópia  714.545.764 

3 ex- Sudão  143.712.121 3 Nigéria  553.561.191 

4 China  55.915.893 4 Tanzânia  324.414.519 

5 Paraguai  28.363.175 5 Burkina Faso  131.838.092 

6 Tanzânia  21.135.390 6 China  97.584.787 

7 Países Baixos  19.080.060 7 Paraguay  78.608.002 

8 Guatemala  16.206.568 8 Paquistão  65.401.723 

9 México  15.696.397 9 Uganda  55.165.179 

10 Bolívia  13.736.288 10 Guatemala  52.858.249 

11 Moçambique  13.499.546 11 Países Baixos  47.432.050 

12 Paquistão  10.884.218 12 Moçambique  40.453.920 

13 Venezuela  9.700.650 13 México  26.141.253 

14 Tailândia  7.736.563 14 Egito  17.106.452 

15 Turquia  7.261.183 15 Alemanha  16.640.180 

16 Uganda  4.547.430 16 Grécia  14.489.832 

17 Alemanha  4.351.000 17 EUA  14.140.743 

18 Nicarágua  4.319.270 18 Bolívia  13.018.099 

19 Grécia  3.090.870 19 Nicaragua  12.986.969 

20 Egito  2.925.392 20 Afeganistão  11.861.646 

Mundial Total  742.134.620 Mundial Total  3.203.518.646 

% de Moçambique 1,82% % de Moçambique 1,26%
Fonte: UN Comtrade

3. Amêndoa

A amêndoa é uma cultura de exportação relativa-
mente nova para Moçambique, tendo-se registado 
muito pouca produção antes de 2005. Os volumes e 
os valores das exportações mostraram uma variação 
signifi cativa, em contraste acentuado com as ten-
dências globais, que têm mostrado um crescimento 
substancial ao longo do período 2005-15 (Fig 2.8)

Os Países Baixos continuaram a ser o principal des-
tino da amêndoa de Moçambique ao longo dos últi-
mos 10 anos mas as exportações para os EUA e a 
África do Sul registaram um crescimento signifi ca-
tivo no período de 2011 a 2015 e a Austrália surgiu 

como um destino de exportação notável (Fig. 2.9). 
As exportações para Singapura registaram uma 
queda signifi cativa ao longo do período 2006-14 e 
a China deixou de ser um dos 8 principais destinos 
de exportação.

Apesar de volumes instáveis de exportação, o 
ranking mundial de Moçambique em termos de 
valor de exportação de amêndoa melhorou subs-
tancialmente, passando do 43º lugar em 2006 para 
o 14º lugar em 2014, e com uma quota global de 
mercado a aumentar de quase zero para 0,29% no 
mesmo período (Tabela 2. 4).
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Tabela 2.4: Ranking mundial das exportações de amêndoa

2006 Ranking  Exportações (USD) 2014 Ranking  Exportações (USD) 

1 EUA  1.781.207.394 1 EUA  4.437.673.773 

2 Espanha  364.748.850 2 Espanha  629.664.636 

3 Itália  64.777.202 3 Austrália  391.949.143 

4 Chile  49.204.000 4 EAU  264.534.132 

5 Grécia  46.190.654 5 Hong Kong  152.413.174 

6 Países Baixos  42.505.831 6 Alemanha  135.562.116 

7 Alemanha  40.899.692 7 Países Baixos  109.080.317 

8 França  39.876.596 8 Itália  106.480.302 

9 EAU  26.440.633 9 Bélgica  71.413.371 

10 Austrália  25.769.830 10 Turquia  70.759.557 

11 Bélgica  22.474.353 11 Chile  43.719.074 

12 Hong Kong  21.717.756 12 Reino Unido  35.697.238 

13 Marrocos  12.167.285 13 Benin  22.492.107 

14 Reino Unido  7.459.634 14 Moçambique  18.849.840 

15 Tunísia  6.796.223 15 França  15.137.819 

16 Turquia  5.479.747 16 Grécia  11.564.900 

17 Síria  3.661.593 17 República Tcheca  9.670.837 

18 Portugal  3.416.027 18 Áustria  8.069.514 

19 Dinamarca  3.203.058 19 Suécia  7.167.306 

43 Moçambique  155.907 20 Polônia  6.992.729 

Mundial Total  2.588.741.297 Mundial Total  6.613.605.950 

% de Moçambique 0,01% % de Moçambique 0,29%
Fonte: UN Comtrade

4. Algodão 

Historicamente, o algodão tem sido um importante 
produto de exportação agrícola para Moçambique. 
Produzido em grandes plantações durante o perí-
odo colonial, hoje o algodão é uma das principais 
fontes de renda para as famílias rurais do centro e 
norte de Moçambique. 

No entanto, conforme observado no Capítulo 1, o 
preço mundial do algodão é notavelmente volátil 
e, em resultado disso, o volume de exportação e o 
valor do algodão moçambicano mostraram uma va-
riação considerável ao longo dos últimos 10 anos, 
com o crescimento no período 2010-2013 corres-
pondente à fl utuação mundial dos preços (Fig. 
2.10). O volume e o valor de exportações globais 
também variaram, mostrando um crescimento sig-
nifi cativo a partir de 2009, registando um pico em 
2012 antes do seu declínio até aos níveis de 2014.

A Ásia é o principal mercado do algodão moçam-
bicano, sendo a Indonésia o principal destino no 

período 2011-15, mas com Singapura, o Vietname 
e a Malásia a surgirem como parceiros comerciais 
importantes (Fig. 2.11).

A importância de Moçambique como exportador de 
algodão melhorou ligeiramente durante o período 
2006-2014, tendo passado do 23º para o 18º lugar 
no ranking mundial por valor de exportação e com 
a quota do mercado mundial a aumentar de 0,48% 
para 0,54% no mesmo período (Tabela 2.5).

 Os EUA, a Índia e a Austrália são os líderes de mer-
cado, tendo estes dois últimos países mais do que 
duplicado o valor das exportações de algodão ao 
longo dos últimos 10 anos. Em África, Moçambique 
é ultrapassado por países da África Ocidental, com 
o valor das exportações de algodão no Benim e na 
Costa do Marfi m a crescer signifi cativamente mais 
do que em Moçambique, e a Nigéria e o Burkina 
Faso a ultrapassar Moçambique no ranking mun-
dial.
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Figura 2.8: Amêndoa exportada por Moçambique e tendência global 
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Figura 2.9: Destinos das exportações de amêndoa (média, 2006-2010 e 2011-2015)
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Tabela 2.4: Ranking mundial das exportações de amêndoa

2006 Ranking  Exportações (USD) 2014 Ranking  Exportações (USD) 

1 EUA  1.781.207.394 1 EUA  4.437.673.773 

2 Espanha  364.748.850 2 Espanha  629.664.636 

3 Itália  64.777.202 3 Austrália  391.949.143 

4 Chile  49.204.000 4 EAU  264.534.132 

5 Grécia  46.190.654 5 Hong Kong  152.413.174 

6 Países Baixos  42.505.831 6 Alemanha  135.562.116 

7 Alemanha  40.899.692 7 Países Baixos  109.080.317 

8 França  39.876.596 8 Itália  106.480.302 

9 EAU  26.440.633 9 Bélgica  71.413.371 

10 Austrália  25.769.830 10 Turquia  70.759.557 

11 Bélgica  22.474.353 11 Chile  43.719.074 

12 Hong Kong  21.717.756 12 Reino Unido  35.697.238 

13 Marrocos  12.167.285 13 Benin  22.492.107 

14 Reino Unido  7.459.634 14 Moçambique  18.849.840 

15 Tunísia  6.796.223 15 França  15.137.819 

16 Turquia  5.479.747 16 Grécia  11.564.900 

17 Síria  3.661.593 17 República Tcheca  9.670.837 

18 Portugal  3.416.027 18 Áustria  8.069.514 

19 Dinamarca  3.203.058 19 Suécia  7.167.306 

43 Moçambique  155.907 20 Polônia  6.992.729 

Mundial Total  2.588.741.297 Mundial Total  6.613.605.950 

% de Moçambique 0,01% % de Moçambique 0,29%
Fonte: UN Comtrade

4. Algodão 

Historicamente, o algodão tem sido um importante 
produto de exportação agrícola para Moçambique. 
Produzido em grandes plantações durante o perí-
odo colonial, hoje o algodão é uma das principais 
fontes de renda para as famílias rurais do centro e 
norte de Moçambique. 

No entanto, conforme observado no Capítulo 1, o 
preço mundial do algodão é notavelmente volátil 
e, em resultado disso, o volume de exportação e o 
valor do algodão moçambicano mostraram uma va-
riação considerável ao longo dos últimos 10 anos, 
com o crescimento no período 2010-2013 corres-
pondente à fl utuação mundial dos preços (Fig. 
2.10). O volume e o valor de exportações globais 
também variaram, mostrando um crescimento sig-
nifi cativo a partir de 2009, registando um pico em 
2012 antes do seu declínio até aos níveis de 2014.

A Ásia é o principal mercado do algodão moçam-
bicano, sendo a Indonésia o principal destino no 

período 2011-15, mas com Singapura, o Vietname 
e a Malásia a surgirem como parceiros comerciais 
importantes (Fig. 2.11).

A importância de Moçambique como exportador de 
algodão melhorou ligeiramente durante o período 
2006-2014, tendo passado do 23º para o 18º lugar 
no ranking mundial por valor de exportação e com 
a quota do mercado mundial a aumentar de 0,48% 
para 0,54% no mesmo período (Tabela 2.5).

 Os EUA, a Índia e a Austrália são os líderes de mer-
cado, tendo estes dois últimos países mais do que 
duplicado o valor das exportações de algodão ao 
longo dos últimos 10 anos. Em África, Moçambique 
é ultrapassado por países da África Ocidental, com 
o valor das exportações de algodão no Benim e na 
Costa do Marfi m a crescer signifi cativamente mais 
do que em Moçambique, e a Nigéria e o Burkina 
Faso a ultrapassar Moçambique no ranking mun-
dial.
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Tabela 2.5: Ranking mundial das exportações de algodão 

2006 ranking  Exportações (USD) 2014 ranking  Exportações (USD) 

1 EUA  4.641.121.974 1 EUA  4.501.584.351 

2 Índia  992.939.039 2 Índia  2.880.677.123 

3 Austrália  764.544.644 3 Austrália  1.812.264.006 

4 Grécia  414.035.736 4 Brasil  1.359.826.889 

5 Brasil  342.721.628 5 Burkina Faso  496.611.800 

6 Mali  254.078.848 6 Grécia  417.961.866 

7 Síria  194.266.487 7 Costa do Marfi m  323.251.535 

8 Cazaquistão  180.750.202 8 Benin  288.167.103 

9 Turquia  138.555.686 9 Paquistão  251.777.123 

10 Egito  132.516.874 10 Nigéria  181.961.335 

11 Paquistão  116.820.039 11 Turquia  170.720.195 

12 Costa do Marfi m  113.524.524 12 Camarões  160.565.582 

13 Camarões  103.741.608 13 Espanha  153.810.726 

14 Espanha  97.902.716 14 Argentina  120.577.571 

15 Benin  90.837.230 15 EAU  89.942.916 

16 Zimbábue  83.120.690 16 Egito  89.613.305 

17 ex- Sudão  71.116.956 17 Kazakhstan  80.264.846 

18 Tanzânia  69.077.820 18 Moçambique  77.354.954 

19 México  62.996.162 19 Alemanha  75.878.216 

23 Moçambique  45.691.101 20 Zâmbia  67.173.377 

Mundial Total  9.599.912.474 Mundial Total  14.287.068.758 

% de Moçambique 0,48% % de Moçambique 0,54%
Fonte: UN Comtrade

5. Banana

A banana é uma das culturas frutícolas mais co-
muns cultivadas em Moçambique, mas à seme-
lhança do gergelim, a comercialização da banana 
é um desenvolvimento relativamente recente e a 
banana é uma cultura de exportação relativamente 
nova para o país. Aproximadamente 60% da produ-
ção de banana é realizada em grandes plantações 
comerciais, principalmente em Maputo, Manica e 
Nampula. O volume de exportações e o valor da 
banana aumentaram signifi cativamente nos últimos 
10 anos de quase zero em 2004, superando a ten-
dência global (Figura 2.12).

O mercado de banana de Moçambique ao longo 
dos últimos 10 anos tem sido dominado pela vizinha 

África do Sul como principal destino de exportação, 
embora nos últimos 5 anos o mercado se tenha tor-
nado mais diversifi cado com a entrada notável dos 
Estados do Golfo (Figura 2.13).

O crescimento do valor das exportações de banana 
de Moçambique tem sido impressionante nos últi-
mos dez anos, com o país a subir do 53º lugar em 
2006 para o 20º lugar em 2014 e a quota de merca-
do a aumentar de quase zero para 0,41%, no mes-
mo período (Tabela 2.6). Parece que Moçambique 
tem poucos concorrentes na região da África Aus-
tral e olhando para África como um todo, Moçam-
bique é ultrapassado na África Ocidental apenas 
pelos Camarões e pela Costa do Marfi m.
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Figura 2.10: Algodão exportado por Moçambique e tendência global
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Figura 2.11: Destinos das exportações de algodão (média, 2003-2007 e 2011-2015)
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Tabela 2.5: Ranking mundial das exportações de algodão 

2006 ranking  Exportações (USD) 2014 ranking  Exportações (USD) 

1 EUA  4.641.121.974 1 EUA  4.501.584.351 

2 Índia  992.939.039 2 Índia  2.880.677.123 

3 Austrália  764.544.644 3 Austrália  1.812.264.006 

4 Grécia  414.035.736 4 Brasil  1.359.826.889 

5 Brasil  342.721.628 5 Burkina Faso  496.611.800 

6 Mali  254.078.848 6 Grécia  417.961.866 

7 Síria  194.266.487 7 Costa do Marfi m  323.251.535 

8 Cazaquistão  180.750.202 8 Benin  288.167.103 

9 Turquia  138.555.686 9 Paquistão  251.777.123 

10 Egito  132.516.874 10 Nigéria  181.961.335 

11 Paquistão  116.820.039 11 Turquia  170.720.195 

12 Costa do Marfi m  113.524.524 12 Camarões  160.565.582 

13 Camarões  103.741.608 13 Espanha  153.810.726 

14 Espanha  97.902.716 14 Argentina  120.577.571 

15 Benin  90.837.230 15 EAU  89.942.916 

16 Zimbábue  83.120.690 16 Egito  89.613.305 

17 ex- Sudão  71.116.956 17 Kazakhstan  80.264.846 

18 Tanzânia  69.077.820 18 Moçambique  77.354.954 

19 México  62.996.162 19 Alemanha  75.878.216 

23 Moçambique  45.691.101 20 Zâmbia  67.173.377 

Mundial Total  9.599.912.474 Mundial Total  14.287.068.758 

% de Moçambique 0,48% % de Moçambique 0,54%
Fonte: UN Comtrade

5. Banana

A banana é uma das culturas frutícolas mais co-
muns cultivadas em Moçambique, mas à seme-
lhança do gergelim, a comercialização da banana 
é um desenvolvimento relativamente recente e a 
banana é uma cultura de exportação relativamente 
nova para o país. Aproximadamente 60% da produ-
ção de banana é realizada em grandes plantações 
comerciais, principalmente em Maputo, Manica e 
Nampula. O volume de exportações e o valor da 
banana aumentaram signifi cativamente nos últimos 
10 anos de quase zero em 2004, superando a ten-
dência global (Figura 2.12).

