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UMA FORTE PARCERIA PARA  
ELEVAR O POTENCIAL 
DE MOÇAMBIQUE 

Ao longo da última década, Moçambique tem sido uma das economias africanas 
com mais rápido crescimento, um crescimento económico médio de cerca de 8% 
entre 2004 e 2015. Recebeu um forte apoio da comunidade internacional durante 

este período (por exemplo, em 2014, recebeu US$ 2 bilhões em assistência oficial ao 
desenvolvimento). Paralelamente, o país embarcou em grandes reformas — especialmente 
reformas fiscais e administração tributária — abrindo-se ao investimento estrangeiro, 
particularmente no que concerne à exploração dos seus recursos naturais.

Desde 2016, a economia de Moçambique sofreu 
uma forte desaceleração que levou a uma queda no 
● crescimento do PIB para 3.8% em 2016 e 3.7% em 
2017, comparado a uma média de 7.3% nos 10 anos 
anteriores. Esta desaceleração deveu-se, em grande 
parte, a uma queda nos preços dos produtos 
de exportação e a uma queda significativa no 
investimento estrangeiro directo. Além disso, a 
situação da dívida do país tornou-se insustentável, 
e as questões de governação relacionadas com a 
acumulação das dívidas levaram à deterioração das 
relações com os parceiros internacionais do país. 
Ao mesmo tempo, no entanto, ● o PIB per capita 
aumentou ligeiramente, de US$ 377 em 2007 para 
US$ 480 em 2017.

O país está entre os mais pobres do mundo: em 
2016 ficou em 181o lugar dentre os 188 países no 
Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD. 
Apesar do rápido crescimento, a economia 
moçambicana não passou por transformações 
estruturais significativas e continua altamente 
dependente dos recursos naturais do país e do 
sector agrícola, que representou 24% do PIB em 
2017. O tamanho do país e a baixa densidade 
da população, que está distribuída por um 
enorme território, representam desafios para o 
desenvolvimento do país.

Os moçambicanos em muitas zonas rurais 
enfrentam dificuldades de acesso à energia, 

transporte, água e saneamento. O país é também 
um dos mais vulneráveis do mundo aos riscos 
climáticos, especialmente porque a maioria da 
população rural é muito dependente da agricultura 
de subsistência que necessita de chuva.

A governação económica de Moçambique 
deteriorou-se: relativamente à Avaliação 
Institucional e Política do País (CPIA) do Banco 
Africano de Desenvolvimento (BAD), que 
avalia anualmente a qualidade das políticas e 
o desempenho dos quadros institucionais nos 
54 países africanos, a pontuação de Moçambique 

FIGURA 1: CRESCIMENTO DO PIB EM 
MOÇAMBIQUE E NA REGIÃO DA 
ÁFRICA AUSTRAL, 2007–2017
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diminuiu de ● 3.6 em 2007 para 3.3 em 2016, 
situando-se abaixo da média do continente. 
Moçambique também caiu dois lugares (para 
23 de 54) ● no Índice Mo Ibrahim de Governação 
Africana de 2017, uma classificação que destaca 
as vulnerabilidades de governação do país.

Moçambique tem muitos recursos para o 
desenvolvimento. Possui importantes recursos 
minerais, agrícolas e hidroelétricos, além 
de enormes reservas de gás que o tornarão 
num dos maiores produtores do mundo em 
poucos anos, abrindo oportunidades para se 
tornar um centro de energia para a região sul. 
A sua localização geográfica é também um 
importante trunfo para o desenvolvimento 
e a integração regional: para além da sua 
proximidade com a África do Sul, Moçambique 
possui uma costa de 2700 km que oferece 
acesso ao Oceano Índico aos países da sub-
região sem acesso ao mar. Isso será importante 
para o desenvolvimento das infra-estruturas, 
especialmente ao nível dos transportes. 
Finalmente, o país é muito atractivo 
para investimentos estrangeiros directos 
(US$ 4.9 bilhões em 2014), especialmente para 
impulsionar o desenvolvimento das indústrias 
extractivas. 

Plano de Desenvolvimento 
de Moçambique

Uma nova estratégia nacional de desenvolvimento 
a longo prazo — a Estratégia  Nacional de 
Desenvolvimento (ENDE) — foi aprovada em 
2014. O seu principal objectivo é o de melhorar 
os meios de subsistência da população através 
da transformação da economia e da expansão 
e diversificação da produção nacional. A ENDE 
baseia-se no potencial efeito transformador da 
exploração dos recursos naturais, apontando a 
industrialização como o principal meio para o 
país alcançar a prosperidade, a competitividade 
e um crescimento inclusivo. As áreas de enfoque 
da ENDE estão em total conformidade com as 
5 prioridades do Banco e com as prioridades 
operacionais da estratégia decenal do Grupo do 
Banco.

O actual desafio de desenvolvimento de 
Moçambique é alcançar um modelo de 
desenvolvimento inclusivo e verde que possa 
efectivamente reduzir a pobreza através da 
transformação estrutural e da industrialização, 
gerando empregos decentes e aproveitando 
adequadamente o potencial de recursos naturais 
do país. n

Indicadores
Moçambique Países de ADF

2007 2017 2007 2017

● Crescimento real do Produto interno Bruto (PIB) (%) 7.4 3.7 6.6 4.8

● PIB per capita (constante em 2010 US $) 377 515 685 850

● CPIA 3.6 3.3 3.1 3.4

● Índice Mo Ibrahim de Governação Africana (0 baixo – 100 alto) 53 52 45 48

● Receitas fiscais e não fiscais (percentagem do PIB) 16.1 23.1 13.6 14.3

Os marcadores indicam que: ● As operações bancárias atingiram 95% ou mais das suas metas ● O progresso é positivo, mas menor 
que a dos pares, ou não existe nenhum progresso em relação à linha de base ● Houve regressão relativamente à linha de base
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MAIS DE 40 ANOS DE PARCERIA 
COM O BANCO

O   Banco tem sido um parceiro fundamental de Moçambique á mais de 40 anos e está 
empenhado em apoiar os esforços do país para edificar uma economia inclusiva 
e verde. Desde 1977, o Banco financiou mais de 100 projectos, num total de 

US$ 2 bilhões, incidindo as suas actividades especialmente no investimento, na agricultura e 
nos transportes. A 1 de Dezembro de 2017, a carteira total do Banco em Moçambique consistia 
em 20 operações de empréstimo no valor de US$ 623 milhões e duas operações regionais 
no valor de US$ 164 milhões, elevando a carteira total em curso para US$ 787 milhões. 
Além disso, existem quatro operações em curso no sector privado com um valor total de 
compromisso de US$ 352 milhões. Isso inclui o projecto ferroviário e portuário de Nacala, um 
dos maiores investimentos do sector privado em África. Desta carteira, 71% corresponde ao 
financiamento de infra-estruturas, principalmente nos corredores de transporte (62%).

O BAD implementará um novo Documento de 
Estratégia Nacional ou Country Strategy Paper 
(CSP) para 2018–2022. Assente nos dois pilares, 
o das infra-estruturas e da agricultura, este novo 
contribuirá para iluminar e energizar a África, 
alimentar África e integrar África, de modo a 
alcançar vários Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). A estratégia concentrar-se-á 
na transformação estrutural e na industrialização 
e abordará os principais vectores de fragilidade, 
reforçando a resiliência climática, social e 
económica. Promoverá também infra-estruturas 
sustentáveis, gestão sustentável do capital natural e 
gestão eficiente das receitas dos recursos naturais. 
Terá também enfoque nas desigualdades espaciais, 
promovendo o desenvolvimento económico nas 
zonas rurais, onde a pobreza é generalizada, com 
ênfase nas regiões do norte, onde as necessidades 
de desenvolvimento são mais altas. 

Este resumo sobre Moçambique apresenta o 
progresso de desenvolvimento do país nos 
últimos 10 anos e o contributo do BAD para esse 
progresso, particularmente através das suas 
5 maiores prioridades: Iluminar e Energizar  África, 
Alimentar  África, Industrializar  África, Integrar  
África e Melhorar a qualidade de vida do povo 
Africano. Este relatório passa em revista estas 
cinco prioridades no contexto de Moçambique, 

usando indicadores do Quadro de Medição de 
Resultados do BAD. Cada um dos cinco primeiros 
capítulos analisa o progresso de Moçambique e o 
apoio do Banco numa das cinco áreas prioritárias. 
Finalmente, o Capítulo 6 avalia a eficiência 
com que o Banco gere as suas operações em 
Moçambique. n

FIGURA 2: RESUMO DOS RESULTADOS EM 
6 FIGURAS

811 kms: a extensão das estradas 
financiadas pelo BAD entre 2007 e 2017 

1.8 milhões de pessoas tiveram acesso 
a água e saneamento entre 2007 e 2017, 
como resultado do financiamento do BAD

1500 empregos serão criados através do 
projecto ferroviário de Nacala 

Financiamos 1350 kms de linhas de 
distribuição de energia, facilitando o 
acesso à electricidade a 822 000 pessoas 

435 000 pessoas beneficiaram de Empréstimos 
de microcrédito através do programa de 
Crescimento e Eficiência do Sector Público

O rendimento de 8000 famílias de pequenos 
agricultores aumentou, como fruto dos 
investimentos do BAD para o apoio à irrigação
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ILUMINAR E ENERGIZAR 
MOÇAMBIQUE

Opotencial energético de Moçambique está entre os mais altos do continente 
africano. Com os seus vastos recursos, o país deve estar apto a satisfazer a 
demanda doméstica de electricidade e a tornar-se um dos maiores exportadores 

do continente. Este capítulo apresenta a situação de energia eléctrica no país e analisa o 
apoio do Banco a este sector.

1 O Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) é a janela concecional do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD). Os 
38 países elegíveis do FAD incluem aqueles que estão a aumentar as suas capacidades económicas e indicados para se tornarem os novos 
mercados emergentes, assim como aqueles que continuam frágeis e necessitam de assistência especial para níveis básicos de prestação 
de serviços. Consulte https://www.afdb.org/en/about-us/corporate-information/african-development-fund-adf/about-the-adf/

Apesar do potencial energético de Moçambique, 
● o acesso à electricidade continua reduzido: 
apenas 29% da população têm acesso à rede 
eléctrica. Contudo, esta taxa — que está abaixo 
da média dos países da FAD1 — representa um 
avanço significativo relativamente a 2007, quando 
apenas 12% dos moçambicanos tinham acesso à 
electricidade.

