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O Governo continua a esconder 
para o cidadão importantes 
operações financeiras do Estado 

O 
Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de Moçambique (BM), reunido 
no dia 18 de Junho de 2018, comentou detalhadamente sobre a situação e as 
consequências das políticas fiscais do Governo1.

Para o Governador Zandamela, “O défice público agravou, impondo maior pressão para 
o financiamento interno… Dados das contas públicas referentes ao I trimestre de 2018 
apontam para o agravamento do défice público em relação ao período homólogo de 2017.” 
E ainda: “Informação referente a Maio indica que o saldo da dívida pública interna contraída 
na forma de títulos públicos, bem como de adiantamentos junto ao Banco de Moçambique 
aumentou para 105.557 milhões de meticais. Tal corresponde a um acréscimo de 9.975 
milhões de meticais desde o início do ano. De referir que o montante acima não toma em 
consideração outros valores de dívida pública interna, tais como contratos mútuos e de 
locação financeira, assim como responsabilidades em mora2 [ênfase do CIP].”

Desde sempre, o Governo nunca proporcionou ao público informação sobre atrasos na 
liquidação de despesas cabimentadas. Esta falta de informação prejudica a política fiscal, pois 
mostra uma situação que aparenta ser melhor do que realmente é. Evidências3 mostram 
que as decisões do Governo sobre a velocidade de efectuar pagamentos tem repercussões 
importantes para a economia. Ao não incluir as despesas em mora (seja em forma de 
atrasados na liquidação de despesas cabimentadas ou de contratos mútuos) não é possível 
fazer-se uma análise correcta da situação fiscal do país. O CIP insta ao Governo a incluir na 
sua apresentação das contas fiscais a acumulação de atrasados e previsão de pagamento. 
Como estes atrasados parecem ter crescido de forma impressionante nos últimos anos, 
não é possível fazer uma análise correcta da situação fiscal do país sem esta informação. A 
proposta orçamental de 2019 é um momento importante para o Governo fazer constar do 
documento a proposta que vai submeter à Assembleia da República (AR).

1  COMITÉ DE POLÍTICA MONETÁRIA, COMUNICADO No 03/2018; Maputo, 18 de Junho de 2018, pág. 2-3.
2  Responsabilidades em mora são obrigações financeiras do Governo que não foram pagas na data indicada no contrato – muitas vezes 
com fornecedores, mas também em relação à dívida pública (não pagamento de juros ou de capital).
3  Checherita-Westphal et al (2015), Governments’ Payment Discipline: The Macroeconomic Impact of Public Payment Delays and Ar-
rears, IMF Working paper 15/13
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As despesas atrasadas podem dividir-se em dois grandes grupos: (1) atrasados internos, na 
maior parte relacionados com fornecedores de bens e serviços, e (2) atrasados externos, 
relacionados com a dívida externa. 

Um montante importante das despesas atrasadas é devido a fornecedores do Governo. Este 
facto já foi sublinhado pela CTA, destacando que “O governo moçambicano deve cerca de 
29 mil milhões de Meticais – uns US$ 464 milhões – para o sector privado de bens e serviços 
entre 2009 e 2017”4. Ademais, um documento do Banco Mundial menciona uma cifra de uns 
40 mil milhões de Meticais (US$ 660 milhões) em despesas não pagas a credores nacionais 
e estrangeiros5 e o mesmo documento enfatiza que “…a acumulação de atrasados, assim 
como um aumento do financiamento interno, estão impedindo o ajuste fiscal”.

A soma dos dois montantes (assumindo que não há dupla contagem nessas cifras) dá uma 
magnitude de atrasados de 69 mil milhões de Meticais – mais de 1 bilião de Dólares. Isto 
introduz uma distorção na alocação de novos projectos a estes fornecedores, pois, para 
compensar os fornecedores que reclamam o pagamento imediato das dívidas pelos serviços 
prestados ao Governo, o mais provável é o Governo adoptar uma nova estratégia de dar 
novos contratos como forma de apaziguá-los e reduzir a pressão política sobre o problema 
generalizado que afecta o serviço privado nacional e estrangeiro. A situação é muito pior 
do que nos é dada a conhecer, pois é do conhecimento público que há mais atrasados 
ainda não resolvidos: os atrasados de reembolsos do IVA a empresas, que tecnicamente são 
denominados “renúncias fiscais”, porque implicam alocação (perda) de receitas para fazer 
os reembolsos. Estes também têm aumentado de forma alarmante, como indicado, por 
exemplo, pelo FMI6: “Apesar do aperto da política monetária ter ajudado a estabilizar a taxa 
de câmbio e a baixar a inflação desde Outubro de 2016, a política orçamental relaxada está 
a excluir o sector privado e a gerar a acumulação de atrasados internos. Verifica-se uma 
situação de sobre-endividamento depois que vários pagamentos da dívida externa deixaram 
de ser feitos.” 