O mercado de banana de Moçambique ao longo 
dos últimos 10 anos tem sido dominado pela vizinha 

África do Sul como principal destino de exportação, 
embora nos últimos 5 anos o mercado se tenha tor-
nado mais diversifi cado com a entrada notável dos 
Estados do Golfo (Figura 2.13).

O crescimento do valor das exportações de banana 
de Moçambique tem sido impressionante nos últi-
mos dez anos, com o país a subir do 53º lugar em 
2006 para o 20º lugar em 2014 e a quota de merca-
do a aumentar de quase zero para 0,41%, no mes-
mo período (Tabela 2.6). Parece que Moçambique 
tem poucos concorrentes na região da África Aus-
tral e olhando para África como um todo, Moçam-
bique é ultrapassado na África Ocidental apenas 
pelos Camarões e pela Costa do Marfi m.
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Tabela 2.6: Ranking mundial das exportações de banana 

2006 ranking  Exportações (USD) 2014 ranking  Exportações (USD) 

1 Equador  1.213.576.373 1 Equador  2.620.664.069 

2 Bélgica  1.151.309.846 2 Bélgica  1.335.550.929 

3 Costa Rica  645.152.006 3 Filipinas  1.137.315.622 

4 Colombia  525.457.557 4 Colombia  835.546.254 

5 Alemanha  406.015.000 5 Guatemala  721.443.494 

6 Filipinas  405.444.333 6 EUA  470.246.918 

7 EUA  240.069.557 7 Alemanha  391.873.334 

8 Guatemala  233.031.692 8
República Domini-
cana

 331.572.516 

9 Honduras  131.525.973 9 Países Baixos  249.783.121 

10 Gana  118.945.693 10 França  246.041.287 

11 Costa do Marfi m  115.625.889 11 Honduras  221.616.975 

12 França  114.726.827 12 México  179.693.289 

13 Países Baixos  112.765.451 13 Costa do Marfi m  139.788.913 

14 Panamá  110.162.330 14 Espanha  139.233.789 

15 Itália  104.865.505 15 Peru  119.415.764 

16 Camarões  64.653.451 16 Panamá  97.900.985 

17
República Domini-
cana

 58.149.595 17 Camarões  77.074.916 

18 Suécia  45.166.669 18 Itália  60.192.897 

19 Brasil  38.555.322 19 República Checa  49.747.656 

53 Moçambique  1.670.994 20 Moçambique  41.533.060 

Mundial Total  6.251.811.011 Mundial Total  10.080.297.698 

% de Moçambique 0,03% % de Moçambique 0,41%
Fonte: UN Comtrade

volumes aumentaram em aproximadamente 50% 
durante o mesmo período (Fig. 2.14). O preço glo-
bal de açúcar está sujeito à volatilidade e devido ao 
excesso de oferta caiu a partir de 2011. O valor das 
exportações de açúcar de Moçambique tem espe-
lhado esta tendência.

A Europa é o principal destino para as exportações 
de açúcar de Moçambique, com mais de 70% das 
exportações para Portugal, Espanha e Itália no pe-
ríodo de 2011 a 2015 e estes mercados cresceram 
signifi cativamente ao longo dos últimos 10 anos. 
(Figura 2.15).

Tendo como base o valor das exportações, o 
ranking global de Moçambique no mercado de 
açúcar melhorou, subindo do 69º lugar em 2006 
para o 64º em 2014 (Tabela 2.7).

6. Açúcar

Historicamente, Moçambique tem sido um gran-
de produtor de açúcar, mas em 1980 a produção 
tinha caído para um nível signifi cativamente bai-
xo em resultado da guerra civil. A revitalização 
da indústria açucareira de Moçambique é con-
siderada uma importante história de sucesso na 
atracção de investimento da África do Sul e das 
Ilhas Maurícias.

Ao contrário de outros produtos, o açúcar tanto é 
exportado como cana ou xarope (melaço) como é 
importado como açúcar refi nado, branco, especial-
mente para responder à procura de empresas de 
fabrico de bebidas e várias fábricas de cerveja. 

As exportações em volume aumentaram nos últi-
mos dez anos para mais de 300.000 toneladas em 
2015 e superaram a tendência global, em que os 
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Figura 2.12: Banana exportada por Moçambique e tendência global 
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Figura 2.13: Destinos das exportações de banana (média, 2006-2010 e 2011-2015)
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Tabela 2.6: Ranking mundial das exportações de banana 

2006 ranking  Exportações (USD) 2014 ranking  Exportações (USD) 

1 Equador  1.213.576.373 1 Equador  2.620.664.069 

2 Bélgica  1.151.309.846 2 Bélgica  1.335.550.929 

3 Costa Rica  645.152.006 3 Filipinas  1.137.315.622 

4 Colombia  525.457.557 4 Colombia  835.546.254 

5 Alemanha  406.015.000 5 Guatemala  721.443.494 

6 Filipinas  405.444.333 6 EUA  470.246.918 

7 EUA  240.069.557 7 Alemanha  391.873.334 

8 Guatemala  233.031.692 8
República Domini-
cana

 331.572.516 

9 Honduras  131.525.973 9 Países Baixos  249.783.121 

10 Gana  118.945.693 10 França  246.041.287 

11 Costa do Marfi m  115.625.889 11 Honduras  221.616.975 

12 França  114.726.827 12 México  179.693.289 

13 Países Baixos  112.765.451 13 Costa do Marfi m  139.788.913 

14 Panamá  110.162.330 14 Espanha  139.233.789 

15 Itália  104.865.505 15 Peru  119.415.764 

16 Camarões  64.653.451 16 Panamá  97.900.985 

17
República Domini-
cana

 58.149.595 17 Camarões  77.074.916 

18 Suécia  45.166.669 18 Itália  60.192.897 

19 Brasil  38.555.322 19 República Checa  49.747.656 

53 Moçambique  1.670.994 20 Moçambique  41.533.060 

Mundial Total  6.251.811.011 Mundial Total  10.080.297.698 

% de Moçambique 0,03% % de Moçambique 0,41%
Fonte: UN Comtrade

volumes aumentaram em aproximadamente 50% 
durante o mesmo período (Fig. 2.14). O preço glo-
bal de açúcar está sujeito à volatilidade e devido ao 
excesso de oferta caiu a partir de 2011. O valor das 
exportações de açúcar de Moçambique tem espe-
lhado esta tendência.

A Europa é o principal destino para as exportações 
de açúcar de Moçambique, com mais de 70% das 
exportações para Portugal, Espanha e Itália no pe-
ríodo de 2011 a 2015 e estes mercados cresceram 
signifi cativamente ao longo dos últimos 10 anos. 
(Figura 2.15).

Tendo como base o valor das exportações, o 
ranking global de Moçambique no mercado de 
açúcar melhorou, subindo do 69º lugar em 2006 
para o 64º em 2014 (Tabela 2.7).

6. Açúcar

Historicamente, Moçambique tem sido um gran-
de produtor de açúcar, mas em 1980 a produção 
tinha caído para um nível signifi cativamente bai-
xo em resultado da guerra civil. A revitalização 
da indústria açucareira de Moçambique é con-
siderada uma importante história de sucesso na 
atracção de investimento da África do Sul e das 
Ilhas Maurícias.

Ao contrário de outros produtos, o açúcar tanto é 
exportado como cana ou xarope (melaço) como é 
importado como açúcar refi nado, branco, especial-
mente para responder à procura de empresas de 
fabrico de bebidas e várias fábricas de cerveja. 

As exportações em volume aumentaram nos últi-
mos dez anos para mais de 300.000 toneladas em 
2015 e superaram a tendência global, em que os 
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Tabela 2.7: Ranking mundial das exportações de açúcar
2006 ranking  Exportações (USD) 2014 ranking  Exportações (USD) 

1 Brasil  6.347.522.140 1 Brasil  9.616.252.505 

2 França  1.845.479.894 2 Tailândia  2.971.493.438 

3 Alemanha  1.621.460.000 3 Alemanha  2.518.813.552 

4 Bélgica  1.411.180.375 4 EUA  2.267.758.308 

5 EUA  1.042.843.156 5 Países Baixos  1.818.248.331 

6 Tailândia  873.841.792 6 França  1.729.429.451 

7 Países Baixos  866.789.002 7 México  1.721.427.209 

8 México  857.568.289 8 China  1.540.350.663 

9 Canadá  712.393.121 9 Bélgica  1.364.298.276 

10 Reino Unido  710.806.172 10 Índia  1.306.197.907 

11 Índia  680.052.657 11 Guatemala  1.051.411.878 

12 Colômbia  568.786.182 12 Canadá  934.930.883 

13 Espanha  520.577.315 13 Colômbia  819.552.311 

14 Polônia  480.908.894 14 Espanha  720.900.869 

15 China  462.420.105 15 Polônia  679.670.253 

16 Itália  407.703.221 16 Turquia  669.764.958 

17 EAU  404.844.228 17 Reino Unido  645.645.649 

18 África do Sul  397.755.299 18 EAU  576.019.561 

19 Maurícias  357.019.910 19 África do Sul  526.583.005 

69 Moçambique  48.010.267 64 Moçambique  86.484.255 

Mundial Total  28.259.217.357 Mundial Total  44.354.416.786 

% de Moçambique 0,17% % de Moçambique 0,19%
Fonte: UN Comtrade

7. Crustáceos

Moçambique é famoso pelos seus mariscos, 
sendo que o camarão representa cerca de 80% 
do volume de exportações de crustáceos. Não 
obstante, os volumes e o valor das exportações 
caíram em dois terços nos últimos dez anos, em 
contraste com as tendências globais em que os 
volumes aumentaram de forma constante e os va-
lores das exportações aumentaram signifi cativa-
mente (Figura 2.16).

A Europa é o principal destino das exportações 
de crustáceos de Moçambique, com a Espanha e 
Portugal a assumirem consistentemente o controlo 
de 50% do volume de exportações (Figura 2.17). 

No entanto, a importância destes mercados redu-
ziu nos últimos 5 anos, com volumes crescentes a 
serem exportados para a Ásia, principalmente para 
a China, que é responsável por 18% do volume de 
exportações.

O declínio no valor das exportações de crustáce-
os moçambicanos está refl ectido no seu ranking 
mundial, que caiu do 30º lugar em 2006 para o 
44º lugar em 2014, com uma queda na quota de 
mercado mundial de mais de dois terços de 0,63% 
para 0,19% no mesmo período (Tabela 2.8). Numa 
perspectiva mais positiva, Moçambique parece ter 
poucos concorrentes regionais neste sector.
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Figura 2.14: Açúcar exportado/importado por Moçambique e tendência global
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Figura 2.15: Destinos das exportações do açúcar (média, 2006-2010 e 2011-2015) 
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Tabela 2.7: Ranking mundial das exportações de açúcar
2006 ranking  Exportações (USD) 2014 ranking  Exportações (USD) 

1 Brasil  6.347.522.140 1 Brasil  9.616.252.505 

2 França  1.845.479.894 2 Tailândia  2.971.493.438 

3 Alemanha  1.621.460.000 3 Alemanha  2.518.813.552 

4 Bélgica  1.411.180.375 4 EUA  2.267.758.308 

5 EUA  1.042.843.156 5 Países Baixos  1.818.248.331 

6 Tailândia  873.841.792 6 França  1.729.429.451 

7 Países Baixos  866.789.002 7 México  1.721.427.209 

8 México  857.568.289 8 China  1.540.350.663 

9 Canadá  712.393.121 9 Bélgica  1.364.298.276 

10 Reino Unido  710.806.172 10 Índia  1.306.197.907 

11 Índia  680.052.657 11 Guatemala  1.051.411.878 

12 Colômbia  568.786.182 12 Canadá  934.930.883 

13 Espanha  520.577.315 13 Colômbia  819.552.311 

14 Polônia  480.908.894 14 Espanha  720.900.869 

15 China  462.420.105 15 Polônia  679.670.253 

16 Itália  407.703.221 16 Turquia  669.764.958 

17 EAU  404.844.228 17 Reino Unido  645.645.649 

18 África do Sul  397.755.299 18 EAU  576.019.561 

19 Maurícias  357.019.910 19 África do Sul  526.583.005 

69 Moçambique  48.010.267 64 Moçambique  86.484.255 

Mundial Total  28.259.217.357 Mundial Total  44.354.416.786 

% de Moçambique 0,17% % de Moçambique 0,19%
Fonte: UN Comtrade

7. Crustáceos

Moçambique é famoso pelos seus mariscos, 
sendo que o camarão representa cerca de 80% 
do volume de exportações de crustáceos. Não 
obstante, os volumes e o valor das exportações 
caíram em dois terços nos últimos dez anos, em 
contraste com as tendências globais em que os 
volumes aumentaram de forma constante e os va-
lores das exportações aumentaram signifi cativa-
mente (Figura 2.16).

A Europa é o principal destino das exportações 
de crustáceos de Moçambique, com a Espanha e 
Portugal a assumirem consistentemente o controlo 
de 50% do volume de exportações (Figura 2.17). 

No entanto, a importância destes mercados redu-
ziu nos últimos 5 anos, com volumes crescentes a 
serem exportados para a Ásia, principalmente para 
a China, que é responsável por 18% do volume de 
exportações.