Contudo, o país produz quase três vezes mais 
electricidade do que consome: ● a capacidade 
instalada actualmente é de 2600 MW (em 
comparação com 2500 MW em 2007) e o país 
consome cerca de 900 MW. O excedente é 
exportado para os países vizinhos, particularmente 
a África do Sul e o Zimbabwe. A produção nacional 
é baseada principalmente na hidroenergia, 
particularmente da Barragem de Cahora Bassa, 
no Rio Zambeze, que representa mais de 80% da 
produção nacional.

Embora a rede tenha crescido, de 3691 km em 2003 
para 5249 km até 2015, ainda não é suficientemente 
densa para fornecer electricidade em muitas 
áreas rurais, onde vivem 70% dos moçambicanos. 
O principal desafio é, portanto, a ampliação da 
rede — uma tarefa que, dadas as longas distâncias 
e a distribuição da população nesta área de 
800 000 km2, requer investimentos maciços. 
Também é necessário criar ligações entre diferentes 
secções da rede nacional, especialmente entre os 

sistemas de energia central e sul do país. O outro 
desafio é melhorar a qualidade da infra-estrutura 
energética. Estima-se que em 2017, ● as perdas 
técnicas em linhas de transmissão representaram 
quase 15% da energia produzida — embora menores 
do que a média em outros países de FAD, ainda 
assim são elevadas. 

O Governo de Moçambique definiu o acesso à 
electricidade como uma das suas prioridades 

FIGURA 3: ACESSO PLANEADO A
 ELETRICIDADE EM 

MOÇAMBIQUE (EM MILHÕES)
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de desenvolvimento, estabelecendo uma 
meta ambiciosa de alcançar 100% de 
acesso à electricidade até 2030. Para tal, o 
Governo desenvolveu uma Estratégia para o 
Desenvolvimento de Energias Novas e Renováveis. 

As energias para 2011–2025 que incluem 
medidas específicas para desenvolver o 
mapeamento do potencial hídrico, eólico, 
solar, biomassa, geotérmico e de ondas. Para 
atingir o seu objectivo, Moçambique terá que 
desbloquear o seu enorme potencial de energia 
renovável — estimado em 23 terra watts — 
combinando a extensão de energia convencional 
na rede, com a tecnologia. As tecnologias fora 
da rede são muito úteis para o fornecimento 
de electricidade em algumas áreas rurais e são 
muito mais baratas do que as extensões de 
rede — apenas um décimo do custo por ligação. 
Estima-se que até 2022, o número de famílias 
com soluções de electrificação fora da rede 
poderão aumentar de 300 000 para 1 200 000.

O apoio do Banco ao sector de 
energia

O BAD é um parceiro importante de 
Moçambique no sector de energia. Neste 
sector, as intervenções do Banco visam 
melhorar a ligação e o acesso à electricidade, 
principalmente nas zonas rurais. Através do 
projecto Electricidade IV, concluído em 2017, o 
Banco aumentou consideravelmente o número 
de ● pessoas com novas ligações eléctricas 

Iluminar e Energizar Moçambique – Indicadores 
Moçambique Países do FAD

2007 2017 2007 2017

● População com acesso a electricidade (% população) 12.7 29 21.4 34.4

● Comprimento da rede eléctrica (km) 3691* 5249* .. ..

● Capacidade instalada total de electricidade (GW) 2.5 2.6 21.4 32.6

●
Perdas de energia eléctrica por transmissão, distribuição e 
recolha (% produção de energia)

14.5 14.7 15.0 16.6

Os marcadores indicam que: ● O progresso é forte e melhor que o dos pares ● O progresso é positivo, mas menor que o dos pares, ou 
nenhum progresso em relação à linha de base ● Houve regressão relativamente à linha de base

Iluminar e Energizar Moçambique – A contribuição do Banco
2007–2017 2018–2020

Esperada Entregue Taxa Esperada

● Nova capacidade total de energia instalada (MW) 41 41 100% 200

● Pessoas que beneficiam de novas ligações eléctricas (número) 822 347 822 347 100% ..

● Linhas de distribuição de energia novas ou aprimoradas (km) 1344 1344 100% ..

● Linhas de transmissão de energia novas ou aprimoradas (km) 144 125 86% 100

Os marcadores indicam que: ● As operações bancárias atingiram 95% ou mais das suas metas ● As operações bancárias atingiram 
60-94% das suas metas ● As operações bancárias alcançaram menos de 60% das suas metas
* Para este indicador, o período foi de 2003 a 2015.

Vemos o Banco Africano de 
Desenvolvimento como um 
parceiro de confiança para o 
desenvolvimento do sector 
energético em Moçambique. 
A nossa visão é transformar 
Moçambique num centro 
de energia para a região da 
Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral, utilizando a 
sua posição geográfica como 
porta de entrada para seis países 
vizinhos e expandindo a sua base 
de exportação de energia através 
do fortalecimento do sistema de 
interligação regional.

Mateus Magala
Presidente e Administrador Delegado da 
Electricidade de Moçambique
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nas províncias de Manica e Sofala, no centro do 
país. Este projecto também impulsionou o tecido 
económico ao longo do Corredor da Beira — 
uma área de desenvolvimento estratégico para 
o país — fornecendo às explorações agrícolas e 
às pequenas empresas o acesso à electricidade 
para mecanizar e impulsionar o processamento 
de mercadorias. No total, entre 2007 e 2017, 
os nossos investimentos aumentaram ● a 
capacidade de produção de energia em 41 
MW e facilitaram o acesso à electricidade para 
mais de 800 000 moçambicanos. Também 
financiámos 1350 km de ● linhas de distribuição 
de energia e 125 km de ● linhas de transmissão 
para atender às necessidades de expansão 
da rede da nação e alcançar algumas áreas 
isoladas. Entre 2013 e 2017, também prestámos 

assistência técnica para apoiar os esforços do 
governo de modo a estabelecer parcerias de 
energia público-privadas e realizar estudos para 
dois projectos complexos de infra-estrutura.

Olhando para o futuro
No âmbito do novo CSP 2018–2023, o Banco 
continuará a apoiar Moçambique na sua meta 
de acesso universal à electricidade. Os nossos 
investimentos, públicos e privados, concentrar-
se-ão nas infra-estruturas de energia e na 
melhoria da governação e regulamentação do 
sistema. O Banco também apoiará soluções 
inovadoras fora da rede para levar a electricidade 
às áreas isoladas e, assim, criar mercados de 
energia renovável em pequena escala. n
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ALIMENTAR MOÇAMBIQUE

Aagricultura é muito importante para a economia de Moçambique, mas está em 
grande parte ao nível da subsistência. A produtividade é baixa, a dependência 
das importações de alimentos é alta e grande parte da população vive na 

insegurança alimentar. Contudo, Moçambique tem grandes áreas de terras aráveis 
e abundantes recursos hídricos. O desafio do desenvolvimento para o país é o de 
aproveitar esse potencial agrícola e transformar a indústria de subsistência em 
agricultura produtiva, competitiva e sustentável e aumentar o processamento e a 
agregação de valor, contribuindo para a segurança alimentar e aumentando a renda 
familiar nas áreas rurais.

A agricultura desempenha um papel essencial 
na economia de Moçambique, contribuindo 
com 24% do PIB e empregando mais de 70% da 
população activa. É essencialmente agricultura 
de subsistência, fracamente mecanizada e 
usando poucas técnicas de irrigação e insumos 
melhorados. A maior parte das machambas é 
pequena, de gestão familiar e principalmente 
de subsistência. As principais culturas são 
milho (29%), mandioca (13%), sorgo (11%), feijão 
(9%) e arroz (5%). Em seguida, em termos de 
importância, estão as culturas de rendimento: 
amendoim, sementes de gergelim, algodão, 
tabaco e castanha de caju. 

● A produtividade agrícola moçambicana está 
entre as mais baixas da região, embora tenha 
aumentado ligeiramente nos últimos 10 anos. 
Esse aumento está mais relacionado com a 
expansão das áreas cultivadas do que com a 
modernização das tecnologias. ● A produção 
de cereais está entre as mais baixas da região: 
0.8 toneladas por hectare (ha), em comparação 
com 1.5 toneladas em outros países africanos de 
baixo rendimento. Os rendimentos de arroz ou 
mandioca também estão entre os mais baixos da 
região — por exemplo, um quarto dos produtores 
da Zâmbia e um terço dos produtores do Malawi. 
Moçambique continua altamente dependente 
das importações de alimentos (arroz, trigo, óleo), 
provenientes principalmente da África do Sul e 
da Ásia. Dado o actual crescimento demográfico 
do país, a sua dependência da importação de 
alimentos deverá atingir 25% até 2040.

O sector agrícola também é vulnerável aos 
desastres naturais — secas e inundações — 
que afectam regularmente o país. Estes 
fenómenos influenciam a insegurança alimentar: 
7 milhões ● de pessoas passam fome ou estão 
desnutridas — cerca de 25% da população. 
Contudo, este número representa uma melhoria 
significativa relativamente a 1990, quando 
quase 60% dos moçambicanos não tinham 
segurança alimentar. Para alcançar o ODS 2, o 
Governo de Moçambique pretende erradicar 
completamente a fome até 2030 e tem uma 
série de planos e programas implementados 
para alcançar este objectivo.

O potencial agrícola do país é enorme. As 
condições naturais de Moçambique podem 
permitir o desenvolvimento de um sector 
agrícola diversificado e dinâmico. Dos 
36 milhões de ha de terra arável, menos de 
20% são usados actualmente. Enquanto o país 
possui 15 grandes bacias hidrográficas (9 são 
transfronteiriças), dos cerca de 3.3 milhões de 
ha de terras irrigáveis, apenas 150 000 ha são 
irrigadas. Ao melhorar e modernizar 
as técnicas agrícolas, Moçambique poderia 
cultivar 38 milhões de ha de milho, 33 milhões 
de ha de algodão, 19 milhões de ha de café, 
18 milhões de ha de soja e 12 milhões de ha 
de arroz para se tornar um dos maiores 
produtores da região. Além disso, o país possui 
recursos florestais significativos, também sub-
explorados e que contribuem com apenas 3% do 
PIB. 
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O Governo Moçambicano definiu 15 cadeias 
estratégicas e seis cadeias prioritárias com 
uma concentração de investimentos em seis 
corredores de desenvolvimento: Maputo, 
Limpopo, Beira, Zambeze, Nacala e Pemba-
Lichinga. Nestes Corredores de Crescimento 
Agrícola, o foco está nas culturas adequadas: 
para (i) Pemba-Lichinga, batatas, trigo, feijão, 
milho, soja, algodão, tabaco e aves; (ii) para o 
Corredor de Nacala, mandioca, milho, algodão, 
frutas, aves e amendoins; (iii) para o corredor 
do Vale de Zambeze, arroz, milho, batata, gado, 
aves e algodão; (iv) para o corredor da Beira, 
milho, trigo, vegetais, soja, arroz, gado e aves; 
(v) para o corredor do Limpopo, arroz, vegetais, 
gado e aves; e (vi) para o corredor de Maputo, 
arroz, vegetais, gado e aves. Alguns destes 
corredores conseguiram avanços em termos de 
infra-estrutura e instituições agrícolas, enquanto 
outros ainda não conheceram nenhuma forma de 
desenvolvimento.