Finalmente podemos acrescentar também para estes dois tipos de atrasados o facto de o 
Governo guardar silêncio total sobre as dívidas das empresas públicas, especialmente as 
dívidas para os quais o Estado é avalista ou fez “cartas de conforto” para os bancos.

O impacto destas obrigações atrasadas afecta 
directamente a carteira do Moçambicano 
O facto de a política fiscal não tomar em conta estes atrasados introduz uma grande ineficiência 
na execução da política fiscal. E em todos os casos onde há ineficiência é o moçambicano 
que perde o benefício dos recursos que ele paga como contribuinte de impostos. Com 
certeza desviam-se fundos de sectores sociais para actividades não produtivas. 

A evidência desta situação está na dívida interna, isso enfatizado pelo próprio governador 
do BM: “O referido défice [fiscal] foi coberto com recurso a financiamento interno líquido… 
Contribuiu para o agravamento do défice o pagamento do serviço da dívida pública que 
atingiu 8.489 milhões de meticais7 [no I trimestre de 2018], montante correspondente a 

4 Citado por Macauhub, “Estado moçambicano deve 464 milhões de dólares em bens e serviços”, 14 de Septembro de 2017.
5  Banco Mundial, “Moçambique: Actualização da Situação Económica (Julho 2017)”, pág. 12. O documento menciona explicitamente que 
houve atrasados em pagamentos a credores estrangeiros (as dívidas ocultas assim como a dívida da Empresa Pública dos Aeroportos de 
Moçambique) e a fornecedores nacionais.
6 Relatório do Corpo Técnico sobre as Consultas de 2017 ao Abrigo do Artigo IV,  15 de Fevereiro de 2018, pág. 6.
7 Esta cifra ignora montantes que deviam ter sido pagos mas que não foram pagos.
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aproximadamente o dobro do valor pago no I trimestre de 2017”8. E ainda: “A nível interno, 
mantém-se o risco associado à sustentabilidade da dívida pública, bem como as incertezas 
quanto à evolução dos preços dos bens administrados”9.

O impacto do financiamento do défice do orçamento sobre o cidadão Moçambicano é 
bem conhecido: aumento de juros a níveis não vistos em Moçambique desde 2003. Este 
aumento pernicioso afecta as actividades e os empregos das pequenas empresas – muitas 
tiveram que fechar as portas por não poder financiar o custo alto de obter crédito. 

Recomendações
O CIP está preocupado com o facto de o Governo não ter encontrado uma estratégia para 
fazer frente às suas obrigações fiscais. O CIP chama atenção à Assembleia da República e 
ao Tribunal Administrativo – como instituições responsáveis também pelo controlo e pela 
fiscalização do erário público – para a prática não transparente do Governo de esconder a 
situação fiscal real, sem dar explicação aos contribuintes e aos cidadãos sobre a estratégia 
a seguir.

Neste contexto, o CIP quer chamar atenção mais uma vez para a falta de compromisso 
do Governo em adoptar um sistema internacionalmente reconhecido de apresentação 
das contas fiscais (“Chart of Accounts”) já levantado pelo CIP em várias publicações10. 
A consequência mais notável desta falha é a falta de transparência que é um aspecto 
fundamental para as políticas fiscais.

Em vista do exposto em cima, o CIP insta ao Governo a aumentar a eficiência da política fiscal 
através também do aumento da transparência de obrigações que influenciam as decisões de 
como aplicar os recursos cada vez mais escassos que o Governo tem disponíveis. 

Só assim se pode melhorar o bem-estar do Moçambicano – e reduzir o impacto negativo 
dos juros altos praticados na praça com efeito consequente na carteira do Mocambicano.

8  Pág. 2.
9  Pág. 3.
10  Por exemplo, https://www.cipmoz.org/index.php/pt/financas-publicas/142-analise-da-proposta-do-orcamento-2017-dum-ponto-de-
-vista-macroeconomico
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