O declínio no valor das exportações de crustáce-
os moçambicanos está refl ectido no seu ranking 
mundial, que caiu do 30º lugar em 2006 para o 
44º lugar em 2014, com uma queda na quota de 
mercado mundial de mais de dois terços de 0,63% 
para 0,19% no mesmo período (Tabela 2.8). Numa 
perspectiva mais positiva, Moçambique parece ter 
poucos concorrentes regionais neste sector.
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Tabela 2.8: Ranking mundial das exportações de crustáceos 

2006 ranking  Exportações (USD) 2014 ranking  Exportações (USD) 

1 Canadá  1.444.389.184 1 Índia  3.834.859.472 

2 Viet Nam  1.421.035.051 2 Equador  2.580.590.424 

3 Tailândia  1.192.221.015 3 Viet Nam  2.553.754.261 

4 Indonésia  1.067.782.393 4 Canadá  2.295.764.945 

5 Índia  922.800.349 5 China  2.043.897.702 

6 Equador  591.886.549 6 Indonésia  1.815.229.830 

7 EUA  588.027.358 7 EUA  1.138.532.729 

8 Bangladesh  482.589.875 8 Tailândia  966.598.099 

9 Austrália  481.733.373 9 Argentina  776.825.030 

10 Reino Unido  467.255.007 10 Austrália  699.795.116 

11 Dinamarca  418.859.591 11 Países Baixos  621.758.630 

12 China  398.469.866 12 Rússia  548.821.139 

13 México  374.697.119 13 Dinamarca  491.329.091 

14 Argentina  371.517.765 14 Reino Unido  441.933.755 

15 Bélgica  360.933.410 15 México  423.084.461 

16 Países Baixos  315.433.450 16 Malásia  418.278.046 

17 Malásia  286.190.492 17 Bélgica  413.414.836 

18 Brasil  241.114.229 18 Espanha  409.786.537 

19 Espanha  239.386.924 19 Honduras  345.303.963 

30 Moçambique  90.802.806 44 Moçambique  50.769.320 

Mundial Total  14.340.753.842 Mundial Total  26.304.890.877 

% de Moçambique 0,63% % de Moçambique 0,19%
Source: UN Comtrade

entre 2001 e 2015 com o volume a aumentar 
cinco vezes. Tal como a Figura 2.18 ilustra, 
existe uma forte correlação entre o aumento 
das importações de alimentos e o crescimen-
to populacional.

2.3 Principais importações de produtos alimentares

Moçambique é importador líquido de alimen-
tos básicos, incluindo cereais (milho, trigo e 
arroz) e de quantidades substanciais de car-
ne e de produtos animais. As importações 
de alimentos aumentaram substancialmente 
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Figura 2.16: Crustáceos exportados por Moçambique e tendência global  
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Figura 2.17: Destinos das exportações de crustáceos (média, 2006-2010 e 2011-2015)
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Tabela 2.8: Ranking mundial das exportações de crustáceos 

2006 ranking  Exportações (USD) 2014 ranking  Exportações (USD) 

1 Canadá  1.444.389.184 1 Índia  3.834.859.472 

2 Viet Nam  1.421.035.051 2 Equador  2.580.590.424 

3 Tailândia  1.192.221.015 3 Viet Nam  2.553.754.261 

4 Indonésia  1.067.782.393 4 Canadá  2.295.764.945 

5 Índia  922.800.349 5 China  2.043.897.702 

6 Equador  591.886.549 6 Indonésia  1.815.229.830 

7 EUA  588.027.358 7 EUA  1.138.532.729 

8 Bangladesh  482.589.875 8 Tailândia  966.598.099 

9 Austrália  481.733.373 9 Argentina  776.825.030 

10 Reino Unido  467.255.007 10 Austrália  699.795.116 

11 Dinamarca  418.859.591 11 Países Baixos  621.758.630 

12 China  398.469.866 12 Rússia  548.821.139 

13 México  374.697.119 13 Dinamarca  491.329.091 

14 Argentina  371.517.765 14 Reino Unido  441.933.755 

15 Bélgica  360.933.410 15 México  423.084.461 

16 Países Baixos  315.433.450 16 Malásia  418.278.046 

17 Malásia  286.190.492 17 Bélgica  413.414.836 

18 Brasil  241.114.229 18 Espanha  409.786.537 

19 Espanha  239.386.924 19 Honduras  345.303.963 

30 Moçambique  90.802.806 44 Moçambique  50.769.320 

Mundial Total  14.340.753.842 Mundial Total  26.304.890.877 

% de Moçambique 0,63% % de Moçambique 0,19%
Source: UN Comtrade

entre 2001 e 2015 com o volume a aumentar 
cinco vezes. Tal como a Figura 2.18 ilustra, 
existe uma forte correlação entre o aumento 
das importações de alimentos e o crescimen-
to populacional.

2.3 Principais importações de produtos alimentares

Moçambique é importador líquido de alimen-
tos básicos, incluindo cereais (milho, trigo e 
arroz) e de quantidades substanciais de car-
ne e de produtos animais. As importações 
de alimentos aumentaram substancialmente 
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1.Trigo

Uma vez que o pão é um alimento básico para 
muitas famílias moçambicanas, o trigo é uma das 
principais importações de produtos alimentares do 
país. Durante o período de 2006 a 2010, os EUA, 
a Alemanha e a Argentina foram os principais for-
necedores, com 70% das importações de trigo 
provenientes destes países (Fig. 2.20). No entanto, 

os últimos cinco anos registaram uma maior diver-
sidade na oferta, com a Austrália a emergir como 
um fornecedor considerável e as importações dos 
EAU, Canadá e Rússia a registarem um crescimen-
to. Em contrapartida, as importações provenientes 
dos EUA registaram uma redução de cerca de dois 
terços.

Figura 2.20: Origem das importações de trigo (média, 2006-2010 e 2011-2015)  
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2. Milho

A importação de milho é feita principalmente 
dentro da região da SADC, sendo a vizinha Áfri-
ca do Sul o fornecedor dominante (Fig. 2.21). No 
entanto, nos últimos cinco anos, a Zâmbia emer-

giu como fornecedor de 11% do milho importado 
e as importações do Malawi, embora pequenas, 
triplicaram de 1% para 3% ao longo dos últimos 
dez anos.

Figura 2.21: Origem das importações de milho (média, 2006-2010 e 2011-2015)
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Figura 2.18: Produtos alimentares importados por Moçambique 2001-2015
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Além disso, prevê-se que a população de Moçam-
bique continue a crescer exponencialmente, atin-
gindo a projecção de 40 milhões até 2030 e mais 
de 60 milhões até 2050 (Fig 2.19). Isto sugere que 

sem um aumento substancial da produção agrícola 
nacional, a importação de alimentos básicos con-
tinuará a aumentar, com as consequentes implica-
ções para a balança comercial do país.

Figura 2.19: Tendência e projecção populacional em Moçambique
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4. Peixe

O valor das importações de peixe congelado au-
mentou de forma constante nos últimos 15 anos, 
com um aumento notório para mais de $80 mi-
lhões por ano nos últimos três anos (Fig 2.23). 

A oferta é dominada por dois países da África 
Austral, sendo que a Namíbia fornece 60% das 
importações de peixe congelado e mais 26% são 
provenientes da África do Sul (Fig. 2.23).

Figura 2.23: Peixe congelado importado por Moçambique e origem das importações (média, 2011-2015)
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5. Tomate

Quase todo o tomate fresco importado para Mo-
çambique é proveniente da vizinha África do Sul e 
apesar de algum aumento da produção nacional, 
o tomate importado domina o mercado de retalho 
urbano de Moçambique (Fig.2.24). Com efeito, o 
valor do tomate fresco importado registou uma 

variação ao longo do período de 2002 a 2014, 
mas Moçambique importou de forma constante 
tomate fresco nos últimos dez anos. O valor da 
conserva de tomate importada também registou 
um ligeiro aumento como proporção do valor to-
tal do tomate importado.

Figura 2.24: Tomate importado por Moçambique e origem de importação dos tomates frescos (média, 2011-2015)
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3. Arroz

Apesar de alguma produção interna, Moçambique 
depende das importações de dois terços do consu-
mo total de arroz. A maior parte do arroz importado 
para Moçambique vem da Ásia, ainda que nos últi-
mos cinco anos a Tailândia se tenha tornado o prin-
cipal fornecedor, responsável por mais de 50% das 

importações de arroz e o fornecimento do Vietname 
tenha duplicado (Fig. 2.22). 

As importações do Paquistão, um dos principais 
fornecedores no período de 2006 a 2010, reduzi-
ram quase para metade, passando para 18% nos 
últimos cinco anos.

Figura 2.22: Origem das importações de arroz (média, 2006-2010 e 2011-2015)
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Fonte: UN Comtrade

Quadro 2.1: Segurança alimentar e comércio
De acordo com “The State of Agricultural Commodity Markets 2015-2016,” um relatório preparado pela FAO, o aumento 
populacional, a urbanização e a mudança nos padrões de consumo sugerem que a produção global de alimentos terá 
que aumentar em 60% até 2050 da base de 2005-07, o que terá implicações signifi cativas para o continente africano, 
onde quase todos os principais produtos alimentares possuem um status de importações  líquidas, uma situação que 
se prevê que venha a aumentar. O comércio afecta a estrutura da produção interna e a produtividade e a composição 
da produção agrícola que, por sua vez, afecta a disponibilidade, o acesso e a utilização de produtos alimentares.

O tema do relatório acima  é “Comércio e segurança alimentar: conseguir um melhor equilíbrio entre as prioridades 
nacionais e o bem colectivo”, destacando a importância de uma abordagem integrada da segurança alimentar. 

O relatório explica que embora a abertura ao comércio possa resolver alguns dos problemas relacionados com 
a disponibilidade de alimentos e possa levar à redução da pressão sobre os preços de produtos alimentares 
também tem riscos, potencialmente deixando os países expostos a choques dos mercados a curto prazo e a 
aumentos das importações, que podem efectivamente prejudicar a produção alimentar interna nascente. 

Além disso, a natureza cada vez mais globalizada dos mercados de produtos agrícolas signifi ca que as acções de um 
país ou grupo comercial podem ter efeitos em cadeia sobre o resto do mundo. As mudanças na produção, a estabilidade 
dos mercados e a política comercial num importador ou exportador importante podem ter grandes implicações para os 
mercados mundiais, que terão impacto sobre a oferta  e preços globais e, potencialmente, sobre a segurança alimentar.

O relatório também indica que a mudança nos padrões comerciais pode afectar a produção e o consumo interno 
de alimentos em todas as fases da cadeia de valor. O aumento das importações de alimentos pode prejudicar a 
produção interna e causar uma perturbação económica que reduz as receitas, aumenta o desemprego e afecta 
o bem-estar e a segurança alimentar de alguns grupos populacionais. 

Além disso, os países individuais são muitas vezes mais vulneráveis do que os que são membros de blocos comerciais regio-
nais, que podem facilitar a partilha de riscos associados à globalização e às perturbações a curto prazo da produção interna.

As implicações e o impacto da política comercial e da política de segurança alimentar estão interligados, enfatizando a 
importância da coordenação entre os principais ministérios e instituições da agricultura e do comércio. Todavia, o relatório 
indica que muitos países não estão a coordenar cabalmente e a priorizar as questões de comércio e segurança alimentar 
de forma integrada. Uma maior coerência entre a política comercial e de produção interna reveste-se da maior importância 
para estabilizar a segurança alimentar e reduzir a vulnerabilidade dos países em desenvolvimento aos choques externos.
Fonte: FAO, The State of Agricultural Commodity Markets 2015-2016 
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4. Peixe

O valor das importações de peixe congelado au-
mentou de forma constante nos últimos 15 anos, 
com um aumento notório para mais de $80 mi-
lhões por ano nos últimos três anos (Fig 2.23). 

A oferta é dominada por dois países da África 
Austral, sendo que a Namíbia fornece 60% das 
importações de peixe congelado e mais 26% são 
provenientes da África do Sul (Fig. 2.23).

Figura 2.23: Peixe congelado importado por Moçambique e origem das importações (média, 2011-2015)
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5. Tomate

Quase todo o tomate fresco importado para Mo-
çambique é proveniente da vizinha África do Sul e 
apesar de algum aumento da produção nacional, 
o tomate importado domina o mercado de retalho 
urbano de Moçambique (Fig.2.24). Com efeito, o 
valor do tomate fresco importado registou uma 

variação ao longo do período de 2002 a 2014, 
mas Moçambique importou de forma constante 
tomate fresco nos últimos dez anos. O valor da 
conserva de tomate importada também registou 
um ligeiro aumento como proporção do valor to-
tal do tomate importado.

Figura 2.24: Tomate importado por Moçambique e origem de importação dos tomates frescos (média, 2011-2015)
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C a p í t u l o  III

Tendência Global e Regional

C a p í t u l o  III

O crescimento populacional leva a várias mudan-
ças socioeconómicas, nomeadamente uma maior 
procura de alimentos e o crescimento da força de 
trabalho disponível. Se a população em idade acti-
va puder ser doptada de um conjunto de habilida-
des apropriadas e absorvida na força de trabalho, 
então o crescimento populacional pode contribuir 
de forma positiva para a produção interna, o cresci-
mento económico e a balança comercial. Todavia, 
se a produção interna de alimentos não conseguir 
acompanhar o ritmo do crescimento populacional, 
a dependência da importação de alimentos aumen-
tará, tornando o país mais vulnerável às fl utuações 
dos preços globais das commodities.

3.1 Tendência Demográfi ca Segurança Alimentar

A demografi a como factor de mudança socioeco-
nómica afecta todos os aspectos do desenvolvi-
mento humano. Prevê-se que a populaçã  o global 
cresça em aproximadamente 30% nos próximos 35 
anos, passando de 7,3 biliões em 2015 para 9,7 bi-
liões em 2050, de acordo com as Perspectivas De-
mográfi cas Mundiais (World Population Prospects) 
da ONU. 

Tal como a Figura 3.1 mostra, prevê-se que a popu-
lação em África cresça a um ritmo mais acelerado. 
Em 2015, África representava 16% da população 
mundial, mas até 2050 prevê-se que este número 
aumente para mais de 25%, com a população de 
África a ultrapassar a da China e da Índia. 
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6. Carnes e animais vivos

A importação de carne para Moçambique aumentou 
de forma constante nos últimos 15 anos e está am-
plamente correlacionada com o crescimento popu-
lacional (conforme se pode ver na Fig. 2.25). Apesar 
do investimento comercial na indústria avícola de Mo-
çambique, as importações de aves (especialmente 
de frango congelado) representam a maioria da car-
ne importada, com os volumes a aumentarem subs-
tancialmente ao longo dos últimos 15 anos, sendo a 
maior parte proveniente do Brasil, embora a África do 
Sul seja também um fornecedor importante (Fig. 2.25). 