Apoiar a produtividade do sector 
agrícola

Entre 2007 e 2017, o Banco apoiou o sector 
agrícola de Moçambique através de nove 
operações no valor de mais de US$ 120 milhões. 

Os nossos investimentos financiaram de infra-
estruturas para aumentar a produtividade dos 
agricultores e incrementaram as cadeias de 
valor, a resiliência face às mudanças climáticas e 
a adopção de técnicas inovadoras de produção 
sustentável. Estes investimentos permitiram 
240 000 ● pessoas a beneficiarem-se de 
melhorias na agricultura. Também melhorámos o 
acesso a áreas de produção agrícola com quase 
90 km de ● estradas secundárias construídas 
ou reabilitadas. Particularmente notáveis foram 
os nossos investimentos na estrada principal na 
Província fértil mas remota do Niassa.

Os nossos investimentos também aumentaram 
as ● terras agrícolas com gestão de água 
melhorada por mais de 16 000 ha em Moçambique. 
Isso está abaixo da nossa meta inicial, mas, como 
parte do próximo CSP, planeámos realizar vários 
projectos de irrigação que, até 2022, aumentarão as 
áreas irrigadas em 12 000 ha.

Os nossos projectos de irrigação, em 
particular o Projecto de Irrigação e Resiliência 
Climática do Baixo Limpopo na região do 
Xai-Xai, aumentaram a produtividade agrícola 
através do desenvolvimento de 3050 ha para 
culturas de rendimento (arroz e vegetais) e 
de comercialização e agro-processamento. O 

Alimentar Moçambique – Indicadores 
Moçambique Países do FAD

2007 2017 2007 2017

● Produtividade agrícola (constante em 2010 US $ / trabalhador) 287 332 573 691

● Rendimento de cereais (tonelada / hectare) 1 0.8 1.4 1.5

● Número de pessoas famintas / desnutridas (milhões) 8 7 162 192

Os marcadores indicam que: ● O progresso é forte e melhor que o dos pares ● O progresso é positivo, mas menor que o dos pares, 
ou nenhum progresso em relação à linha de base ● Houve regressão relativamente à linha de base

Alimentar Moçambique - Contribuição do Banco
2007–2017 2018–2020

Esperada Entregue Taxa Esperada

● Pessoas que beneficiam de melhorias na agricultura (número) 309 000 240 000 78% 3 000 000

● — das quais mulheres 148 000 116 000 78% 1 800 000

● Terras agrícolas com a gestão de água melhorada (ha) 31 500 16 400 52% 12 000

● População rural formada para usar tecnologia agrícola 
melhorada 40 500 24 000 58% 1200

● Estradas secundárias construídas ou reabilitadas (km) 88 88 100% ..

Os marcadores indicam que: ● As operações do Banco atingiram pelo menos 95% das suas metas ●As operações do Banco atingiram 
60-94% das suas metas ● As operações do Banco alcançaram menos de 60% das suas metas
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projecto beneficiou 8000 famílias de pequenos 
agricultores cuja produtividade anual de arroz e 
vegetais aumentou para 6000 e 2400 toneladas, 
respectivamente.

No sudoeste do país, apoiámos a reabilitação 
da barragem de Massingir, que corria o risco 
de entrar em colapso. Além de reabilitar a 
barragem, aumentámos a produtividade dos 
pequenos produtores em culturas alimentícias, 
melhorando a infra-estrutura de irrigação 
e drenagem e formando os agricultores 
no uso de tecnologias agrícolas modernas. 
Este projecto aumentou a área irrigada 
de 20 000 ha para 40 000 ha através da 
construção de 82 quilómetros de canais e 
apoiou cerca de 20 000 agricultores. Espera-
se que a reabilitação da barragem de Massingir 
esteja concluída até Dezembro de 2018. 
No total, os nossos projectos agrícolas em 
Moçambique resultaram na formação de 

quase 25 000 ● agricultores em tecnologias 
agrícolas melhoradas.

Os nossos projectos também apoiaram agricultores 
nas áreas remotas do país, onde é difícil produzir 
e criar gado. Por exemplo, na região de Gaza, 
o Projecto de Gestão Sustentável de Terras e 
Recursos Hídricos fortalece a capacidade das 
comunidades de enfrentar os desafios das 
mudanças climáticas (veja Quadro 1). Em particular, 
o projecto apoiou 7000 famílias na melhoria do 
armazenamento de água e produção alimentar e 
na melhoria da sua resiliência face às mudanças 
climáticas, diversificando os seus meios de 
subsistência. Mais de 70% da população alvo deste 
projecto eram mulheres. Com a introdução de 
sistemas de irrigação através de uma abordagem 
inovadora de kits de irrigação, pequenas barragens 
de terra e perfurações multifuncionais, os 
rendimentos dos pequenos agricultores duplicaram.

Moçambique é extremamente vulnerável aos efeitos das alterações climáticas, com uma pluviosidade 
irregular e inadequada e baixa produtividade agrícola. Este projecto-pilotoa foi elaborado para abordar os 
desafios relacionados com o clima nos distritos da província de Gaza, de Guijá, Mabalane, Chicualacuala 
e Massengena, no sul de Moçambique. Tem como alvo cerca de 20 000 beneficiários directos e 
20 000 beneficiários indirectos.

Resultados esperados

• Maior capacidade de armazenamento de água, passando das actuais 50 pequenas barragens de terra, 
furos e bebedouros para 116; além disso, através da instalação de sistemas de irrigação, pretende-se 
aumentar a produção alimentar, de 1.5 a 2.0 toneladas / ha nas grandes culturas aráveis (milho e arroz) 
para 2.5 a 4.0 toneladas / ha.

• Melhoria da resiliência face às mudanças climáticas através da diversificação dos meios de subsistência 
através da instalação de 13 modernas instalações pecuárias, incluindo matadouros.

• Restauração de habitats naturais e paisagens através da instalação de 13 viveiros comunitários de 
clonagem de castanha de caju, reflorestando de 1500 ha de terra, aumentando a agricultura de 
conservação para 500 ha e reduzindo os incêndios florestais de 40 para 20 por ano. Além disso, 
pretende-se capacitar os membros da comunidade para a melhoria da manutenção das infra-estruturas da 
comunidade.

Estado de Implementação

A implementação está em curso: a construção de pequenas barragens de terra e perfurações 
multifuncionais e de bebedouros de gado está quase completa; 56 sistemas de irrigação por aspersão 
foram instalados e os agricultores estão a beneficiar dos mesmos; o estabelecimento do acampamento 
policlonal regional do caju em Massangena está em curso, bem como actividades de capacitação em 
áreas como gestão de mudanças climáticas, desenvolvimento e formação de comunidades, monitoria e 
avaliação, gestão financeira e desenvolvimento de uma estratégia de comunicação.

a     Além de beneficiar-se de um empréstimo do FAD, este projecto é um dos dois projectos aprovados para financiamento do Fundo de Investimento Climático 
no âmbito do Programa Piloto para a Resiliência Climática, que faz parte do fundo fiduciário de vários doadores do Fundo Estratégico para o Clima.  

QUADRO 1:  O PROJECTO DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE TERRAS E RECURSOS HÍDRICOS
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Estas podem aumentar ainda ao longo de 
todo o ano, se houver uma diversificão das 
culturas e aumento da sua produtividade. O 
sistema de irrigação multifuncional introduzido 
pelo projecto está agora a ser adoptado pelo 
Governo de Moçambique e outros parceiros 
de desenvolvimento para enfrentar os desafios 
climáticos e melhorar as condições de vida nas 
comunidades rurais.

O Banco foi pioneiro no apoio a um esquema 
de fomento a pequenos produtores, que 
envolve a criação em bloco de áreas contíguas 
e o estabelecimento de serviços de apoio à 
formação, irrigação e integração vertical. Esta 
abordagem está a ser adoptada por outras 
instituições de desenvolvimento.

Olhando para frente
O segundo pilar do novo CSP concentrar-se-á 
na agricultura. No âmbito deste CSP, o BAD 
planeia investir na agricultura em Moçambique, 
com o objectivo de aumentar o rendimento das 
populações mais pobres e contribuir para a criação 
de empregos decentes através do processamento 
e cadeias de valor integradas. Os investimentos do 
Banco em actividades de agregação de valor terão 
maior potencial, considerando o peso relativo da 
agricultura na criação de empregos, juntamente 
com os rendimentos muito pequenos no sector 
que ainda depende fortemente da agricultura de 
subsistência. Para reduzir a forte dependência do 
país em importações de alimentos, é imperativo 
aumentar os níveis de produtividade no sector 
primário, providenciando o investimento necessário 
para que o sector atinja um nível mais sofisticado 
de industrialização, capaz de diversificar a base 

da exportação de Moçambique e aumentar a 
contribuição do país para as cadeias globais de valor.

Concentrar-nos-emos em promover a 
transformação do sector, melhorando 
a produtividade, a adição de valor e o 
comércio nos mercados regionais e globais. 
Apoiaremos o desenvolvimento das Zonas 
de Processamento de Produtos Agrícolas 
Básicos (Agri-pólos) — ou seja, localizações 
geográficas desenvolvidas especificamente 
para promover a agregação e desenvolvimento 
de agro-indústrias e incluir estruturas como 
instalações de armazenamento, silos, mercados, 
centros de serviços, armazéns e instalações 
de processamento. Apoiaremos a promoção, 
desenvolvimento e modernização de infra-
estruturas facilitadoras apropriadas a estas 
zonas, envolvendo o sector privado, em 
particular, na promoção de pequenas e médias 
empresas (PME), cadeias de valor e ligações. 
O banco também apoiará o desenvolvimento 
de marcos regulatórios, políticas e leis que 
permitam um ambiente propício aos negócios e 
um clima favorável aos mesmos.

Ao trabalhar no sentido de contribuir para a 
criação de empregos, geração de rendimento 
e melhoria dos meios de subsistência em 
áreas urbanas e rurais, o Banco dará uma 
ênfase especial à criação de oportunidades de 
negócios e emprego decente para mulheres 
e jovens nas cadeias de valor agrícolas 
prioritárias. Apoiará o desenvolvimento 
de centros de incubação, para promover o 
empreendedorismo e o agro-negócio e prestará 
serviços de assessoria e transferência de 
tecnologias para os beneficiários. n

Antes, quando não havia chuva, 
tinhamos que esperar até à 
estação chuvosa começar para 
semear as terras. Agora podemos 
comer milho, mandiocas, cebolas 
e outras verduras ao longo do 
ano. Esperamos dobrar a nossa 
produção este ano!

Antonio Paoila Bolacha
Agricultor em Chokwè
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INDUSTRIALIZAR MOÇAMBIQUE

Osector industrial — composto principalmente por indústrias extractivas e 
outros megaprojectos isolados — desempenha um papel limitado na economia 
moçambicana. Cria pouco valor agregado, de modo que o país exporta, 

principalmente, produtos não processados. Contudo, a próxima exploração de reservas 
de gás de classe mundial abre caminho para oportunidades industriais significativas 
que usam o gás como insumo, desde a produção de fertilizantes até à geração de 
electricidade. Este capítulo discute os esforços do Governo para transformar o sector e 
criar empregos, e as operações do Banco para apoiar estes esforços.

A indústria representa 15% do PIB de 
Moçambique e emprega menos de 3% da 
população activa. O sector é composto 
principalmente por indústrias extractivas, que 
se desenvolveram fortemente nos últimos 
15 anos. A maior unidade industrial do país é 
a fundição de alumínio da Mozal, que sozinha 
representa quase 40% da produção industrial do 
país e 25% das exportações. Foi desenvolvida 
nos primeiros anos do século XXI, usando 
grandes investimentos estrangeiros directos 
no país. A exploração de gás natural (10% das 
exportações), a extracção de carvão (12% das 
exportações) e a exploração de areia pesada 
completam as indústrias extractivas, que 
representam 60% das exportações do país. A 
indústria alimentar representa 21% da produção 
industrial, a produção de bebidas 10%, o tabaco 
9% e o cimento 5%. 

Em Moçambique, como na maioria dos países 
da África Subsaariana, o sector industrial 
desempenha um papel relativamente limitado 
na economia, particularmente em termos de 
criação de empregos e contribuição para a 
redução da pobreza — em parte devido à baixa 
produtividade do sector, mas também porque 
cria pouco valor acrescentado. Isso leva o 
país a exportar principalmente produtos não 
processados, que são então processados nos 
outros países, embora geralmente na cadeia 
de abastecimento africana. O sector privado 
é composto principalmente por empresários 
individuais (93%) ou micro e pequenas 
empresas (6.9%). As empresas com mais 
de 50 trabalhadores representam menos de 
0.1% das empresas no país.

No ● Relatório de Competitividade Económica 
Mundial de 2017–2018, o país desceu três lugares 
e agora está em 137o lugar entre os 138 países, 
com uma pontuação de 2.9 em 7. As principais 
razões desta fraca classificação são o acesso 
limitado ao financiamento e os altos níveis 
de corrupção, provisão inadequada de infra-
estrutura, regulamentos ineficientes e força de 
trabalho fraca e não-qualificada.

Apesar destas deficiências, o sector industrial 
cresceu ao longo da última década, em grande 
parte por causa das indústrias extractivas. 
O PIB industrial de Moçambique (a preços 
constantes de 2010) quase duplicou em 
10 anos, passando de US$ 1.8 bilhão em 2007 
para US$ 3.2 bilhões em 2017, enquanto a 
formação bruta de capital fixo (a preços 
constantes de 2010) alcançou US$ 6.3 bilhões 
em 2017. Contudo, a economia permanece 
pouco diversificada, conforme fica demonstrado 
pelo baixo índice de diversificação económica 
do país, classificado de 0,6 sobre 1 em 2017.

Um clima de negócios desafiador
Apesar dos esforços do Governo para melhorar 
o ambiente de negócios, o investimento em 
Moçambique continua a ser difícil e com 
muitos obstáculos burocráticos, lacunas de 
infra-estrutura e outros constrangimentos. 
Isso reflecte-se na classificação global Doing 
Business de 2018, em que o país ficou no 
138o lugar, entre 190 países no mundo (17o lugar 
em 51 países de África), o que representa uma 
queda de 9 posições desde 2015. O acesso 
a serviços financeiros e bancários também 
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continua a ser um obstáculo à criação de 
empresas e à facilitação para muitos empresários 
moçambicanos. Entre as PMEs, 75% não têm 
acesso a serviços financeiros, especialmente nas 
áreas rurais. Embora ● o acesso ao financiamento 
tenha triplicado entre 2007 e 2017 para 33% da 
população, esta taxa continua a ser uma das mais 
baixas da região da SADC.

Hoje, o desafio para as autoridades não é 
concentrar-se apenas nos megaprojectos, como 
nos últimos anos, mas diversificar a economia 
e começar a apoiar o desenvolvimento de 
pequenas indústrias que criem empregos. Isso 
vai requer uma abordagem que contrarie as 
deficiências estruturais do país, desenvolvendo 
infra-estruturas apropriadas, fortalecendo 
o capital humano, oferecendo formação em 
empreendedorismo, melhorando o acesso a 
financiamento apropriado, e assim por diante. 
É com este espírito que, em 2016, o Governo 
lançou uma nova política e estratégia industrial 
para 2016–2025, na qual serão incrementadas 
medidas de apoio e outras para as PME.

Apoio às PME
O BAD desenvolveu várias operações para 
apoiar directa ou indirectamente o sector 
industrial em Moçambique. As nossas 

operações têm apoiado, de maneira notável, 
as micro e pequenas empresas e o sector 
privado totalizando, nos últimos 10 anos, cerca 
de 5000 pessoas, metade delas mulheres, 
● beneficiaram-se dos resultados dos nossos 
projectos de investimento em vários sectores. 
Os projectos nos quais investimos também 

Industrializar Moçambique – Indicadores
Moçambique Países do FAD

2007 2017 2007 2017

● Competitividade Global (Índice: 1 Baixo - 7 Alto) 3.0 2.9 3.3 3.5

● PIB industrial (constante de 2010 em bilhões de US$) 1.8 3.2 86.6 130.0

● Valor agregado de fabrico (constante de 2010 em bilhões de US$) 1.3 1.4 34.5 45.1

● Formação bruta de capital fixo (constante de 2010 em bilhões de US$) 1.3 6.3 73.7 136.1

● Acesso ao financiamento (% população) 10.1 33.2 11.0 34.6

Os marcadores indicam que: ● O progresso é forte e melhor que o dos pares ● O progresso é positivo, mas menor que o dos pares, ou 
nenhum progresso em relação à linha de base ● Houve regressão relativamente à linha de base

Industrializar Moçambique – Contribuições do Banco
2007–2017 2018–2020

Esperada Entregue Taxa Esperada

● Pessoas que beneficiam dos projectos de 
investimento (número)

4719 3186 68% 3152

● — das quais as mulheres 2359 1593 68% 2105

● Efeito das MPMEs (volume de negócios de 
investimentos) (milhões de US$)

17 17 100% ..

Os marcadores indicam que: ● As operações do Banco atingiram pelo menos 95% das suas metas ●As operações do Banco atingiram 
60-94% das suas metas ● As operações do Banco alcançaram menos de 60% das suas metas

FIGURA 4: COMO AS ECONOMIAS DOS 
PAÍSES DA COMUNIDADE 
DE DESENVOLVIMENTO DA 
ÁFRICA AUSTRAL (SADC) SÃO 
CLASSIFICADAS NA FACILIDADE 
DE FAZER NEGÓCIOS

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Fonte: Relatório Doing Business de 2018.
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No âmbito do projecto WESD, as ASCAS (Associações de Poupança e Crédito Acumulativo) foram criadas 
para ajudar empreendedores recém-formados a angariar recursos para iniciar actividades geradoras de 
rendimentos.

QUADRO 2:  PROJECTO NO CAMPO

Produzimos milho e feijão que processamos na nossa 
fábrica, mas também processamos as culturas de pequenos 
agricultores na área. Graças ao empréstimo, pudemos comprar 
a maquinaria necessária para processar as colheitas, depois um 
tractor durante a segunda fase do projecto. Agora que todos os 
nossos empréstimos foram pagos, podemos pagar aos nossos 
funcionários, manter as nossas máquinas e fazer lucro.

“Mulheres Chiverano”
Associação de Mulheres

Eu tinha começado a minha loja há vários anos, mas não foi 
rentável. Graças ao empréstimo, consegui diversificar os 
meus produtos e desenvolver o meu negócio. Hoje, consegui 
construir a minha casa e um depósito para armazenar os 
meus produtos. Nada disto teria sido possível sem esse 
microcrédito.

Muve Luis Manhate
Proprietário da loja de móveis  
Casa de mobiliario Alhamdulillah

O empréstimo que pedi permitiu-me desenvolver a minha 
loja, que agora é muito lucrativa. Vou solicitar um segundo 
empréstimo em breve para comprar um camião e crescer 
novamente. Esse empréstimo mudou a minha vida! A melhor 
prova é minha filha, que estudou e se tornou enfermeira!

Muve Luis Manhate
Proprietário da loja de móveis  
Casa de mobiliario Alhamdulillah

tiveram um impacto positivo sobre as ● PMEs 
moçambicanas, gerando US$ 17 milhões em 
vendas adicionais. Nas regiões centrais do país, 
onde as taxas de pobreza são altas, desde 2010 
temos apoiado o programa de empoderamento 

económico das mulheres — o Projecto de 
Desenvolvimento de Empreendedorismo  e 
Habilidades das Mulheres (WESD) — que ajudou 
a melhorar a vida das mulheres e fortalecer as 
suas capacidades. 
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Este programa multifaseado transformou as 
mulheres rurais vulneráveis e analfabetas em 
empreendedoras activas envolvidas na tomada 
de decisões. Capacitou-as para trabalhar 
em equipa, participar em actividades de 
microfinanças, melhorar o estatuto social das 
suas comunidades e gerir negócios de sucesso. 
Como resultado deste programa, 2910 mulheres 
beneficiaram de sessões de formação avançada 
em arranque de empresas e empreendedorismo, 
190 grupos de mulheres receberam formação em 
habilidades básicas de gestão e 1100 mulheres 
receberam formação em agro-negócio e 
agroprocessamento.