As importações de carne de vaca e produtos bo-
vinos foram praticamente inexpressivas durante 
grande parte do período de 2001 a 2010, sendo a 
média de apenas $1 milhão por ano mas registaram 
um crescimento acentuado nos últimos 5 anos. A 
importação de carne de porco e de outras carnes 
tem sido reduzida e razoavelmente constante du-
rante grande parte do período, embora tenha re-
gistado algum crescimento nos últimos 3 anos. A 
importação de animais vivos é quase que inteira-
mente proveniente da África do Sul e do Zimbabwe.

Figura 2.25: Carnes e animais vivos importados por Moçambique e origem das importações (média, 
2011-2015)
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Quadro 3.1: Mudança nos hábitos alimentares e diversi� cação da procura de alimentos

O OECD-FAO Agriculture Outlook 2015-2024 (2015) mostra os padrões de consumo de produtos alimentares bási-
cos referentes aos países menos desenvolvidos (Least Developed Countries - LDC) comparativamente aos países 
desenvolvidos para os períodos 2002-04, 2012-14 e projecção para 2024 (Fig. 3.4). 

O consumo de alimentos nos LDCs tem vindo a aumentar e projecta-se que esta tendência continue nos próximos 
10 anos. À medida que o desenvolvimento económico aumenta nos LDCs, o consumo de calorias aumenta e a 
população começa a consumir uma maior variedade de alimentos. Porém, embora o padrão referente aos países 
desenvolvidos mostre um consumo equilibrado em diferentes tipos de alimentos, o consumo nos LDCs é domina-
do por cereais, apesar de começarem a produzir e a diversifi car. 

O aumento no consumo de carne rica em proteínas e lacticínios ainda é signifi cativamente menor. Não obstante, 
o padrão de consumo de alimentos certamente muda, e para responder a esta procura crescente de alimentos e 
maiores variações dietéticas, os LDCs terão de aumentar a produção interna de cerais e de carne ou importar estes 
produtos em volumes cada vez maiores. Além disso, é provável que o aumento da produção interna de carne exija 
um aumento simultâneo na produção interna de cereais (ou importações) para fornecer ração animal. Isto sugere que 
para se entender os padrões dietéticos e de consumo de alimentos em mudança, é necessário ter um olhar holístico 
da cadeia de valor alimentar e ver como o desenvolvimento económico irá afectar a oferta e a procura de alimentos.

Figura 3.3: Consumo de calorias per capita nos LDC e países desenvolvidos
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Fonte: OECD-FAO, Agricultural Outlook 2015-2024

3.2 Tendência Demográfi ca e Estrutura Socio Económica 

Uma análise da estrutura da população mundial 
por grupo etário nos últimos 35 anos (1980-2015) 
mostra que a força de trabalho (as pessoas que 
se encontram no grupo etário 15-65 anos) au-
mentou como percentagem da população total, 
mas foi acompanhada por um aumento da po-
pulação idosa e dependente (mais de 65 anos). 
Contudo, as projecções antevêem a ocorrência 
de uma mudança acentuada nos próximos 35 
anos com a população em idade activa a reduzir 

(de 66% para 63%), mas a percentagem da po-
pulação idosa duplica de 8% para 16% do total, 
indicando uma redução na importância daquilo 
que é denominado “bónus demográfi co”. Toda-
via, uma análise dos dados continentais sugere 
que África irá contrariar a tendência global em 
termos de força de trabalho como percentagem 
da população total, continuando a crescer duran-
te os próximos 30 anos, mantendo assim o bónus 
demográfi co para o continente. 
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Figura 3.1: Tendência da população mundial 1980-2050
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A Figura 3.2 ilustra a diferença existente entre a pro-
dução e o consumo do trigo, arroz e milho na África 
Subsaariana (excluindo a África do Sul) para os pe-
ríodos 2002-04, 2012-14 e a projecção para 2024. A 
tendência mostra que em relação ao trigo e ao arroz, 

o consumo tem ultrapassado a produção, facto que 
levou ao aumento acentuado dos volumes das impor-
tações. O crescimento da população na região irá pro-
vavelmente exacerbar esta tendência para 2024, com 
as importações líquidas a aumentarem ainda mais.

Figura 3.2: Produção, consumo e importações líquidas de cereais – África Subsaariana (excl. África do Sul)
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Quadro 3.1: Mudança nos hábitos alimentares e diversi� cação da procura de alimentos
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3.2 Tendência Demográfi ca e Estrutura Socio Económica 

Uma análise da estrutura da população mundial 
por grupo etário nos últimos 35 anos (1980-2015) 
mostra que a força de trabalho (as pessoas que 
se encontram no grupo etário 15-65 anos) au-
mentou como percentagem da população total, 
mas foi acompanhada por um aumento da po-
pulação idosa e dependente (mais de 65 anos). 
Contudo, as projecções antevêem a ocorrência 
de uma mudança acentuada nos próximos 35 
anos com a população em idade activa a reduzir 

(de 66% para 63%), mas a percentagem da po-
pulação idosa duplica de 8% para 16% do total, 
indicando uma redução na importância daquilo 
que é denominado “bónus demográfi co”. Toda-
via, uma análise dos dados continentais sugere 
que África irá contrariar a tendência global em 
termos de força de trabalho como percentagem 
da população total, continuando a crescer duran-
te os próximos 30 anos, mantendo assim o bónus 
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Analisando mais detalhadamente as mudanças 
previstas na estrutura populacional em Moçambi-
que, a Figura 3.6 mostra uma taxa de dependência 
de aproximadamente 50/50 para 2015, ou seja 49% 
da população economicamente inactiva (menores 
de 14 anos e maiores de 65 anos) dependente de 

51% da população que constitui a força de trabalho. 
Contudo, esta tendência está a mudar. Até 2050, os 
que se encontram em idade activa deverão cons-
tituir 61% da população que sustenta os restantes 
39%, representando um potencial de bónus demo-
gráfi co signifi cativo para o país.

Figura 3.6: Pirâmide etária demográfi ca – Moçambique
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Fonte: UN, World Population Prospects. Revisão de 2015

Não só a população mundial está a crescer, como 
também está a tornar-se mais urbanizada. A propor-
ção da população mundial que vive nas zonas urba-
nas deverá aumentar de 54% em 2014 para 66% em 
2050. A população de Moçambique está também a 
urbanizar-se rapidamente. Em 1990, 75% da popu-
lação vivia nas zonas rurais e os restantes 25% nas 

zonas urbanas. As projecções demográfi cas para 
2015 indicam que do total de cerca de 25 milhões de 
habitantes, 32% vivem nas zonas urbanas e 68% nas 
zonas rurais. Até 2030, prevê-se que a população ur-
bana de Moçambique represente 38% do total e em 
menos de 35 anos, até 2050, metade da população 
moçambicana deverá viver nas vilas ou cidades.

Figura 3.7: Taxa de população urbana mundial & Tendência da população rural e urbana de Moçambique 1990-2050
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Figura 3.4: Tendência demográfi ca mundial por grupo etário 1980-2050
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Ademais, a média de idades da população em 
África é signifi cativamente inferior à dos outros 
continentes e a população está a envelhecer a um 
ritmo mais lento (Fig. 3.5), com a média de idade e 
a taxa de envelhecimento mais baixas ainda para 
Moçambique. 

Embora a média de idade da população mundial 
tenha aumentado de 22 para 29 nos últimos 25 
anos (1990-2015), a média de idade da população 

em África e Moçambique manteve-se na segunda 
metade da adolescência, entre 17 e 19 anos.

Em termos prospectivos, a média de idade da popula-
ção mundial deverá aumentar para 33 até 2030 e para 36 
até 2050 mas em relação a Moçambique, prevê-se um 
aumento mais reduzido de 17 para 19 até 2030, e segui-
damente para 22 até 2015, com tendências semelhantes 
para África como um todo. O envelhecimento da popula-
ção é mais proeminente na China e América Latina.

Figura 3.5: Tendência da média de idade da população 1990-2050
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Analisando mais detalhadamente as mudanças 
previstas na estrutura populacional em Moçambi-
que, a Figura 3.6 mostra uma taxa de dependência 
de aproximadamente 50/50 para 2015, ou seja 49% 
da população economicamente inactiva (menores 
de 14 anos e maiores de 65 anos) dependente de 

51% da população que constitui a força de trabalho. 
Contudo, esta tendência está a mudar. Até 2050, os 
que se encontram em idade activa deverão cons-
tituir 61% da população que sustenta os restantes 
39%, representando um potencial de bónus demo-
gráfi co signifi cativo para o país.

Figura 3.6: Pirâmide etária demográfi ca – Moçambique
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Não só a população mundial está a crescer, como 
também está a tornar-se mais urbanizada. A propor-
ção da população mundial que vive nas zonas urba-
nas deverá aumentar de 54% em 2014 para 66% em 
2050. A população de Moçambique está também a 
urbanizar-se rapidamente. Em 1990, 75% da popu-
lação vivia nas zonas rurais e os restantes 25% nas 

zonas urbanas. As projecções demográfi cas para 
2015 indicam que do total de cerca de 25 milhões de 
habitantes, 32% vivem nas zonas urbanas e 68% nas 
zonas rurais. Até 2030, prevê-se que a população ur-
bana de Moçambique represente 38% do total e em 
menos de 35 anos, até 2050, metade da população 
moçambicana deverá viver nas vilas ou cidades.

Figura 3.7: Taxa de população urbana mundial & Tendência da população rural e urbana de Moçambique 1990-2050
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Quadro 3.2: Consumo em países em desenvolvimento e emergentes – Base da Pirâmide 

Os Dados do Consumo Mundial preparados pelo Banco Mundial fornecem informação meticulosamente desagre-
gada sobre os padrões de consumo em 92 países em desenvolvimento e emergentes, classifi cados em quatro 
grupos de renda (Fig. 3.10). Estes dados revelam claramente como os padrões de consumo mudam de acordo com 
os estratos de renda, com uma média próxima de 50% de rendimentos a serem gastos em comida e bebida nos es-
tratos de baixa renda e da população mais pobre. As possíveis implicações comerciais disto merecem uma análise. 
Os países de baixa renda e as populações mais pobres tendem a registar as taxas mais elevadas de crescimento 
populacional e de urbanização. Se o desenvolvimento económico e o crescimento pudessem ser previstos nestes 
países, a mudança prevista nos padrões de consumo que provavelmente seguiria poderia apontar para algumas 
oportunidades de negócio e de investimento interessantes que levariam a uma maior diversifi cação da economia.

Figura 3.10: Padrão de consumo por sector e segmento de renda – 2010 (média de 92 países)
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Um sector chave para o comércio e desenvolvimento 
no futuro em Moçambique, a Figura 3.11 mostra que 
a procura mundial de energia aumentou em mais de 
50% durante o período de 1990 a 2013 e durante este 
período, a quantidade de energia usada para a pro-
dução de electricidade quase duplicou. Prevê-se que 
a procura de energia continue a aumentar até 2030.

Porém, a Agência Internacional de Energia (AIE) esti-
ma que a taxa de crescimento seja lenta com base nos 
pressupostos e recomendações da conferência sobre 

3.3 Procura de Energia e Industrialização
as alterações climáticas COP21. Prevê-se que esta 
situação leve a mudanças signifi cativas nas fontes de 
combustíveis usadas para a produção de electricidade. 

Historicamente, o carvão e o petróleo têm sido os com-
bustíveis predominantemente usados na produção de 
electricidade, com o consumo destes dois produtos a au-
mentar ao longo do período de 1990 a 2013. Todavia, a 
importância destes combustíveis poderá reduzir durante o 
período de 2013 a 2030, com o gás, os bio combustíveis e 
as fontes renováveis a assumirem uma maior importância.

Figura 3.11: Procura de energia por sector & Procura de energia primária total por recurso
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Os dados sugerem que à medida que as zonas ur-
banas crescem, tornam-se aglomerados importantes 
para o desenvolvimento económico e o investimento 
devido aos benefícios das economias de aglome-
ração. Contudo, com a urbanização, a estrutura da 
economia também tende a mudar para uma estrutura 
mais virada para o sector de serviços, uma vez que 
os actores económicos se concentram nas zonas ur-
banas e se envolvem no fornecimento de serviços, e 
maiores concentrações da população criam a procu-

ra de serviços. A Figura 3.8 mostra o crescimento re-
gistado no sector de serviços como percentagem do 
PIB em relação à mudança populaçãona população p 
urbana de Moçambique, África do Sul, Brasil e Índia. 

Todos os países apresentam uma maior depen-
dência do sector de serviços com o aumento da 
urbanização. Mesmo com uma taxa de urbanização 
relativamente baixa, o sector de serviços em Mo-
çambique já contribui com mais de 50% para o PIB.

Figura 3.8: Tendência da urbanização e serviços de valor acrescentado (% do PIB) 1980-2014
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Como uma indicação da dinâmica do crescimen-
to do sector de serviços em Moçambique, a Figura 
3.10 mostra o aumento do número de subscrições 
de telemóveis no período de 2001 a 2013, aumen-
tando de quase zero em 2001 para mais de 12 
milhões de subscrições em 2012. A Figura 3.11 

mostra o crescimento do turismo internacional e da 
receita derivada do turismo durante o mesmo perí-
odo e indica uma tendência semelhante no sector 
de serviços essencial que cria postos de trabalho e 
novas oportunidades de negócio, tanto nas zonas 
urbanas como noutras atracções turísticas.

Figura 3.9: Subscrição de telefonia móvel e fi xa & Chegadas e receitas do turismo internacional

0

2

6

4

10

8

14
(Milhões de subscrições)

12

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Móvel celular Telefone �xo

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0

50

150

100

250

200

350

300

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Turismo internacional, as chegadas - áxis esquerdo

Turismo internacional, a receita - áxis direito

(Milhões de pessoas) (Milhões de USD)

Fonte: INE



Posicionamento de Moçambique no Comércio Internacional 2016 33

Quadro 3.2: Consumo em países em desenvolvimento e emergentes – Base da Pirâmide 
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Um sector chave para o comércio e desenvolvimento 
no futuro em Moçambique, a Figura 3.11 mostra que 
a procura mundial de energia aumentou em mais de 
50% durante o período de 1990 a 2013 e durante este 
período, a quantidade de energia usada para a pro-
dução de electricidade quase duplicou. Prevê-se que 
a procura de energia continue a aumentar até 2030.