Apoiar o sector privado
O nosso apoio ao desenvolvimento industrial 
de Moçambique também está reflectido nos 
empréstimos que fornecemos ao sector privado 
nacional. Por exemplo, desde 2003, temos 
apoiado o Projecto de Extracção de Areia 
Pesada de Moma no norte de Moçambique, 
a maior mina de areia pesada do país. É um 
recurso importante para o país, já que a areia 
pesada é hoje o sexto produto de exportação 
mais importante do país. Também apoiamos 
o Moza Banco através de uma linha de crédito 
de US$ 9 milhões. Este empréstimo ajudará a 
financiar as PMEs moçambicanas em áreas como 
a agricultura, a indústria, o comércio, o turismo e 
a construção.

1 https://mapafrica.afdb.org/en/stories/P-MZ-K00-009.html

Apoiar o sector público na 
industrialização

No contexto do Programa de Eficiência e 
Crescimento do Sector Público1, um programa 
de apoio orçamental realizado entre 2011 e 
2014, o Banco e os seus parceiros permitiram 
que o Governo moçambicano implementasse 
reformas importantes nas áreas de criação 
de emprego, promoção da boa governação e 
gestão macroeconómica e das finanças públicas. 
Este apoio permitiu também que mais de 
435 000 pessoas beneficiassem do financiamento 
de microcrédito e que 114 000 pessoas 
recebessem formação profissional.

Olhando para frente
No novo CSP do Banco, para 2018–2022, o 
apoio a cadeias de valor moçambicanas e 
ao desenvolvimento de negócios estará no 
centro da nossa estratégia de intervenção. 
Em particular, o Banco apoiará o Governo 
e o sector privado na criação de agro-
negócios sustentáveis capazes de criar valor 
no mercado interno. Apoiaremos também o 
desenvolvimento industrial da extracção de gás, 
que representa enormes oportunidades para 
o país e, em particular, assessorará as políticas 
necessárias para fomentar as ligações entre os 
projectos de recursos naturais e os pequenos 
negócios. n

https://mapafrica.afdb.org/en/stories/P-MZ-K00-009.html
https://mapafrica.afdb.org/en/stories/P-MZ-K00-009.html
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INTEGRAR MOÇAMBIQUE

Aintegração regional é um elemento fundamental do desenvolvimento de Moçambique. 
Com uma zona costeira de 2700 km, Moçambique oferece acesso ao Oceano Índico 
e aos mercados mundiais aos seus vizinhos sem litoral. No que concerne a energia, 

o papel do país na centralização da energia da África Austral está a aumentar, graças aos 
recursos significativos que permitirão abastecer a África do Sul, a Zâmbia, o Malawi e outros 
países com electricidade. Se o país desenvolver a infra-estrutura de transporte de que 
necessita, deverá poder exportar muitos produtos agrícolas para os países da sub-região. 
Além disso, o desenvolvimento da indústria do gás acrescenta a promessa de Moçambique 
se tornar um exportador de produtos à base de gás, como fertilizantes, combustíveis 
e petroquímicos. Este capítulo analisa o progresso de Moçambique no reforço da sua 
integração regional e a contribuição do Banco para este progresso.

Moçambique é um membro fundador da 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), estabelecida em 1980 pelos estados do 
sul e centro da África. O índice de integração 
regional — que avalia o grau de integração dos 
países africanos em seis dimensões — classifica 
Moçambique em 7o lugar entre os 15 países da 
SADC. Este índice indica que Moçambique deve 
envidar esforços para facilitar a livre circulação 
de pessoas e desenvolver infra-estruturas de 
transporte. Tais medidas afectarão o ● custo do 
comércio transfronteiriço, que aumentou quase 
20% entre 2007 e 2017 — embora este aumento 
seja bastante baixo comparado com o aumento 
de 41% no resto da África. Nos últimos anos, o país 
aumentou a sua participação no ● comércio com 
outros países africanos para quase um terço do seu 
comércio total, o dobro da média dos outros países 
africanos.

Moçambique fez do desenvolvimento de infra-
estruturas uma das suas prioridades. Isso é 
essencial não apenas para garantir o sucesso 
económico do país e para aproveitar ao máximo os 
benefícios das descobertas de recursos naturais, 
mas também para alcançar a inclusão social e 
espacial de que o país precisa desesperadamente. 
Portanto, o governo planeia desenvolver infra-
estruturas de transporte nos assentamentos mais 
isolados do país, para interligar áreas férteis e áreas 
de origem dos recursos naturais com portos e 
mercados estrangeiros e, finalmente, fortalecer a 
posição estratégica do país como um centro para o 

transporte regional. Como parte desta abordagem, 
há vários anos o governo vem trabalhando no 
desenvolvimento de corredores que abram áreas e 
apoiem o dinamismo económico de regiões inteiras.

Melhorar as condições de transporte 
A cobertura rodoviária de Moçambique está entre as 
mais baixas da África, tanto per capita (45a) como 
por área terrestre (46a). Apenas 33% da população 
rural vive a 2 km de uma estrada acessível em 
todas as estações, e apenas 20% dos 30 000 km 
estimados da rede classificada são pavimentados; 
o balanço da rede predominantemente rural está 
em más condições. As reformas sectoriais criaram 
instituições responsáveis pela rede e pela sua 
gestão financeira, e o sector tem experiência na 
adopção de boas práticas em parcerias público-
privadas (PPPs) e na terceirização de operações 
de manutenção; contudo, persistentes desafios 
de financiamento, manutenção, planeamento, 
implementação e capacidade técnica continuam a 
dificultar o desenvolvimento do subsector.

Moçambique possui 3000 km de rede ferroviária 
através de três corredores independentes — Sul, 
Centro e Norte. Não há ligação entre eles, mas 
cada um dos mesmos está ligado a um dos três 
principais portos do país — Nacala, Beira e Maputo. 
É através destas linhas ferroviárias que os países 
vizinhos têm acesso ao mar e Moçambique exporta 
os seus produtos, em particular as suas matérias-
primas (em 2017, 34% do tráfego de mercadorias 
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foi transportado por via ferroviária). Embora 
grande parte da infra-estrutura ferroviária esteja em 
más condições, muitos projectos de reabilitação 
e desenvolvimento estão em andamento, 
concretamente para permitir a exportação de 
carvão. Estes projectos, que também implicam o 
aumento da capacidade dos terminais e portos 
(Beira, Nacala) requerem grandes investimentos, 
que são realizados através de parcerias com 
doadores tradicionais ou parceiros privados.

Para aumentar o comércio com os vizinhos da 
SADC, Moçambique contou com o desenvolvimento 
do transporte aéreo através da sua companhia 
aérea nacional, Linhas Aéreas de Moçambique. Isso 
também promove o desenvolvimento turístico do 
país, para o qual o potencial é enorme. Contudo, as 
tarifas domésticas são muito altas (27% mais caras 
do que na Tanzânia, por exemplo) e o monopólio 
da companhia aérea nacional está a atrasar o 
desenvolvimento deste sector. Espera-se que a 
recente abertura do mercado interno a outras 
Companhias aéreas introduza a concorrência e, 
portanto, reduza as tarifas.

Forte envolvimento do Banco no 
sector de transportes

Os transportes representam agora o maior sector da 
carteira do Banco em Moçambique (66% da carteira 
activa em Dezembro de 2017). Em particular, 
o Banco fez um compromisso com o Governo 
de Moçambique no financiamento de estradas, 
concentrando-se em projectos-chave de corredores 

Integrar e Energizar Moçambique – Indicadores
Moçambique Países do FAD

2007 2017 2007 2017

● Comércio intra-africano como proporção do comércio total 
de bens (%)

29.5 30.6 27.7 15

● Custo do comércio entre fronteiras ($) 1120 1350 1840 2603

Os marcadores indicam que: ● O progresso é robusto e melhor que o dos pares ● O progresso é positivo, mas menor que o dos 
pares, ou nenhum progresso em relação à linha de base ● Houve regressão relativamente à linha de base

Integrar e Energizar Moçambique – Contribuições do Banco
2007–2017 2018–2020

Esperada Entregue Taxa Esperada

● Transportes: estradas construídas ou reabilitadas (km) 858 811 95% 202

● Transportes: pessoas com acesso melhorado ao transporte 765 891 765 891 100% 311 405

● — das quais mulheres 386 552 386 552 100% 155 149

Os marcadores indicam que: ● As operações do Banco atingiram pelo menos 95% das suas metas ● As operações do banco atingiram 
60-94% das suas metas ● As operações do Banco alcançaram menos de 60% das suas metas

FIGURA 5: OS PROJECTOS RODOVIÁRIOS
 APOIADOS PELO BAD 
 (2007–2017)
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QUADRO  3:  ANCORANDO O PORTO DE NACALA COMO PONTO DE ENTRADA DA REGIÃO

O Banco Africano de Desenvolvimento, através da sua janela direccionada ao sector 
privado, facilitou um dos maiores investimentos do sector privado em África: um 
projecto de corredor ferroviário, no valor total de mais de US$ 5 bilhões, elevando 
em 6 vezes a contribuição do Banco de US $ 300 milhões, o que facilitará o 
comércio entre as províncias ocidentais de Moçambique, Malawi e o porto de águas 
profundas de Nacala. Em particular, este eixo ferroviário de 900 km aumentará as 
exportações de carvão da mina de Moatize para um novo terminal de carvão em 
Nacala. Estima-se que até ao final de 2018 essas exportações possam aumentar em 
40% e, assim, gerar receitas significativas e ganhos cambiais para o país. O projecto 
também aumentará a capacidade de frete do corredor para 6 milhões de toneladas 
por ano, permitindo que os produtores agrícolas do oeste de Moçambique e do 
Malawi tenham acesso aos mercados. O projecto, que se estima ter gerado quase 
2/3 do crescimento económico de Moçambique em 2017, tem o potencial de catalisar 
mais interligações ferroviárias com a Zâmbia e a Tanzânia. Além disso, o Fundo para 
a Assistência do Sector Privado Africano está a ajudar as PMEs moçambicanas e do 
Malawi, em particular no agro-negócio, a maximizar os benefícios deste novo eixo 
ferroviário. Este projecto permite que Moçambique consolide a sua posição como 
ponto de entrada regional para acesso aos mercados mundiais.

O CORREDOR FERROVIÁRIO EM NÚMEROS

18 milhões de toneladas de carvão
6 milhões de toneladas de produtos 

diferentes de carvão Exportados / ano
1500 empregos criados

2 comboios de carga / dia

1 comboios de passageiros / dia

e estradas. Entre 2007 e 2017  ● construímos ou 
reabilitámos 811 km de estradas, de modo que cerca 
de 770 000 ● pessoas beneficiaram de condições 
de transporte melhoradas.

Apoiámos a reabilitação da estrada de 270 km 
entre Vanduzi e Changara, na parte oeste-centro 
do país, que foi concluída em 2011. Este projecto 
facilitou o acesso ao transporte para quase 
100 000 habitantes desta região remota, e facilitou 
o comércio com o Malawi, a Zâmbia e o Zimbabwe 
através do porto da Beira.

Apoiámos o projecto do corredor rodoviário entre 
Lichinga e Montepuez, que atravessa as duas 
províncias do norte relativamente subdesenvolvidas 
e isoladas do Niassa (uma das áreas mais remotas de 
Moçambique) e Cabo Delgado, o interior do porto 
de Pemba. Este corredor rodoviário fornecerá uma 
melhor ligação entre estas duas províncias e o resto 
da rede rodoviária nacional e abrirá uma das regiões 
agrícolas mais ricas do país para cereais e culturas 
de rendimento (tabaco e algodão), oferecendo 
aos agricultores acesso aos mercados. Este eixo 
também melhorará o acesso a serviços sociais para 
comunidades rurais nessas regiões remotas.

Também financiámos parte do Projecto de 
Reabilitação do Corredor de Estradas de Nacala, 
que se estende por mais de 1000 km entre a Zâmbia 

e a cidade de Nacala. Este projecto foi um dos 
projectos prioritários da SADC porque impulsionará 
eventualmente o comércio e facilitará o transporte 
de pessoas e bens em toda a sub-região, reduzindo 
para metade o tempo de transporte rodoviário 
entre o porto de Nacala e a fronteira da Zâmbia. 
Estima-se que, tanto a curto como a longo prazo, 
cerca de 500 000 pessoas na província do Niassa 
beneficiarão directamente do corredor através de 
ligações de transporte melhoradas, instalações 
sociais e oportunidades de emprego.

Olhando para frente
O Banco continuará a dar grande atenção à 
integração regional no próximo CSP. Sabemos 
que os corredores rodoviários são essenciais 
para desenvolver a actividade económica do 
país e vincular as áreas rurais aos mercados 
locais e regionais. Esses vínculos regionais serão 
fortalecidos e complementados pelo aumento 
da interligação dos sistemas de energia e pelo 
desenvolvimento de corredores integrados que 
possam facilitar o desenvolvimento de PMEs, 
gerando empregos decentes. Para financiar os 
principais projectos de infra-estruturas necessários 
à integração regional, o Banco mobilizará recursos 
privados e públicos e também desenvolverá 
soluções mais inovadoras envolvendo co-
financiamento privado, tal como as PPPs. n
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MELHORAR A QUALIDADE DE 
VIDA DO POVO MOÇAMBICANO

Melhorar a qualidade da vida dos moçambicanos significa facilitar o acesso a 
serviços básicos, como saúde, educação e água potável de qualidade. Moçambique 
apresentou progressos significativos nestas áreas e continua a investir no sentido 

de garantir que as pessoas tenham acesso a estes serviços básicos. Estes investimentos 
são feitos frequentemente com o BAD, que é particularmente activo no sector da água e 
saneamento.

A pobreza em Moçambique diminuiu 
gradualmente nos últimos anos, com a 
percentagem de pessoas vivendo abaixo da linha 
de pobreza a cair de 51.7% em 2008 para 46.1% 
em 2015, e nas áreas rurais de 53.8% para 50.1%. 
A queda foi muito mais acentuada nas cidades — 
de 46.8% para 37.4%. Contudo, nas três províncias 
do norte de Nampula, Niassa e Cabo Delgado, a 
taxa de pobreza permanece alta.

Um forte compromisso do governo nos 
sectores sociais

Em comparação com a média dos países de 
baixo rendimento e da África Subsaariana, 
Moçambique gastou mais em educação como 
parte do gasto total do governo e do PIB, com 
resultados positivos. Em 2017, a ● taxa bruta de 
matrícula no ensino primário foi de 106.3%, acima 
da média dos outros países africanos. Contudo, a 
qualidade geral da educação continua a ser uma 
preocupação, já que apenas 37.5% dos alunos do 
ensino primário inscritos chegam ao último grau 
do ensino primário. O sistema de ensino superior 
aumentou rapidamente, de 12 000 estudantes em 
2000 para 180 000 em 2017, e passou de quase 
completamente concentrado em Maputo para estar 
presente em todas as províncias; contudo, ainda 
existem disparidades geográficas e de género. Em 
2017 a ● taxa de matrícula na formação técnica 
e profissional foi de 5.1%, bem abaixo da média 
dos países da África Subsaariana.Os baixos níveis 
educacionais de Moçambique são um grande 
obstáculo ao emprego e à produtividade.

Embora o país tenha investido na educação, a 
maioria das crianças que completam o ensino 
primário não tem as habilidades básicas necessárias 
para ter acesso o níveis mais elevados de ensino, 
no futuro, dificultando a probabilidade de entrar 
no mercado de trabalho. A actividade económica 
informal é predominante. A ● taxa de desemprego 
em 2017 foi de 22%, com uma diferença notável 
entre mulheres (24.2%) e homens (20.6%). A 
● taxa de desemprego nos jovens está em 41.7%, 
acima da média no resto do continente. Estima-
se que cerca de 87% dos jovens moçambicanos 
estejam empregados em empregos vulneráveis, 
principalmente na agricultura de subsistência ou no 
sector informal. Durante o período de 2007–2017, 
o nosso apoio em Moçambique contribuiu para 
a criação de quase 27 000 ● empregos directos 
e ajudou a fortalecer as capacidades de mais de 
28 000 ● pessoas formadas através de programas 
em vários sectores da economia, como a gestão da 
água e da energia e a agricultura.

O governo mobilizou um apoio internacional 
significativo para a área da saúde. Com o aumento 
dos gastos com saúde per capita (7% do PIB 
em 2016), Moçambique conheceu melhorias 
substanciais na taxa de mortalidade infantil 
e na esperança de vida nos últimos 15 anos. 
A ● esperança de vida em Moçambique aumentou 
de 53 anos em 2007 para 58 anos hoje — mas 
ainda está abaixo da média africana de 60 anos. 
A mortalidade infantil, embora reduzida para 
metade nos últimos 15 anos, continua alta: 
53 crianças / 1000 morrem antes dos 5 anos de 
idade. A desnutrição e as deficiências no sistema 
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de saúde são as principais causas dessas mortes. 
Finalmente, a prevalência do HIV continua a ser um 
grande problema em Moçambique, com 13% dos 
adultos vivendo com o HIV; nos últimos anos, com 
o apoio internacional, o Governo redobrou os seus 
esforços para enfrentar esta doença aumentando 
significativamente a cobertura do tratamento 
anti-retroviral e o teste de HIV. Entre 2011 e 2014, a 
cobertura ampliada de tratamento para gestantes 
que vivem com HIV resultou numa redução de 
73% nas novas infecções por HIV entre crianças.

O acesso a água potável continua a ser 
difícil

O país não alcançou o Objectivo de 
Desenvolvimento do Milénio para água e 
saneamento urbano e rural: até 2017, apenas 51% 
● de pessoas tinha acesso a serviços de água 
potável geridos com segurança. Embora este 

número represente um progresso significativo 
desde 2007, esconde disparidades substanciais 
entre as áreas urbanas, para as quais as redes de 
distribuição devem acompanhar o crescimento, 
e as áreas rurais, onde a infra-estrutura hídrica 
é frequentemente deficitária. Em relação ao 
saneamento, 20.5% de ● pessoas tinham acesso 
a instalações de saneamento seguras, comparado 
com 17.5% em 2007. Mais uma vez, existem enormes 
disparidades entre áreas urbanas e rurais. Para 
abordar esta questão vital, o governo desenvolveu a 
Estratégia Nacional de Água e Saneamento Urbano 
(2011–2025). A estratégia prevê várias soluções, 
incluindo um envolvimento mais profundo do sector 
privado, para fortalecer o investimento nessa área.

Moçambique fez um bom progresso em direcção 
à igualdade de género. Apoiou a promoção das 
mulheres no governo, aprovou regulamentos 
legislativos para as mulheres, lançou campanhas 
para aumentar a consciencialização sobre os 

Melhorar a qualidade de vida dos moçambicanos – 
Indicadores

Moçambique Países de FAD

2007 2017 2007 2017

● Pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza (%) 54.1 46.1 48.1 43.8

● Taxa bruta de escolarização no ensino primário (%) 105 106.3 95 100

● Inscrição em formação técnica / profissional (%) 6.7 5.1 8.6 11.4

● Esperança de vida 53 58 55 60

● Taxa de desemprego (%) 24.3 22 7 6.3

● Taxa de desemprego juvenil (%) 42.9 41.7 10.9 10.2

● Acesso a serviços de água potável com segurança 
gerenciada (% população)

46.3 51.1 58.1 60.6

● Acesso a instalações sanitárias seguras e geridas (% população) 17.4 20.5 22.3 25.7

Os marcadores indicam que: ● O progresso é forte e melhor que o dos pares ● O progresso é positivo, mas menor que o dos pares, ou 
nenhum progresso em relação à linha de base ● Houve regressão relativamente à linha de base

Melhorar a qualidade de vida do povo moçambicano – 
contribuição do Banco

2007–2017 2018

Esperada Entregue Taxa Esperada

● Empregos directos criados (número) 40 658 26 540 65% 1182

● — dos quais mulheres 20 316 13 241 65% 624

● Pessoas formadas nas operações do Banco (número) 42 815 28 601 67% 1182

● — das quais mulheres 20 998 13 875 66% 624

● Pessoas que beneficiam de melhor acesso à educação 33 796 33 796 100% ..

● — das quais mulheres 17 070 17 070 100% ..