Porém, a Agência Internacional de Energia (AIE) esti-
ma que a taxa de crescimento seja lenta com base nos 
pressupostos e recomendações da conferência sobre 
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as alterações climáticas COP21. Prevê-se que esta 
situação leve a mudanças signifi cativas nas fontes de 
combustíveis usadas para a produção de electricidade. 

Historicamente, o carvão e o petróleo têm sido os com-
bustíveis predominantemente usados na produção de 
electricidade, com o consumo destes dois produtos a au-
mentar ao longo do período de 1990 a 2013. Todavia, a 
importância destes combustíveis poderá reduzir durante o 
período de 2013 a 2030, com o gás, os bio combustíveis e 
as fontes renováveis a assumirem uma maior importância.
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Passando para o impacto económico dos sectores 
de energia e industrial, a Figura 3.13 mostra a con-
tribuição da indústria para o PIB de África e dos Es-
tados do Golfo em 2014. A contribuição média do 
sector industrial para o PIB da África Subsaariana 
e do mundo em geral é inferior a 30% (27% e 26%, 
respectivamente). No caso dos países produtores 
de petróleo e ricos em recursos, a percentagem 
tende a ser muito maior, por exemplo na Rep. do 
Congo, Gabão, Argélia e Países do Golfo. A Nigé-
ria é um caso interessante em que os dados foram 
desagregados para os períodos 2000-04 e 2010-
14, ilustrando que à medida que o país se tornou 
menos dependente do petróleo e começou a diver-

sifi car a sua economia, passou a estar menos de-
pendente do sector industrial para o crescimento 
do PIB, baixando a contribuição para o PIB de 40% 
para 26%. 

Tal poderia parecer sugerir que com Moçambi-
que a tornar-se exportador de recursos minerais, 
e de gás em particular, corre o risco de se tornar 
demasiado dependente do sector industrial. Con-
tudo, tal como o caso da Nigéria demonstra, exis-
te também uma oportunidade de tomar medidas 
com vista a promover uma maior diversifi cação 
económica e um desenvolvimento económico 
mais equilibrado.

Figura 3.13: Indústria, valor acrescentado (% do PIB) 2014 – África Subsaariana e Países do Golfo 
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Quadro 3.3: COP 21 e previsão da procura de energia – Cenário de Transição da IEA

O desenvolvimento em Moçambique continua a ser afectado pelas alterações climáticas e desastres naturais, com estudos 
a apontarem para a intensifi cação da magnitude e da frequência das cheias e secas. Com a produção e a utilização de 
energia responsáveis por mais de dois terços das emissões de gases de estufa a nível mundial, os delegados da conferência 
COP21, realizada em 2015, acordaram num programa de cortes profundos nas emissões, ao mesmo tempo que se procura 
manter o crescimento global e aumentar a segurança da energia, particularmente as nações pobres e em desenvolvimento.

A Agência Internacional de Energia revela, no seu relatório especial World Energy Outlook Special Report (2015), que o 
uso de energia com baixa produção de carbono está a expandir e há indicações de que pode estar a acontecer uma 
quebra na ligação entre o crescimento económico e um aumento simultâneo de emissões. Em 2014, mais de metade da 
nova capacidade de geração de energia utilizou fontes renováveis e embora a economia mundial tenha crescido em 3%, 
as emissões de CO2 mantiveram-se estáveis pela primeira vez em mais de 40 anos. Além disso, a intensidade da energia 
da economia global caiu em 2,3% em 2014, mais do que o dobro da taxa média da redução ao longo da última década.

A AIE acredita que até 2020 poder-se-á conseguir um pico na utilização de combustíveis fósseis com recurso a tecnolo-
gias existentes e sem mudar as perspectivas de desenvolvimento de qualquer região. A isto se denomina “Cenário de 
Transição” e a sua realização seria uma indicação clara de uma determinação colectiva de combater as alterações climá-
ticas e manter o aquecimento global abaixo do limite de 2°C, considerado crítico pelos delegados do COP 21. O Cenário 
de Transição prevê a descarbonização a longo prazo do sector de energia através da adopção de cinco medidas:

 � Maior efi ciência da energia, particularmente nos sectores industrial, de construção e dos transportes;

 � Eliminação gradual de centrais hidroeléctricas movidas a carvão e proibição da sua construção;

 � Promoção do investimento em tecnologia de energias renováveis com o objectivo de aumentar o fi nanciamento 
dos actuais $270 biliões para $400 biliões até 2030;

 � Eliminação gradual dos subsídios aos combustíveis fósseis até 2030; e

 � Redução das emissões de metano no petróleo e produção de gás.
Fonte: IEA, World Energy Outlook 2015

Com base no pressuposto da AIE, a Figura 3.12 
destaca esta previsão mostrando uma queda no 
uso de carvão e petróleo para a produção de 
energia referente ao período de 2013 a 2030 e 
aumentos no uso de fontes de energia nucleares, 

a gás, hidroeléctricas e outras fontes de energia 
renováveis. Com efeito, a redução da utilização do 
petróleo e o aumento na utilização de gás já se es-
tabeleceram como uma tendência no período de 
1990 a 2013.

Figura 3.12: Tendência de produção de electricidade por recurso – cenário de transição da AIE 
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Passando para o impacto económico dos sectores 
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Congo, Gabão, Argélia e Países do Golfo. A Nigé-
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14, ilustrando que à medida que o país se tornou 
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e de gás em particular, corre o risco de se tornar 
demasiado dependente do sector industrial. Con-
tudo, tal como o caso da Nigéria demonstra, exis-
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Figura 3.13: Indústria, valor acrescentado (% do PIB) 2014 – África Subsaariana e Países do Golfo 

Maurit
ânia

Rep. d
o Congo

69 68
65 64

57
56

46

40
39 39

38
36

33 32 32
29 29 29

28 27 26 26
25 24 23 23 22 22 21 20 19

17 17 16 16 15 15 14 14
10

29

Catar

Kuwait

Gabão

Arábia Saudita

Arg
élia

Nigéria
 (2

000-04 avg.)

Egipto

Botsw
ana

Leso
to

Tunísi
a

Marro
co

s
Guiné

Benin
Gana

RD Congo

Namíbia

Zim
bábwe

Burkina Faso

Áfri
ca

 do Sul
Mali

Áfri
ca

 Subsa
ria

na

Mundo (2
013)

Nigéria
 (2

010-14 avg.)
Níger

Tanzâ
nia

Senegal

Uganda

Serra
 Leoa

Quênia

Moça
mbique

Malawi

Cabo Verd
e

Madagásca
r

Ruanda

Chade

Guiné-Biss
au

São Tomé e Prín
cip

e

Etió
pia

Omã

(Indústria, valor acrescentado % do PIB)

Fonte: World Bank



Posicionamento de Moçambique no Comércio Internacional 2016 37

Figura 3.15: Tendência do preço dos combustíveis e economia global & Receita do Governo nos países 
produtores de petróleo
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Por último, em relação à procura de energia, a Figura 
3.16 analisa a relação existente entre as mudanças 
no índice de preços do combustível / energia e o IDE 
durante o período de 2000 a 2014 a nível mundial e, 
especifi camente, na Nigéria e Moçambique. 

A nível mundial, embora haja um desfasamento 
temporal, parece existir uma forte correlação entre 
as variáveis, com quedas visíveis no IDE na se-
quência de reduções no índice de preços do com-

bustível / energia. No entanto, para Moçambique, 
as reduções de IDE só corresponderam visivelmen-
te a quedas no índice de preços do combustível 
/ energia nos últimos 3 anos, com um investimen-
to crescente na maior parte do período de 2000 
a 2012, independentemente das mudanças nos 
preços dos combustíveis e da energia. No entanto, 
para a Nigéria, uma economia maior e mais madu-
ra, a correlação é mais acentuada.

Figura 3.16: Tendência do preço dos combustíveis e tendência global do IDE & Tendência do IDE de 
Moçambique e da Nigéria
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Quadro 3.4: Cadeia de Valor Global (CVG) – oportunidades e riscos

As Cadeias Globais de Valor (CGV) representam um sistema em que os produtos acabados já não são produzidos 
num único país ou num único local. Pelo contrário, os componentes de um produto são fabricados e montados em 
vários locais em todo o mundo. Deste modo, a estrutura da capacidade de produção de um país e o seu sucesso 
económico são determinados pela sua habilidade de se tornar e permanecer parte de uma ou mais cadeias glo-
bais de valor. A teia de produção global está a tornar-se cada vez mais complexa e em rápida mudança com o 
aumento drástico da mobilidade dos recursos humanos, capital, bens e informação. 

O crescimento económico na Ásia Oriental, conseguido através da resposta à procura de produtos manufactura-
dos de países avançados e da integração nas CGV, encorajou outros países a adoptar uma abordagem orientada 
para a exportação em relação ao desenvolvimento. O Relatório de Desenvolvimento Industrial 2013 (2013) explica 
que ser parte da CGV pode melhorar o desenvolvimento da indústria de quatro maneiras principais: 

 � O aumento da receita resultante da integração comercial incentiva os exportadores a melhorar a tecnologia; 

 � O comércio internacional expõe as empresas a formas de concorrência que podem não enfrentar no mercado interno; 

 � Os compradores estrangeiros podem exercer pressão em relação à qualidade e ao preço, forçando as empre-
sas a melhorar a sua efi ciência; e

 � Pode melhorar o acesso a equipamento avançado e a centros de pesquisa e desenvolvimento.

O Relatório de Desenvolvimento Industrial 2016 (2015) enfatiza que, embora as exportações de países africanos já es-
tejam a integrar-se nas CGV, elas tendem a situar-se na extremidade inferior da cadeia de valor que envolve os produ-
tos de processos de produção primária (tais como minerais e matérias-primas), que tendem a oferecer poucas opor-
tunidades para o tipo de inovação tecnológica que criaria um maior potencial de crescimento e expansão económica.

 Também deixa estes países extremamente vulneráveis à volatilidade na economia mundial, nomeadamente aos 
preços das commodities. A abertura do comércio pode criar oportunidades, mas a excessiva dependência da 
indústria primária e manufactura de baixa tecnologia pode expor desproporcionalmente os países em desenvolvi-
mento a mercados internacionais, conduzindo a uma variação nas receitas do Estado .
Fonte: UNIDO, Industrial Development Report 2013, 2016

Existe uma forte correlação entre as mudanças no ín-
dice de preços do combustível / energia (incluindo os 
preços do petróleo bruto, do gás natural e do carvão) 
e os valores das exportações mundiais. A exportação 
de combustíveis minerais e petróleos é a maior com-
ponente do comércio mundial e teve um impacto sig-
nifi cativo na tendência do comércio durante o período 
de 2002 a 2014, conforme destacado na Figura 3.14.

As mudanças no índice de preços do combustível / 
energia também parecem ter impacto sobre o PIB e 

as receitas dos Estados. O crescimento económico 
na África Subsaariana, incluindo Moçambique, pare-
ce ser mais sensível a quedas no índice de preços do 
combustível / energia do que acontece na economia 
global como um todo. Da mesma forma, a Figura 3.15 
mostra uma correlação particularmente forte entre o / 
índice de preços do combustível / energia e as recei-
tas do governo em três países africanos ricos em re-
cursos ao longo do período de 2000 a 2014, um factor 
importante para Moçambique levar em consideração.

Figura 3.14: Tendência do preço dos combustíveis e comércio mundial (exportações) 2005-2014
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Figura 3.15: Tendência do preço dos combustíveis e economia global & Receita do Governo nos países 
produtores de petróleo
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Por último, em relação à procura de energia, a Figura 
3.16 analisa a relação existente entre as mudanças 
no índice de preços do combustível / energia e o IDE 
durante o período de 2000 a 2014 a nível mundial e, 
especifi camente, na Nigéria e Moçambique. 

A nível mundial, embora haja um desfasamento 
temporal, parece existir uma forte correlação entre 
as variáveis, com quedas visíveis no IDE na se-
quência de reduções no índice de preços do com-

bustível / energia. No entanto, para Moçambique, 
as reduções de IDE só corresponderam visivelmen-
te a quedas no índice de preços do combustível 
/ energia nos últimos 3 anos, com um investimen-
to crescente na maior parte do período de 2000 
a 2012, independentemente das mudanças nos 
preços dos combustíveis e da energia. No entanto, 
para a Nigéria, uma economia maior e mais madu-
ra, a correlação é mais acentuada.

Figura 3.16: Tendência do preço dos combustíveis e tendência global do IDE & Tendência do IDE de 
Moçambique e da Nigéria
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A Agenda de Acção de Addis Abeba (2015) assinala a importância do fi nanciamento ao comércio como forma 
de maximizar o potencial comercial de um país, permitindo-lhe aproveitar as oportunidades de utilizar o comércio 
como motor do desenvolvimento. A Agenda defende um aumento signifi cativo do comércio mundial, procurando 
duplicar a quota das exportações globais dos países menos desenvolvidos até 2020, mas de uma forma que seja 
consistente com a realização dos objectivos de desenvolvimento sustentável. 

A integração regional será um meio importante para 
alcançar este objectivo através da redução das bar-
reiras comerciais e da introdução de reformas de 
políticas que permitam que as grandes, pequenas e 
micro empresas se integrem de maneira mais efi caz 
em cadeias regionais e globais de valor. Tal irá exigir 
o apoio da comunidade internacional, incluindo os 
bancos regionais de desenvolvimento. 

Além disso, a Ajuda ao Comércio terá que dar uma 
atenção especial aos países menos desenvolvidos, 
especialmente através do Quadro Integrado Refor-
çado de Assistência Técnica Relacionada com o Co-
mércio.

ODS

AAAA

AfT IPOA

Rome
Declaration

Figura 3.17: Agenda de desenvolvimento global ligado ao comércio
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Em 2015, os Estados Membros das Nações Uni-
das aprovaram, por unanimidade, um conjunto de 
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
com o propósito de acabar com a pobreza até 
2030. Os ODS são um conjunto de 17 objectivos 
ambiciosos com 169 metas específi cas de desen-
volvimento. 

A agenda 2030 é a base em que assentarão os 
esforços destinados a garantir um desenvolvimen-
to sustentável e inclusivo nos próximos 15 anos e 
em Setembro de 2015, o Governo de Moçambique 
comprometeu-se a implementar a Agenda 2030 e a 
trabalhar rumo à realização dos ODS.