● Pessoas com acesso novo ou melhorado à água e 
saneamento (número)

1 897 797 1 840 083 97% 6052

● — dos quais mulheres 963 934 933 947 97% 3060

Os marcadores indicam que: ● O progresso é forte e melhor que o dos pares ● O progresso é positivo, mas menor que o dos pares, ou 
nenhum progresso em relação à linha de base ● Houve regressão relativamente à linha de base.
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direitos das mulheres e promoveu a paridade de 
género na educação. O país tem uma proporção 
crescente de mulheres em posições de liderança: 
actualmente, 39.2% dos membros do Parlamento 
são mulheres — a quinta maior participação na 
África e a décima segunda maior do mundo. Em 
2015, Moçambique ficou em 16º lugar no Índice de 
Igualdade de Género em África, publicado pelo BAD.

O apoio do Banco
O BAD, desde há muitos anos, ajuda a melhorar 
a qualidade de vida dos moçambicanos, 
particularmente no sector da água. Entre 2007 
e 2017, proporcionamos acesso à mesma a mais 
de 1 800 000 pessoas, metade delas mulheres, 
● Acesso à água potável. Em particular, o projecto 
de Abastecimento Rural de Água e Saneamento 
melhorou significativamente o acesso a água 
potável e saneamento nas províncias de Nampula 
e Zambeze. Este projecto entregou 570 pontos de 
água novos e reabilitados, 4 pequenos sistemas 

canalizados e 100 000 investimentos domésticos 
em latrinas melhoradas, dando a cerca de 
225 000 pessoas das zonas rurais dessas regiões 
acesso a serviços de abastecimento de água 
e 500 000 pessoas a serviços de saneamento 
melhorados. Além disso, formámos cerca de 
200 000 pessoas a nível do Governo, sector 
privado e organizações não-governamentais em 
práticas de higiene e saneamento.

Os nossos projectos no sector de água também 
melhoraram o acesso à água de qualidade 
em duas cidades no norte do país. Em 
Cuamba e Lichinga, 90% e 70% da população, 
respectivamente, beneficiaram do aumento da 
cobertura de abastecimento de água porque foi 
construída uma nova estação de tratamento e 
40 km de linhas de transmissão, uma estação 
de bombagem e 2000 ligações estabelecidas. 
Entre 2003 e 2010, também financiámos um 
programa de abastecimento urbano de água, 
saneamento e apoio institucional. Este projecto 

FIGURA 6: INCIDÊNCIA DE POBREZA EM MOÇAMBIQUE POR REGIÃO NOS ÚLTIMOS 20 ANOS (%)
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Esta bomba de água mudou as nossas vidas. 
Costumávamos ter grandes problemas com a 
qualidade da água, tínhamos que caminhar por mais 
de alguns quilómetros para obter água potável. 
Todos nós tínhamos alguns poços de água para a 
família, mas a água estava sempre poluída e às vezes 
não podíamos beber a água, as crianças estavam 
regularmente doentes. Nós tivemos que viajar para o 
hospital próximo para obter água das suas bombas de 
água. Agora estamos a compartilhar esta bomba de 
água, somos mais de 40 famílias a usar esta bomba. 
Estamos a cuidar muito dela, estamos a manter uma 
base mensal, elegemos alguém responsável pela 
reparação, e ele foi formado para cuidar de todas as 
pequenas reparações. O comité se reúne a cada mês, 
temos um cronograma de manutenção, a cada três 
meses algumas peças devem ser trocadas, e reunimo-
nos regularmente para ver se há um problema entre 
todas as famílias que usam a água.

Herminia Armando,

Namialo

aumentou o acesso e melhorou a qualidade dos 
serviços de abastecimento de água e saneamento 
para 250 000 pessoas nas cidades de Chokwe, 
Inhambane, Maxixe, Xai-Xai e agora Massingir. 
O projecto também teve uma componente de 
formação para aumentar a capacidade do pessoal 
de gestão de água nessas cidades.

No sector da educação, desde 1989, apoiamos 
o Governo de Moçambique através de 
quatro projectos sucessivos. Os projectos de 
financiamento (Educação I, II, III) apoiaram 
fundamentalmente o ciclo primário e 
possibilitaram o aumento da qualidade da 
educação através da formação de professores.

O sucesso no aumento das matrículas no 
ensino primário na última década colocou o 
ensino médio sob alta pressão. O número de 
alunos que necessitam de acesso ao ensino 
secundário já excede em muito a capacidade de 
Moçambique. Portanto, o projecto Educação IV 
(2002–2011) focalizou-se na educação secundária 
nas províncias do norte, ● acesso à educação 
melhorado para cerca de 34 000 alunos.

No sector da saúde, o Banco financiou a 
construção de centros de formação em saúde 

e centros de saúde — por exemplo, o Hospital 
Distrital de Nacala. Esta instalação foi inaugurada 
em 2011 com uma capacidade de internamento 
de 240 camas distribuídas pelas enfermarias 
de medicina, pediatria, cirurgia, ginecologia e 
maternidade, atendendo pacientes dos distritos 
de Nacala-a-Velha, Mossuril, Memba e Monapo 
na província de Nampula. Em 2013, este centro 
de saúde foi distinguido como o que oferece 
melhores cuidados de saúde do país aos pacientes 
da maternidade. Também se destacou como 
a segunda maior unidade de saúde do país na 
prevenção e controlo de infecções, e como 
tendo o quinto melhor modelo de protecção de 
Moçambique.

Como parte do novo CSP 2018–2022, 
continuaremos a apoiar o Governo de 
Moçambique na melhoria do acesso à 
água e saneamento. Iremos concentrar-nos 
especialmente no apoio às pequenas e médias 
cidades do país — particularmente as localizadas 
nos corredores de desenvolvimento e com 
significativo crescimento populacional vinculado 
às actividades de mineração e gás — incluindo 
através do planeamento e assessoria técnica que 
permita o crescimento urbano sustentável ao 
serviço dos cidadãos. n
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A EFICIÊNCIA DO BANCO NA 
GESTÃO DAS SUAS OPERAÇÕES 
EM MOÇAMBIQUE

Onosso Quadro de Medição de Resultados fornece indicadores que nos permitem 
examinar a eficiência com a qual o Banco gere as suas operações em Moçambique. 
Avaliamos como o Banco apoiou o país através de um financiamento flexível, modelos 

de programas rigorosamente elaborados e mecanismos de entrega apropriados. Também 
avaliamos a assessoria sobre as políticas do Governo e a colaboração com os outros parceiros 
de desenvolvimento para maximizar a eficácia da ajuda. Finalmente, examinamos a nossa 
eficiência organizacional, como descentralizamos as nossas operações, processos de negócios 
e gestão de recursos humanos para estar mais próximos dos nossos clientes.

As nossas sucessivas estratégias nacionais em 
Moçambique estão alinhadas com as prioridades 
do Governo, assim como com as políticas e 
objectivos nacionais. Os nossos CSPs determinam 
os nossos objectivos e decisões de alocação 
de recursos, e também reflectem as nossas 
prioridades e vantagens comparativas como 
parceiro de desenvolvimento.

Desempenho de carteira
Acompanhámos de perto o desempenho da nossa 
carteira, que reflecte o grau de implementação 
das nossas operações. Em 31 de Dezembro de 
2017, a nossa carteira em Moçambique consistia 
em 20 operações nacionais representando 
US$ 623 milhões e dois projectos multinacionais 
por US$ 164 milhões. O nosso apoio ao sector 
privado representa quase 8% da nossa carteira 
total e é composto por três operações para um 
compromisso de US$ 51.3 milhões. A este montante 
acresce ainda o investimento de US$ 300 milhões 
para o projecto ferroviário e portuário de Nacala. 
Em termos de distribuição sectorial, 66% da 
nossa carteira está comprometida com projectos 
de transporte, 16% destinam-se à agricultura e 
10% a projectos de energia (ver Figura 7). O nosso 
compromisso global com Moçambique representa 
cerca de 7% dos recursos que alocamos na região 
da África Austral como um todo.

Qualidade e eficiência das operações
Desde 2007, o desempenho das nossas 
operações foi classificado como satisfatório, 
embora esta tendência se tenha deteriorado 
nos últimos anos. O nosso ● indicador 
de classificação de carteira caiu de 
3.13 para 2.7 numa escala de 1 a 4 entre 2007 
e 2017, principalmente devido aos atrasos na 
implementação e aquisição de projectos. O 
● tempo entre a aprovação do projecto e o 
desembolso do financiamento melhorou de 
19 meses nos últimos anos, bem acima da 
média de 12 meses nos outros países do FAD, 
para 9 meses no final de 2017. Em termos de 
aquisição, o ● prazo de aquisição de bens e 
obras (concurso competitivo internacional) foi de 
9 meses em 2017, um pouco acima da nossa meta 
de 8 meses. Para reduzir os atrasos nos contratos, 
estamos a implementar medidas para aumentar 
o uso dos sistemas do Governo Moçambicano 
de acordo com a nossa política de aquisições 
e os nossos compromissos através de acordos 
internacionais. Também estamos a trabalhar para 
melhorar ainda mais a rapidez da implementação 
através de um maior uso de aquisições 
avançadas. O Banco continuará a fornecer apoio 
regular relativamente à aquisição, gestão de 
financiamento e desembolso para reforçar a 
capacidade das unidades de implementação do 
projecto na gestão de financiamento.
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O ritmo de implementação das nossas operações 
é um indicador importante para alcançar os 
nossos resultados. É por isso que monitoramos 
a ● taxa de desembolso das nossas operações 
com grande interesse. Esta taxa subiu de 
5% em 2007 para 34% em 2017, situando-se 
bem acima da média do Banco de 21%, o que 
reflecte os esforços que fizemos nos últimos 
anos para melhorar a qualidade do projecto à 
entrada e realizar revisões anuais da carteira. 
Essas revisões reúnem todos os intervenientes 
da nossa carteira para analisar os projectos, 
identificar os problemas e propor um plano de 
melhoria da carteira com acções concretas para 
abordar os problemas identificados. Este é um 
mecanismo essencial para monitorar e melhorar o 
desempenho da nossa carteira de projectos.

Estamos comprometidos em manter o número de 
projectos em risco na nossa carteira a um nível 
sustentável. Em Moçambique, a monitoria regular 
das nossas operações e uma melhor antecipação 
de problemas reduziram os projectos em risco de 
57% em 2010 para 9% da carteira em 2017, abaixo 
da média do FAD de 11.4%. Contudo, o número de 
projectos antigos na nossa carteira - aqueles com 

mais de 8 anos de idade — aumentou nos últimos 
anos devido a atrasos na implementação. Esse 
número diminuirá novamente em 2018 quando 
dois destes projectos forem concluídos, após 
atingirem os seus objectivos.