O comércio, bem como a receita do governo dele 
derivado, dará um contributo importante para fi nan-
ciar a implementação dos ODS e terá um impacto 
positivo no desenvolvimento socioeconómico se 
puder ser efectivamente explorado. Vários ODS têm 
ligação directa com o comércio, por exemplo:

 � Objectivo 2: Acabar com a fome, alcançar a se-
gurança alimentar e uma melhor nutrição e pro-
mover a agricultura sustentável 

Meta 2.b: Corrigir e prevenir restrições co-
merciais e a distorção nos mercados agrí-
colas mundiais, incluindo a eliminação pa-
ralela de todas as formas de subsídios de 
exportação agrícola e todas as medidas de 

exportação com efeito equivalente, em con-
formidade com o mandato da Ronda de De-
senvolvimento de Doha.

 � Objectivo 8: Promover o crescimento económico 
contínuo, inclusivo e sustentável, o emprego ple-
no e produtivo e o trabalho decente para todos 

Meta 8.a: Aumentar o apoio da ajuda ao co-
mércio para os países em desenvolvimento, 
em particular os LDCs, nomeadamente atra-
vés do Quadro Integrado Reforçado para os 
LDCs

 � Objectivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos 
países e entre eles

Meta 10.b: Implementar o princípio de tra-
tamento especial e diferencial (special and 
differential treatment - SDT) dos países em 
desenvolvimento, em particular os LDCs , em 
conformidade com o acordo da OMC

 � Objectivo 17: Fortalecer os meios de implemen-
tação e revitalizar a parceria global para o de-
senvolvimento sustentável

Meta 17.11: Aumentar signifi cativamente as 
exportações dos países em desenvolvimen-
to, em particular com a fi nalidade de duplicar 
a quota das exportações mundiais dos LDCs 
até 2020.

Quadro 3.5: Comércio e Agenda de Desenvolvimento 

O comércio pode ser um factor chave no desenvolvimento económico e pode melhorar o acesso dos países em 
desenvolvimento aos bens e serviços essenciais, reduzindo ainda mais os seus custos e diminuindo os défi ces 
comerciais. É largamente aceite que o comércio, o desenvolvimento e a redução da pobreza estão intrinsecamente 
ligados. O crescimento contínuo está fortemente associado à redução da pobreza e o comércio e o crescimento 
estão fortemente ligados.

O comércio é uma fonte importante de meios fi nanceiros e não-fi nanceiros para o desenvolvimento. O comércio 
internacional é uma fonte importante de receitas e de investimento de capital, que é essencial para a transforma-
ção estrutural. A agenda de desenvolvimento 2030 requer aumentos signifi cativos no fi nanciamento ao desenvol-
vimento e o comércio internacional poderia desempenhar um papel contributivo importante, particularmente para 
os países menos desenvolvidos.

A política comercial deve não só promover o comércio, mas também usar melhorias no comércio para promover 
um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. A Iniciativa de Ajuda ao Comércio (Aid for Trade)contribui para 
os países melhorarem a coerência política em relação ao comércio e ao desenvolvimento económico, ao mesmo 
tempo que aderem a objectivos mais amplos de desenvolvimento social e ambiental.

3.4 Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o 
Comércio



Posicionamento de Moçambique no Comércio Internacional 2016 39
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como motor do desenvolvimento. A Agenda defende um aumento signifi cativo do comércio mundial, procurando 
duplicar a quota das exportações globais dos países menos desenvolvidos até 2020, mas de uma forma que seja 
consistente com a realização dos objectivos de desenvolvimento sustentável. 

A integração regional será um meio importante para 
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reiras comerciais e da introdução de reformas de 
políticas que permitam que as grandes, pequenas e 
micro empresas se integrem de maneira mais efi caz 
em cadeias regionais e globais de valor. Tal irá exigir 
o apoio da comunidade internacional, incluindo os 
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Figura 4.1: Organograma – Ministério da Indústria e Comércio
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Quadro 4.1: Funções atribuídas ao Minsitério da Indústria e Comércio
 � Elaboração de propostas e monitoria de execução de políticas e estratégias de desenvolvimento da indústria, 

comercio e prestação de serviços;

 � Promoção de um quadro legal e institucional adequado ao desenvolvimento do sector;

 � Promoção dos serviços de normalização e qualidade;

 � Protecção dos direitos de propriedade industrial e o combate à concorrência desleal;

 � Dinamização dos serviços de inspecção e fi scalização das actividades económicas;

 � Promoção de acções que visem a defesa dos direitos do consumidor;

 � Coordenação com outros órgãos do Estado para zelar pelos assuntos ligados à concorrência;

 � Coordenação intersectorial para o desenvolvimento do sector privado;

 � Promoção da industrialização orientada para a modernização da economia;

 � Fomento da produção industrial, agro-processamento e competitividade industrial;

 � Desenvolvimento de acções para a promoção de programas de cooperação com vista à mobilização de assis-
tência técnica a projectos e programas do sector;

 � Promoção do desenvolvimento de infra-estruturas para a comercialização agrícola e de apoio a actividade 
industrial;

 � Desenvolvimento e promoção de exportações;

 � Promoção do desenvolvimento de produtos com valor acrescentado e conteúdo local;

 � Promoção da investigação e desenvolvimento industrial;

 � Promoção da participação do sector privado no desenvolvimento industrial, comercial e de prestação de ser-
viços.

40 Posicionamento de Moçambique no Comércio Internacional 2016

Quadro Institucional 
e de Políticas do Comércio 
em Moçambique

C a p í t u l o  IV

competências do MIC foi revisto em Abril de 2016 
e confere 16 atribuições a este Ministério (Quadro 
4.1).

Para operacionalizar estas atribuições, o MIC defi -
niu quatro áreas fundamentais: 

1. Indústria

2. Comércio Interno

3. Comércio Externo

4. Apoio ao Sector Privado

Estas áreas estão refl ectidas na estrutura organi-
zacional do Ministério, que foi redefi nida no seu 
Estatuto. Existe também uma série de instituições 
especializadas que realizam funções específi cas 
no contexto do mandato do MIC e que estão sob a 
sua tutela  (Fig. 4.1).  

4.1 Quadro Institucional e de Políticas do Comércio

O comércio é uma questão transversal que afecta 
praticamente todos os sectores e que, por conse-
guinte, requer uma abordagem holística e integra-
da para garantir medidas de orientação efectivas e 
efi cientes. Além disso, considerando que o sector 
privado é o actor chave no sector do comércio, o 
papel do governo em termos de promoção e faci-
litação do papel do sector privado no desenvolvi-
mento económico e na melhoria do ambiente de 
negócios é crucial para o crescimento do comércio 
interno e internacional.

O Ministério da Indústria e Comércio (MIC) é a 
instituição-chave com o mandato de promover o 
comércio, melhorar a competitividade e coordenar 
esta questão transversal em vários sectores e insti-
tuições, de modo a maximizar os esforços com vis-
ta a melhorar o comércio. O estatuto que defi ne as 
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Figura 4.1: Organograma – Ministério da Indústria e Comércio
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Gabinete do Ministro

Gabinete Jurídico

Inspeção da Industria e 
Comercio

Conselho Coordenador
(uma vez por ano)

Conselho Consultivo
(bimensalmente)

Conselho Técnico
(semanal)

DNI

Direcção 
Nacional da 

Industria

DNCI

Direcção 
Nacional do 

Comercio 
Interno

DNCE

Direcção 
Nacional do 

Comercio 
Externo

DASP

Dirceção 
Nacional da 

Apoio ao 
Desenvolvi-
mento do 

Sector 
Privado

DPE

Direcção do 
Plani�cação 

e Estudos

DTIC

Departa-
mento de 

Tecnologias 
de 

Informação e 
Comuni-

cação

DAF

Departa-
mento de 
Adminis-
tração e 
Finanças

DRH

Departa-
mento de 
Recursos 
Humanos

DA

Departa-
mento de 

Aquisições

DCI

Departa-
mento de 
Comuni-
cação e 
Imagem

BAU Balcões de Atendimento 
Único

Instituição Subordinadas/Tuteladas

Colectivos de MIC

Quadro 4.1: Funções atribuídas ao Minsitério da Indústria e Comércio
 � Elaboração de propostas e monitoria de execução de políticas e estratégias de desenvolvimento da indústria, 

comercio e prestação de serviços;

 � Promoção de um quadro legal e institucional adequado ao desenvolvimento do sector;

 � Promoção dos serviços de normalização e qualidade;

 � Protecção dos direitos de propriedade industrial e o combate à concorrência desleal;

 � Dinamização dos serviços de inspecção e fi scalização das actividades económicas;

 � Promoção de acções que visem a defesa dos direitos do consumidor;

 � Coordenação com outros órgãos do Estado para zelar pelos assuntos ligados à concorrência;

 � Coordenação intersectorial para o desenvolvimento do sector privado;

 � Promoção da industrialização orientada para a modernização da economia;

 � Fomento da produção industrial, agro-processamento e competitividade industrial;

 � Desenvolvimento de acções para a promoção de programas de cooperação com vista à mobilização de assis-
tência técnica a projectos e programas do sector;

 � Promoção do desenvolvimento de infra-estruturas para a comercialização agrícola e de apoio a actividade 
industrial;

 � Desenvolvimento e promoção de exportações;

 � Promoção do desenvolvimento de produtos com valor acrescentado e conteúdo local;

 � Promoção da investigação e desenvolvimento industrial;

 � Promoção da participação do sector privado no desenvolvimento industrial, comercial e de prestação de ser-
viços.
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Prioridade III: Promover o Emprego e Aumentar a Produtividade e a Competitividade

Objectivo Estratégico (i): Objectivo Estratégico (ii): Objectivo Estratégico (iv):

Aumentar a produção e a produtivi-
dade em todos os sectores, com ên-
fase na agricultura.

 � Incrementar os níveis de produção 
e de produtividade nas culturas 
alimentares básicas com vista a 
alcançar a auto-sufi ciência ali-
mentar.

 � Promover a comercialização agrí-
cola orientada para o mercado 
interno e externo, com incidência 
nos cereais, privilegiando a po-
tenciação dos intervenientes da 
comercialização ligados à rede de 
armazenagem para a promoção 
do agro-processamento e melho-
ria da balança de pagamentos.

Promover a industrialização orientada 
para a modernização da economia e 
para o aumento das exportações.

 � Promover as exportações para 
permitir que os operadores econó-
micos tirem vantagens das oportu-
nidades de mercados criadas pelo 
sistema comercial multilateral.

 � Diversifi car a base e os destinos 
das exportações. 

 � Implementar os instrumentos da 
SADC para a consolidação da 
Zona de Comércio Livre.

 � Estimular o desenvolvimento da in-
dústria transformadora para o au-
mento do valor acrescentado, de 
modo a reduzir os desequilíbrios 
da balança comercial.

Promover a cadeia de valor dos pro-
dutos primários nacionais asseguran-
do a integração do conteúdo local.

 � Fortalecer a integração e o cresci-
mento das indústrias nacionais na 
cadeia de valor dos megaprojec-
tos, privilegiando as pequenas e 
médias empresas moçambicanas.

 � Dinamizar a implantação de par-
ques industriais, aqua-parques, 
zonas económicas especiais e 
outras facilidades de apoio ao 
desenvolvimento do sector produ-
tivo.

 � Promover a incubação de empre-
sas do ramo tecnológico e concur-
sos de ideias de negócios para o 
desenvolvimento de novos produ-
tos e serviços.

Considerando a natureza multissectorial e trans-
versal da promoção do comércio numa econo-
mia global, é crucial que no exercício das suas 
funções, o MIC coordene e colabore com outros 
Ministérios e que participe na formulação e exe-
cução da política e estratégias relevantes à sua 
área. A título de exemplo, a coordenação de 
políticas é importante com o Ministério da Agri-
cultura e Segurança Alimentar (MASA) em rela-

ção à implementação do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Sector Agrícola 2010-2019; 
com o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pes-
cas (MMAIP) em relação ao Programa Nacional 
de Desenvolvimento das Pescas 2010-2019; e 
com o Ministério da Economia e Finanças (MEF) 
em relação ao Programa de Investimento Inte-
grado para o desenvolvimento estratégico da 
infra-estrutura. 
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As medidas de orientação do MIC em relação ao 
desenvolvimento do comércio são norteadas por 
vários documentos estratégicos, tais como a “Polí-
tica e estratégia comercial 1998,” “Estratégia para 
a melhoria do ambiente de negócios em Moçam-
bique 2013-2017,” “Política e estratégia industrial 
2015-2025” e “Programa de integração da comer-
cialização agrícola” (Fig. 4.2). 

A estratégia nacional e interministerial em relação 
ao comércio é defi nida na Estratégia de Nacional 
de Desenvolvimento 2015-35 (ENDE) e no Plano 
Quinquenal do Governo (PQG) para o período 2015-
2019. A ENDE articula a via para a industrialização 
em Moçambique ligando vários sectores, nomea-
damente a educação e a saúde com o objectivo de 
promover o desenvolvimento económico através da 
diversifi cação, privilegiando quatro sectores prio-
ritários: indústria transformadora da agricultura e 
pescas, indústria extractiva mineral e turismo.

O PQG defi ne as prioridades e os objectivos de de-
senvolvimento do Governo para o período 2015-19 
e foi aprovado pela Assembleia da República em 
Abril de 2015. 

O objectivo central do programa é a melhoria das 
condições de vida do povo moçambicano aumen-
tando o emprego, a produção e a competitividade, 
criando riqueza e gerando um desenvolvimento 
equilibrado e inclusivo, num ambiente de paz, se-
gurança, harmonia, solidariedade, justiça e coesão 
entre os moçambicanos.

O Programa defi ne cinco prioridades e tres pilares 
de suporte de desenvolvimento fundamentais:

 � Prioridade:

I: Consolidar a unidade nacional, a paz e a sobe-
rania 

II: Desenvolver o capital humano e social 

III: Promover o emprego, a produtividade e a com-
petitividade

IV: Desenvolver a infra-estrutura económica e so-
cial 

IV: Garantir a gestão sustentável e transparente dos 
recursos naturais e do meio ambiente.

 � Pilar de Suporte:

I: Consolidar o Estado de Direito Democrático, 
Boa Governação e Descentralização

II: Promover Um Ambiente Macro-Economico

III: Reforçar a Cooperação Internacional

O Programa adopta uma abordagem holística e de-
fi ne um programa integrado que procura melhorar 
a competitividade e a produtividade do país, trans-
formar a agricultura e modernizar e industrializar a 
economia, privilegiando o aumento das exporta-
ções. 

O PQG é operacionalizado pelo Plano Económico 
e Social (PES), um plano de acções anual imple-
mentado pelos Ministérios, fi nanciado por fontes 
internas e externas e aprovado pela Assembleia da 
República.

As atribuições do MIC estão directamente ligadas a 
várias prioridades, pilares e objectivos estratégicos 
do PQG, tais como:

Prioridade II: Reduzir a desnutrição através da 
utilização de alimentos fortifi cados

Prioridade III: Promover a industrialização, co-
mercialização, exportação e capacitação dos 
produtores locais

Prioridade V: Assegurar a criação expansão e 
consolidação do sistema de armazenagens e 
conservação de produtos

Pilar de Suporte I: Fortalecer e Melhorar o ambiente 
de Negócio

Pilar de Suporte II: Fortalecer a participação do 
Pais no comércio Internacional e na integração 
regional e continental

Além do acima mencionado, o MIC é o Ministério 
principal responsável pela realização de vários ob-
jectivos estratégicos relacionados com a Prioridade 
III do PQG, cujos objectivos estratégicos funda-
mentais são os seguintes:
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Prioridade III: Promover o Emprego e Aumentar a Produtividade e a Competitividade

Objectivo Estratégico (i): Objectivo Estratégico (ii): Objectivo Estratégico (iv):

Aumentar a produção e a produtivi-
dade em todos os sectores, com ên-
fase na agricultura.

 � Incrementar os níveis de produção 
e de produtividade nas culturas 
alimentares básicas com vista a 
alcançar a auto-sufi ciência ali-
mentar.

 � Promover a comercialização agrí-
cola orientada para o mercado 
interno e externo, com incidência 
nos cereais, privilegiando a po-
tenciação dos intervenientes da 
comercialização ligados à rede de 
armazenagem para a promoção 
do agro-processamento e melho-
ria da balança de pagamentos.

Promover a industrialização orientada 
para a modernização da economia e 
para o aumento das exportações.

 � Promover as exportações para 
permitir que os operadores econó-
micos tirem vantagens das oportu-
nidades de mercados criadas pelo 
sistema comercial multilateral.

 � Diversifi car a base e os destinos 
das exportações. 

 � Implementar os instrumentos da 
SADC para a consolidação da 
Zona de Comércio Livre.

 � Estimular o desenvolvimento da in-
dústria transformadora para o au-
mento do valor acrescentado, de 
modo a reduzir os desequilíbrios 
da balança comercial.

Promover a cadeia de valor dos pro-
dutos primários nacionais asseguran-
do a integração do conteúdo local.

 � Fortalecer a integração e o cresci-
mento das indústrias nacionais na 
cadeia de valor dos megaprojec-
tos, privilegiando as pequenas e 
médias empresas moçambicanas.

 � Dinamizar a implantação de par-
ques industriais, aqua-parques, 
zonas económicas especiais e 
outras facilidades de apoio ao 
desenvolvimento do sector produ-
tivo.

 � Promover a incubação de empre-
sas do ramo tecnológico e concur-
sos de ideias de negócios para o 
desenvolvimento de novos produ-
tos e serviços.

Considerando a natureza multissectorial e trans-
versal da promoção do comércio numa econo-
mia global, é crucial que no exercício das suas 
funções, o MIC coordene e colabore com outros 
Ministérios e que participe na formulação e exe-
cução da política e estratégias relevantes à sua 
área. A título de exemplo, a coordenação de 
políticas é importante com o Ministério da Agri-
cultura e Segurança Alimentar (MASA) em rela-

ção à implementação do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Sector Agrícola 2010-2019; 
com o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pes-
cas (MMAIP) em relação ao Programa Nacional 
de Desenvolvimento das Pescas 2010-2019; e 
com o Ministério da Economia e Finanças (MEF) 
em relação ao Programa de Investimento Inte-
grado para o desenvolvimento estratégico da 
infra-estrutura. 
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O Comité Director Nacional do QIR foi criado para monitorizar a implementação do QIR a nível nacional. Reúne-se 
trimestralmente e é presidido do Director Nacional do Comércio Externo (MIC) e é composto por representantes 
dos sectores público e privado, sociedade civil, académicos e parceiros de desenvolvimento. Apesar da importân-
cia das questões tratadas pelo QIR, o nível de envolvimento dos intervenientes precisa melhorar. 

A criação da Comissão Nacional de Facilitação do Comércio foi uma recomendação do Acordo de Facilitação do 
Comércio 2013 da OMC e prevê-se que seja criado como um subgrupo do Grupo Interministerial de Remoção 
de Barreiras ao Investimento (GIRBI), que se reúne trimestralmente sob a presidência do MIC a nível técnico e do 
Primeiro-ministro a nível político. Estes exemplos mostram como embora os mecanismos sejam estruturados de for-
ma a produzir resultados, ao mesmo tempo constituem desafi os para a coordenação de esforços a nível nacional.  

A nível das políticas, a coordenação também é essencial. Por um lado, os instrumentos de orientação, tais como 
o Programa Abrangente de Desenvolvimento Agrário da União Africana (African Union’s Comprehensive African 
Agriculture Development Program - CAADP), o PQG 2015-2019 e o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Sec-
tor Agrário (PEDSA) destacam a importância da necessidade de aumentar a produção, a produtividade, os postos 
de trabalho e os rendimentos dos produtos agrícolas. 

Por outro lado, o governo deve garantir que a operacionalização destas políticas e estratégias seja efectivamente 
alinhada com os instrumentos de orientação do MIC, nomeadamente a Política e Estratégia Industrial 2015-2025, 
a Política e Estratégia Comercial 1998 e o EDIC 2014 para melhor facilitar a integração da economia nacional nas 
cadeias regionais e globais de valor.

Mecanismo de Coordenação de QIR - Comité de Inter-Institucioal

Sector 
Privado (CTA 

e outros 
relevantes)  

MASA

MMAIP

MEF

MINEC

MITESSMITADER

MTC

MCT

MIREME

MIC

Cooperação 
multilateral 
(OMC-QIR, 
ONU, IFI) 

Academia/ 
Think-tank 
(UEM, ACIS, 

CEMO, e 
outros)

Sociedade 
Civil, Media

Cooperação 
Bilateral

4.2 Acordos de Comércio Internacional

Existe uma série de acordos de comércio internacional 
em vigor em Moçambique que proporcionam o qua-
dro para a promoção do comércio bilateral, regional e 
multilateral. Os acordos de comércio internacional de 
que Moçambique é parte podem ser agrupados em 
quatro tipos: 

 � Acordos Bilaterais: Acordos com o Zimbabwe 
(2004) e o Malawi (2006) 

 � Acordos Regionais: Incluem a Zona de Comé-
rcio Livre da SADC, os Acordos de Parceria 
Económica SADC-UE (assinados em Junho de 
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Figura 4.2: Quadro de políticas e estratégias do Ministério da Indústria e Comércio

PES 2016

Politica e estratégia comercial 1998

Estudo Diagnostico para Integração 
do Comercio (EDIC) 2014

Politica e estratégia industrial 2016

Estratégia para a Melhoria do 
Ambiente de Negócios em 

Moçambique (EMAN 2) 2013-2017

Programa Integrado de Comerciali-
zação Agrícola (PICA)

Lei do Sistema Nacional de 
Qualidade

Estrategia para o Desenvolvimento 
das Pequenas e Medias Empresas 

em Mocambique 2007

MASA - PEDSA, PNISA, etc.
MMAIP - PDP, PESPA, etc.

MEF - PII, etc. 

Politica e Estratégias 
ligado nos outros sectores 
(e.g. MASA, MMAIP, MEF)

Politica e Estratégias 
ligado ao missão de MIC

PQG 2015-2019

Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento          
2015-2035 (ENDE)

(Nível Nacional)

(Outros 
Ministérios)

(MIC)

Quadro 4.2: Mecanismo coordenação de  questões ligadas ao Comércio – Ajuda ao 
Comércio e QIR em Moçambique

O Quadro Integrado Reforçado (QIR) é a única iniciativa global da Ajuda ao Comércio (Aid for Trade - AfT) para os 
Países Menos Desenvolvidos. Moçambique tornou-se elegível ao apoio ao abrigo do Quadro Integrado em 2004, e 
mais tarde pelo QIR em 2010. O apoio é prestado no âmbito dos projectos de Tier 1 e Tier 2. 

O apoio actual destina-se aos projectos de Nível 1, que inclui uma actualização do Estudo Diagnóstico da Integra-
ção do Comércio (EDIC), capacitação de instituições ligadas ao comércio e acções de integração do comércio, 
tais como workshops e estudos. Os projectos de Nível 2 baseiam-se nas prioridades defi nidas na Matriz de Acção 
do EDIC, concluída em 2014. 

O QIR também está a prestar assistência técnica aos intervenientes nacionais na identifi cação, selecção, priori-
zação e formulação de projectos de desenvolvimento de negócios de pequena escala e mobilização de recursos 
fi nanceiros.

Um dos principais desafi os enfrentados por Moçambique na área da política comercial em geral, e na AfT em par-
ticular, é a fraqueza dos mecanismos de coordenação a nível institucional e de políticas. Não existe um órgão ape-
nas responsável pela coordenação de questões ligadas ao comércio e verifi ca-se a tendência de os mecanismos 
serem criados numa base ad hoc para fazer face a questões específi cas. Dois exemplos são dignos de realce.
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O Comité Director Nacional do QIR foi criado para monitorizar a implementação do QIR a nível nacional. Reúne-se 
trimestralmente e é presidido do Director Nacional do Comércio Externo (MIC) e é composto por representantes 
dos sectores público e privado, sociedade civil, académicos e parceiros de desenvolvimento. Apesar da importân-
cia das questões tratadas pelo QIR, o nível de envolvimento dos intervenientes precisa melhorar. 

A criação da Comissão Nacional de Facilitação do Comércio foi uma recomendação do Acordo de Facilitação do 
Comércio 2013 da OMC e prevê-se que seja criado como um subgrupo do Grupo Interministerial de Remoção 
de Barreiras ao Investimento (GIRBI), que se reúne trimestralmente sob a presidência do MIC a nível técnico e do 
Primeiro-ministro a nível político. Estes exemplos mostram como embora os mecanismos sejam estruturados de for-
ma a produzir resultados, ao mesmo tempo constituem desafi os para a coordenação de esforços a nível nacional.  

A nível das políticas, a coordenação também é essencial. Por um lado, os instrumentos de orientação, tais como 
o Programa Abrangente de Desenvolvimento Agrário da União Africana (African Union’s Comprehensive African 
Agriculture Development Program - CAADP), o PQG 2015-2019 e o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Sec-
tor Agrário (PEDSA) destacam a importância da necessidade de aumentar a produção, a produtividade, os postos 
de trabalho e os rendimentos dos produtos agrícolas. 

Por outro lado, o governo deve garantir que a operacionalização destas políticas e estratégias seja efectivamente 
alinhada com os instrumentos de orientação do MIC, nomeadamente a Política e Estratégia Industrial 2015-2025, 
a Política e Estratégia Comercial 1998 e o EDIC 2014 para melhor facilitar a integração da economia nacional nas 
cadeias regionais e globais de valor.

Mecanismo de Coordenação de QIR - Comité de Inter-Institucioal

Sector 
Privado (CTA 

e outros 
relevantes)  

MASA

MMAIP

MEF

MINEC

MITESSMITADER

MTC

MCT

MIREME

MIC

Cooperação 
multilateral 
(OMC-QIR, 
ONU, IFI) 

Academia/ 
Think-tank 
(UEM, ACIS, 

CEMO, e 
outros)

Sociedade 
Civil, Media

Cooperação 
Bilateral

4.2 Acordos de Comércio Internacional

Existe uma série de acordos de comércio internacional 
em vigor em Moçambique que proporcionam o qua-
dro para a promoção do comércio bilateral, regional e 
multilateral. Os acordos de comércio internacional de 
que Moçambique é parte podem ser agrupados em 
quatro tipos: 

 � Acordos Bilaterais: Acordos com o Zimbabwe 
(2004) e o Malawi (2006) 

 � Acordos Regionais: Incluem a Zona de Comé-
rcio Livre da SADC, os Acordos de Parceria 
Económica SADC-UE (assinados em Junho de 
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Figura 4.3: Tarifa Média de Nação Mais Favorecida aplicada 2014 – Moçambique 
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 Fonte: WTO

Os acordos comerciais e os acordos de investimen-
to são quadros legais inseparáveis no sistema eco-
nómico global, uma vez que ambos promovem os 
fl uxos de mercadorias, meios fi nanceiros e recursos 

humanos entre dois ou mais países. A Tabela 4.2 
apresenta os acordos de investimento bilaterais em 
vigor em Moçambique e/ou assinados a nível bila-
teral.

Tabela 4.2: Acordos bilaterais de investimento – Moçambique 
País Ano de Assinatura Ano de entrada em vigor

Zimbábue 1990

Portugal 1996 1998
Maurícias 1997 2003
África do Sul 1997 1998
Argélia 1998 2000
Egipto 1998
Itália 1998 2003
EUA 1998 2005
Indonésia 1999 2000
China 2001 2002
Cuba 2001 2002
Países Baixos 2001 2004
Suécia 2001 2007
Dinamarca 2002 2002
França 2002 2006
Alemanha 2002 2007
Suíça 2002 2004
Emirados Árabes Unidos 2003
Finlândia 2004 2005
Reino Unido 2004 2004
EUA (TIFA) 2005 2005
BLEU (Belgium-Luxembourg 
Economic Union)

2006 2009

Vietname 2007 2007
Índia 2009 2009
Espanha 2010
Japão 2013 2014
Brasil 2015
Singapura 2016

Fonte: UNCTAD
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2016), bem como o acordo tripartido SADC-
EAC-COMESA que está neste momento a ser 
negociado

 � Iniciativas unilaterais: Referem-se essencial-
mente aos Acordos de Comércio Preferencial 
(Preferential Trade Agreement - PTA) destina-
dos aos LDC, incluindo a Lei do Crescimento e 
Oportunidades para África (African Growth and 
Opportunity Act - AGOA). (Tabela 4.1)

 � Acordos Multilaterais: refere-se às negociações 
comerciais entre os países membros da OMC. A 
Ronda de Doha é a actual ronda de negociações 
comerciais lançada em 2001, também conheci-
da por Agenda de Desenvolvimento de Doha, 
pois o seu enfoque incide nas perspectivas de 
comércio dos países em desenvolvimento. 