Qualidade na entrada
A elaboração adequada dos nossos projectos 
determina o alcance dos objectivos esperados. 
Para garantir que os nossos projectos cumpram 
os critérios de qualidade da instituição, 
temos um processo de revisão de entrada do 
projecto — a revisão de prontidão — no qual 
analisamos oito elementos que são essenciais 
para a qualidade do projecto: alinhamento e lições 
estratégicas aprendidas de operações anteriores, 
lógica e propriedade, foco nos resultados e 
avaliação de riscos, arranjos de implementação, 
gestão / aquisição de financiamento, considerações 
ambientais, sociais e de género. Entre 2010 e 
2017 todas as nossas novas ● operações em 
Moçambique foram classificadas como satisfatórias 
(pontuação de 3 em 4). Da mesma forma, 100% das 
nossas ● novas operações são projectadas 
tomando em consideração a dimensão de género.

Eficiência do BAD em Moçambique: Indicadores 2010 2014 2017 Alvo
2017 ADF 2017

● Desempenho de carteira 3.13 3.36 2.7 .. ..

● Tempo gasto desde a aprovação até ao primeiro 
desembolso (meses)

19 11.2 7 12.7 12.7

● Percentagem de projectos em risco na carteira (%) 57 8 9 14 11.4

● Projectos antigos .. 2 4 .. ..

● Taxa anual de desembolso (%) 5 37 34 22 21

● Tempo de aquisição de bens e serviços (meses) .. .. 9 8 8.2

● Operações geridas no escritório nacional (%) .. 29 55 65 76

● Proporção de mulheres no pessoal (%) .. 38 33 29 28

● Número de projectos co-financiados .. 5 4 .. ..

● Qualidade dos documentos de estratégia 
nacional (escala de 1-4)

3 (2011) .. 3 3.38 3.1

● Qualidade das novas operações (escala de 1-4) 3.0 3.0 3.0 3.3 3.1

● Novos projectos projectados que tomam em conta 
a igualdade de género (%)

.. 100 100 79 82

● Operações concluídas com um relatório de 
conclusão oportuno (%)

.. 75 67 67 65

● Operações que alcançaram os resultados de 
desenvolvimento planeados (%)

.. 100 100 91 88

Os marcadores indicam que: ● O progresso é forte e melhor que o dos pares ● O progresso é positivo, mas menor que o dos pares, ou 
nenhum progresso em relação à linha de base ● Houve regressão relativamente à linha de bases
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Também medimos a qualidade dos nossos 
Documentos de Estratégia Nacional usando uma 
ferramenta de revisão de prontidão. Numa escala 
de 1 a 4, o CSP cobrindo o período 2011–2015 foi 
classificado como 3 em 2011, o que significa que 
foi considerado satisfatório. O CSP recentemente 
adoptado para o período de 2018–2022 também 
recebeu uma classificação de 3, mostrando 
que os critérios de qualidade foram tidos em 
conta. O novo CSP também beneficiou das 
lições aprendidas de uma avaliação global do 
desempenho em Moçambique que analisou o 
nosso desempenho no período de 2004–2013. Esta 
avaliação, realizada pelo nosso Departamento 
de Avaliação Independente em 2016, destacou 
a necessidade de maior selectividade nas 
operações, melhor concepção e supervisão do 
projecto e procedimentos mais flexíveis. Estamos 
no processo de colocar em prática as ilações 
tiradas ao longo das nossas operações em 
Moçambique.

Aprendendo das operações
Os nossos relatórios de conclusão de projecto 
nos permitem aprender com as operações 
concluídas. Em 2017 como em 2014, 100% das 
nossas  ● operações concluídas atingiram os 
resultados esperados de desenvolvimento. 
Contudo, a ● taxa de submissão dos nossos 
relatórios de conclusão diminuiu ligeiramente 
nos últimos anos, de 75% em 2014 para 67% em 
2017, mas permanece melhor do que a média de 
65% para as nossas operações gerais nos países 
do FAD. Isso reflecte o aumento do número de 
operações na carteira do Banco. Os gestores 
de projecto geralmente concentram-se mais no 

projecto e implementação do projecto do que 
na conclusão do projecto, uma tendência que 
estamos a abordar na instituição.

Um elemento importante da nossa cooperação 
com Moçambique está a gerar produtos de 
conhecimento que ajudam a fortalecer as 
políticas de desenvolvimento nacional e a orientar 
as nossas operações. Nos últimos 10 anos, 
concluímos o Plano de Acção da Economia Verde 
e o Estudo de Mobilização de Recursos Internos, 
e estamos a financiar um Estudo Geológico e 
Mineral de Moçambique. Além disso, organizámos 
um seminário internacional de alto nível em 
Maputo sobre os temas de gestão de receitas 
e optimização dos benefícios dos recursos de 
carvão e gás. No futuro, o Banco continuará a 
fornecer produtos de conhecimento e serviços 
de assessoria em questões-chave para o 
desenvolvimento de Moçambique, como a gestão 
sustentável dos recursos naturais e das finanças 
públicas.

Aproximando-nos dos clientes
O Banco está presente em Maputo desde 2006. 
A 31 de Dezembro de 2017, o escritório nacional 
tinha 15 trabalhadores ● 33% das quais eram 
mulheres, o que está de acordo com a cobertura 
do banco de (29%). Hoje, 55% dos ● nossos 
projectos em Moçambique são geridos pelo 
escritório nacional em Maputo, comparado 
com 29% em 2014, o que se aproxima dos 
nossos parceiros e indicia uma melhoria da 
qualidade da supervisão das nossas operações. 
Contudo, ainda não atingimos o nível de 
descentralização do banco. De 2011 a 2015, 
a nossa carteira em Moçambique quase que 
triplicou em volume, enquanto o número de 
operações de crédito duplicou - um aumento que 
foi possibilitado pela nossa equipa no terreno, 
que fortalece continuamente os laços com o 
Governo de Moçambique e outros parceiros de 
desenvolvimento. Além disso, a nossa presença 
no país fortaleceu a qualidade da relação e 
parceria com as autoridades locais e com a 
comunidade de parceiros de desenvolvimento 
que actuam no país. Limitámos as operações com 
o Fundo Internacional para o Desenvolvimento 
AGRÍCOLA FIDA), a Cooperação Japonesa 
(JICA), Organização dos Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), Fundo de Investimento 
em Clima e outros parceiros, e actualmente 
administramos um total de quatro projectos. 

FIGURA 7: A CARTEIRA EM MOÇAMBIQUE
 (AOS 31 DE DEZEMBRO DE 

2017)
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Essas parcerias permitem-nos não apenas 
mobilizar mais recursos, mas também coordenar 
e harmonizar o nosso apoio em todo o país. 
O nosso escritório nacional também está bem 
ligado aos outros escritórios do Banco na região: 
a sua equipa gere alguns projectos em outros 
países. Além disso, o escritório nacional beneficia 
da experiência do nosso escritório regional 
baseado em Pretória para a África Austral, 
em particular dos seus serviços financeiros 
especializados e da experiência do pessoal do 

sector. Com a nossa presença no país, ganhámos 
visibilidade e podemos participar activamente em 
grupos de coordenação e eventos organizados 
no país. O Banco era membro do Grupo G19, 
grupo de coordenação d ajuda do país que 
providencia apoio ao orçamento (actualmente 
suspenso) e participa activamente em vários 
subgrupos sectoriais e temáticos. Em particular, o 
Banco liderou os grupos temáticos de Transporte, 
Água e Saneamento e Agricultura, sectores nos 
quais temos longa e sólida experiência. n
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CONCLUSÃO

O presente Resumo dos Resultados do País mostra o progresso considerável que Moçambique fez nos 
últimos 10 anos, e mostra a contribuição do BAD para o país, particularmente nos sectores de transporte, 
água e agricultura.

Apesar da recente crise económica, as perspectivas de Moçambique são encorajadoras, em particular 
devido aos recursos naturais significativos do país. Contudo, o país deve conseguir tornar o seu 
crescimento mais inclusivo e reduzir a pobreza, que continua a ser muito alta, particularmente nas 
áreas rurais. Para enfrentar esses desafios, o Governo e os seus parceiros devem acelerar o ritmo de 
implementação de políticas públicas no âmbito da ENDE, a estratégia nacional de desenvolvimento. Os 
objectivos de Moçambique são particularmente ambiciosos: alcançar o acesso universal à electricidade 
até 2030, transformar o seu sector agrícola e cadeias de valor, estabelecer e promover corredores 
de desenvolvimento no norte e centro do país, diversificar a economia e também permitir aos 
moçambicanos mais vulneráveis o acesso à educação e aos serviços de saúde, continuando a dedicar 
uma parte significativa do seu orçamento a estes sectores.

O BAD, parceiro de Moçambique nos últimos 40 anos, continuará a acompanhar o país no caminho do 
desenvolvimento inclusivo através do seu novo CSP 2018–2022. No âmbito deste CSP, o Banco apoiará 
Moçambique no desenvolvimento de um modelo de crescimento verde e inclusivo, alcançando uma 
transformação estrutural e nível de industrialização que possa proporcionar oportunidades de trabalho 
condignos para a população rural de modo a sair da pobreza, fomentar o desenvolvimento humano e 
garantir a gestão sustentável dos recursos naturais e as receitas que deles advêm. n
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Sobre esta publicação

Desde 2011, o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD, ou Banco) 
produz uma Revisão Anual da Eficiência no Desenvolvimento, que avalia 
a contribuição geral do Banco para os resultados do desenvolvimento 
em África. A Revisão Anual é complementada por uma série de revisões 
temáticas que cobrem as actividades do BAD nos seus países membros 
regionais.

Este Resumo de Resultados Nacionais faz parte de uma série de 
revisões resumidas que examinam as operações em curso em cada um 
dos países membros regionais. O Banco agradece o alto nível de diálogo 
que conseguiu com as autoridades do país durante a preparação desta 
revisão — uma colaboração que destaca a qualidade da parceria entre a 
instituição e o país.

Como as outras Avaliações de Eficiência no Desenvolvimento, 
este relatório é destinado ao público em geral e visa fortalecer a 
transparência e a responsabilidade da nossa instituição com os 
nossos parceiros. É inovador na sua concisão e tem o seu foco 
nas 5 Prioridades do banco. Também serve como uma importante 
ferramenta de gestão adicional para facilitar a melhoria contínua das 
nossas operações e organização.

Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento
Avenue Joseph Anoma - 01 B.P. 1387 Abidjan 01, Côte d’Ivoire www.afdb.org

http://www.creondesign.net