As tarifas comerciais são uma medida fundamen-
tal do comércio internacional para promover o co-
mércio e também incentivar a indústria e o negócio 
nacional. Em 2014, a tarifa aplicada aos produtos 
agrícolas foi de 13,8%, enquanto a tarifa consoli-

 � Em 2013, os membros da OMC concluíram nego-
ciações sobre um Acordo de Facilitação do Co-
mércio (Declaração Ministerial de Bali, adoptada 
em Dezembro de 2013), que entrará em vigor as-
sim que dois terços dos membros da OMC tiver-
em concluído o processo de ratifi cação. 

 � Em Moçambique, o processo de ratifi cação está 
em curso (Julho de 2016). Moçambique partic-
ipa em várias negociações na Ronda de Doha 
como membro o grupo ACP (Países de África, 
Caraíbas e Pacífi co, com acesso preferencial 
ao mercado da UE), Grupo Africano (membros 
africanos da OMC), LDCs, G-33 (Coligação de 
países em desenvolvimento que pressionam 
para que haja fl exibilidade para uma abertura 
limitada do mercado na agricultura). 

Tabela 4.1: Acordos de comércio preferencial – Moçambique

País Classi� cação
Ano de

entrada em vigor
PTS sub-schemes

UE SGP 1971 SGP+, Everything but Arms (LDCs)

Japão SGP 1971 LDCs

Noruega SGP 1971 SGP zero, SGP plus

Suíça SGP 1972 LDCs e países submetidos redução da dívida

Austrália SGP 1974 LDCs

Nova Zelândia SGP 1972 LDCs

Canadá SGP 1974 LDCs

EUA SGP 1979 LDCs

EUA Outro ACPs 2000 Benefícios têxteis e de vestuário

Marrocos LDC-specifi co 2001

Turquia SGP 2002 LDCs, Regime incentivo especial

Islândia SGP 2002

Taipei Chinês LDC-specifi co 2003

Tajiquistão LDC-specifi co 2003

Quirguistão LDC-specifi co 2006

Índia LDC-specifi co 2008

China LDC-specifi co 2010

Rússia SGP 2010 LDCs

Cazaquistão SGP 2010 LDCs

Belarus SGP 2010 LDCs

Chile LDC-specifi co 2014

Tailândia LDC-specifi co 2015
Fonte: WTO

dada foi estabelecida em 100%. Aos produtos não 
agrícolas a tarifa aplicada foi de 9,5%, enquanto a 
tarifa consolidada foi de 22,8%. A Figura 4.3 mostra 
a tarifa aplicada aos produtos importados em Mo-
çambique em 2014.
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Figura 4.3: Tarifa Média de Nação Mais Favorecida aplicada 2014 – Moçambique 
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 Fonte: WTO

Os acordos comerciais e os acordos de investimen-
to são quadros legais inseparáveis no sistema eco-
nómico global, uma vez que ambos promovem os 
fl uxos de mercadorias, meios fi nanceiros e recursos 

humanos entre dois ou mais países. A Tabela 4.2 
apresenta os acordos de investimento bilaterais em 
vigor em Moçambique e/ou assinados a nível bila-
teral.

Tabela 4.2: Acordos bilaterais de investimento – Moçambique 
País Ano de Assinatura Ano de entrada em vigor

Zimbábue 1990

Portugal 1996 1998
Maurícias 1997 2003
África do Sul 1997 1998
Argélia 1998 2000
Egipto 1998
Itália 1998 2003
EUA 1998 2005
Indonésia 1999 2000
China 2001 2002
Cuba 2001 2002
Países Baixos 2001 2004
Suécia 2001 2007
Dinamarca 2002 2002
França 2002 2006
Alemanha 2002 2007
Suíça 2002 2004
Emirados Árabes Unidos 2003
Finlândia 2004 2005
Reino Unido 2004 2004
EUA (TIFA) 2005 2005
BLEU (Belgium-Luxembourg 
Economic Union)

2006 2009

Vietname 2007 2007
Índia 2009 2009
Espanha 2010
Japão 2013 2014
Brasil 2015
Singapura 2016

Fonte: UNCTAD
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Tabela 4.4: Ranking da GCI 2015-2016 (comparação com países seleccionados na África Subsaariana)
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Maurícias 46 34 37 73 42 52 25 57 34 65 119 34 78

África do Sul 49 38 68 85 126 83 38 107 12 50 29 33 38

Ruanda 58 17 97 92 88 120 44 8 28 103 126 69 46

Botswana 71 37 96 9 119 100 95 39 63 91 105 111 102

Namíbia 85 44 66 71 116 109 85 49 50 87 114 77 74

Costa do 
Marfi m

91 62 85 74 129 108 75 69 60 102 81 93 53

Zâmbia 96 46 120 83 122 78 53 87 62 108 89 85 52

Seychelles 97 61 47 61 64 92 65 43 106 71 140 62 87

Quênia 99 91 99 123 114 98 84 31 42 94 71 48 41

Gabão 103 78 110 18 111 125 124 71 97 112 110 129 129

Cape Verde 112 66 94 124 51 81 99 125 111 77 138 106 100

Lesoto 113 45 113 44 130 116 88 75 127 123 133 105 70

Tanzânia 120 96 127 84 124 135 121 46 101 131 72 114 105

Zimbábue 125 112 129 104 106 117 131 134 124 118 115 130 128

Suazilândia 128 74 104 93 135 118 111 101 82 125 132 123 124

Madagáscar 130 129 138 101 123 131 119 42 133 129 106 119 106

Moçambique 133 126 126 122 133 136 112 98 126 124 101 120 83

Malavi 135 92 135 140 121 133 117 29 100 133 127 121 121
Fonte: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015-2016

Índice de Competitividade Global do WEF

O Índice de Competitividade Global, iniciado pelo 
Fórum Económico Mundial (World Economic Forum 
– WEF) em 2004, avalia o desempenho de um país 
em relação a um conjunto de instituições, políticas 
e factores que determinam a prosperidade econó-
mica actual e a médio prazo. O índice integra as-
pectos macroeconómicos e de micro negócios da 
competitividade num único índice constituído por 
mais de 110 variáveis, das quais dois terços resul-
tam da Pesquisa Executiva de Opinião e um terço 
é proveniente de fontes disponíveis publicamente, 

tais como as Nações Unidas. De acordo com a sua 
edição de 2015-2016, Moçambique ocupa o 133º 
lugar de um total de 140 países. A Tabela 4.4 apre-
senta uma comparação dos rankings dos países 
da África Subsaariana, em que Moçambique de-
monstra um desempenho relativamente satisfatório 
em relação à efi ciência do mercado de trabalho e 
inovação, enquanto existe uma percepção mais ne-
gativa no que se refere à infra-estrutura, desenvol-
vimento do mercado fi nanceiro e aos sectores da 
saúde e educação.
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Tabela 4.3: Ranking do Doing Business 2016 (comparação com países seleccionados na África 
Subsaariana)
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Maurícias 32 3 2 1 9 4 3 1 4 1 1

Ruanda 62 14 3 8 1 1 9 5 28 20 6

Botswana 72 28 11 10 3 10 7 6 3 21 3

África do Sul 73 17 10 31 11 7 1 2 21 16 2

Seychelles 95 22 20 16 2 13 15 3 7 23 4

Zâmbia 97 8 14 11 32 2 9 4 26 22 15

Namíbia 101 35 5 2 41 7 4 9 15 10 11

Suazilândia 105 32 8 25 15 10 22 8 1 41 10

Quênia 108 31 28 12 17 3 17 11 22 9 29

Gana 114 13 23 9 5 4 4 15 36 14 36

Lesoto 114 15 38 20 13 33 12 16 2 8 22

Uganda 122 36 33 30 18 4 12 14 19 6 14

Cabo Verde 126 7 12 17 4 13 37 10 11 2 39

Moçambique 133 18 1 28 12 33 12 20 20 46 5

Tanzânia 139 21 21 3 22 33 20 26 40 3 12

Malavi 141 33 4 35 7 33 17 12 16 28 37

Zimbábue 155 43 46 27 16 12 7 24 8 38 33

Angola 181 27 13 29 38 45 4 23 41 47 39
Fonte: World Bank, Doing Business 2016

4.3 Ambiente de Negócios em Moçambique

Doing Business (Fazer Negócio) 

O relatório “Doing Business”, produzido anualmen-
te pelo Banco Mundial desde 2003, mede 10 as-
pectos do quadro legal e regulador de um país com 
vista a comparar a facilidade de fazer negócio no 
contexto global. De acordo com o Doing Business 
2016, Moçambique posicionou-se no 133º lugar no 
índice de um total de 189 países. 

A Tabela 4.3 apresenta uma comparação dos 
rankings dos países da África Subsaariana e des-
taca que Moçambique apresenta um desempenho 

relativamente bom ao lidar com autorizações de 
construção, resolução de insolvência, protecção de 
investidores minoritários e registo de propriedade, 
enquanto na área de ligação à electricidade, aces-
so ao crédito e execução de contratos o desempe-
nho não seja satisfatório. 

Vale a pena assinalar que o Ruanda regista um de-
sempenho excelente em termos de obtenção de 
crédito, o que coloca o país na 2ª posição entre os 
países da África Subsaariana.  
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Tabela 4.4: Ranking da GCI 2015-2016 (comparação com países seleccionados na África Subsaariana)
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Maurícias 46 34 37 73 42 52 25 57 34 65 119 34 78

África do Sul 49 38 68 85 126 83 38 107 12 50 29 33 38

Ruanda 58 17 97 92 88 120 44 8 28 103 126 69 46

Botswana 71 37 96 9 119 100 95 39 63 91 105 111 102

Namíbia 85 44 66 71 116 109 85 49 50 87 114 77 74

Costa do 
Marfi m

91 62 85 74 129 108 75 69 60 102 81 93 53

Zâmbia 96 46 120 83 122 78 53 87 62 108 89 85 52

Seychelles 97 61 47 61 64 92 65 43 106 71 140 62 87

Quênia 99 91 99 123 114 98 84 31 42 94 71 48 41

Gabão 103 78 110 18 111 125 124 71 97 112 110 129 129

Cape Verde 112 66 94 124 51 81 99 125 111 77 138 106 100

Lesoto 113 45 113 44 130 116 88 75 127 123 133 105 70

Tanzânia 120 96 127 84 124 135 121 46 101 131 72 114 105

Zimbábue 125 112 129 104 106 117 131 134 124 118 115 130 128

Suazilândia 128 74 104 93 135 118 111 101 82 125 132 123 124

Madagáscar 130 129 138 101 123 131 119 42 133 129 106 119 106

Moçambique 133 126 126 122 133 136 112 98 126 124 101 120 83

Malavi 135 92 135 140 121 133 117 29 100 133 127 121 121
Fonte: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015-2016

Índice de Competitividade Global do WEF

O Índice de Competitividade Global, iniciado pelo 
Fórum Económico Mundial (World Economic Forum 
– WEF) em 2004, avalia o desempenho de um país 
em relação a um conjunto de instituições, políticas 
e factores que determinam a prosperidade econó-
mica actual e a médio prazo. O índice integra as-
pectos macroeconómicos e de micro negócios da 
competitividade num único índice constituído por 
mais de 110 variáveis, das quais dois terços resul-
tam da Pesquisa Executiva de Opinião e um terço 
é proveniente de fontes disponíveis publicamente, 

tais como as Nações Unidas. De acordo com a sua 
edição de 2015-2016, Moçambique ocupa o 133º 
lugar de um total de 140 países. A Tabela 4.4 apre-
senta uma comparação dos rankings dos países 
da África Subsaariana, em que Moçambique de-
monstra um desempenho relativamente satisfatório 
em relação à efi ciência do mercado de trabalho e 
inovação, enquanto existe uma percepção mais ne-
gativa no que se refere à infra-estrutura, desenvol-
vimento do mercado fi nanceiro e aos sectores da 
saúde e educação.
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Quadro 4.3: Índice de Desempenho Logístico

O Índice de Desempenho Logístico (Logistics Performance Index - LPI) tem sido preparado anualmente pelo 
Banco Mundial desde 2010 e representa um instrumento interactivo de referência criado para ajudar os países a 
identifi car os desafi os e oportunidades que enfrentam no seu desempenho em termos de logística comercial e o 
que podem fazer para melhorar o seu desempenho. 

O LPI 2016 permite estabelecer comparações entre 160 países. Moçambique tem uma pontuação relativamente 
boa, situando-se na 9ª posição do índice respeitante à região da África Austral e em 88º lugar a nível mundial e 
tem um desempenho satisfatório nos embarques internacionais e na localização e seguimento de mercadorias. 

O desempenho geral de Moçambique no índice melhorou desde 2010, especialmente em relação aos prazos de 
envio, alfândegas e localização e seguimento de mercadorias, o que provavelmente refl ecte as obras realizadas 
para o melhoramento do Porto de Nacala.

Figura 4.4: LPI – Moçambique 2010 vs 2016
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 � Alfândegas: A efi ciência das alfândegas e do 
desembaraço aduaneiro.

 � Infra-estrutura: A qualidade do comércio e da 
infra-estrutura dos transportes.

 � Embarques internacionais: A facilidade de or-
ganizar embarques a preços competitivos.

 � Qualidade e competência logística: A compe-
tência e a qualidade dos serviços de logísti-
ca— camionagem, frete e despacho aduanei-
ro.

 � Localização e seguimento: A capacidade de lo-
calizar e fazer o seguimento de remessas.

 � Prazo de envio: A frequência com que as re-
messas chegam aos destinatários dentro de 
prazos de entrega programados ou previstos.

Tabela 4.5: Ranking do LPI 2016 na África Subsaariana (comparação com países seleccionados)
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Regional Global
África do Sul 1 20 18 21 23 22 17 24
Quênia 2 42 39 42 46 40 38 46
Botswana 3 57 48 54 70 75 70 43
Uganda 4 58 51 67 74 57 59 45
Tanzânia 5 61 60 60 63 58 60 64
Ruanda 6 62 52 76 59 63 58 69
Namíbia 7 79 73 64 86 86 100 85
Burkina Faso 8 81 84 71 83 71 103 88
Moçambique 9 84 88 116 58 109 79 97
Gana 10 88 93 86 85 98 101 82
Nigéria 11 90 92 96 118 74 82 95
Togo 12 92 89 117 93 106 91 76
Costa do Marfi m 13 95 70 89 105 87 89 128

Fonte: World Bank, Connecting to Compete Trade Logistics in the Global Economy 2016 
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