MOÇAMBIQUE
Quadro B. Categorias de Dados e Indicadores
Sector Externo
CATEGORIA DE DADOS: Comércio de Mercadorias
Descritor Nacional (no caso de diferente, precisar):

PRINCIPAIS INDICADORES: Total de importações e de exportações

EXTENSÕES ENCORAJADAS (se aplicável):

Indicador Específico do País (no caso de diferente, precisar):

PESSOA(S) A CONTACTAR:
Nome:
Título:
Organismo:

Morada:
Telefone:
Fax:
E-mail:
Nome:
Título:
Organismo:

Morada:
Telefone:
Fax:
E-mail:

Maria Esperança Mateus
Técnica Principal no Departamento de Estudos Económicos e Estatística
Banco de Moçambique
Departamento de Estudos Económicos e Estatística
Unidade das Estatísticas da Balança de Pagamentos
Avenida 25 de Setembro, nº 1679, 3º Andar,
Maputo – República de Moçambique
1. (258)-1-428 169 2. (258)-1-429 543 Ext. 1306
(258)-1-421 363
maria.mateus@bancomoc.mz
Inês Riquicho
Técnica Principal no Departamento de Estudos Económicos e Estatística
Banco de Moçambique
Departamento de Estudos Económicos e Estatística
Unidade das Estatísticas da Balança de Pagamentos
Avenida 25 de Setembro, nº 1679, 3º Andar,
Maputo – República de Moçambique
1. (258)-1-428 169 2. (258)-1-429 543 Ext. 1321
(258)-1-421 363
ines.riquicho@bancomoc.mz

DATA DE ACTUALIZAÇÃO DOS METADADOS: Novembro 2003

I. Características dos Dados
Cobertura
Os dados do comércio externo são reportados (através de disquete e de suporte papel devidamente
codificados por categoria de produto, origem e destino das mercadorias, volume e valor aduaneiro) pela
Direcção Geral das Alfândegas (DGA) ao Instituto Nacional de Estatística (INE) onde são processados
electronicamente ; o INE envia ao Banco de Moçambique – Departamento de Estudos Económicos e
Estatística quadros resumo por principais produto e por países de origem e destino. A classificação por
produtos e por países seguem as recomendações das Nações Unidas: os produtos são classificados pelo “
Harmonized Commodity Description and Coding System” e os países pelos códigos ISO.
A DGA também compila manualmente dados preliminares resumidos do comércio externo, com cobertura
mais oportuna.
O Banco de Moçambique e o INE validam e ajustam os dados manuais e electrónicos do comércio externo
através de informação obtida directamente das grandes empresas privadas exportadoras e importadoras de
bens através de inquéritos elaborados para o efeito. Os dados do comércio externo referem-se a valores a
que os bens foram transaccionados e são apresentados em dólares norte americanos.
Não são estimadas correcções adicionais para os bens importados ou exportados não registados nas
fronteiras aduaneiras. Não são reportadas estatísticas do comércio externo sobre comércio transfronteiríço
de contrabando e mercadorias em trânsito. Carecem de classificação específica dados de bens para
transformação. O Banco de Moçambique não efectua ajustamentos sazonais nem calcula índices de volume
e de preço, os quais são apurados e divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.
O Grupo Técnico para as Estatísticas do Comércio Externo (INE, BM e DGA) propõe-se elaborar um
estudo nos maiores postos fronteiriços com vista a estimar o volume de transacções que cruzam aqueles
pontos e que não são controladas pelas autoridades de direito.
Para fins da Balança de Pagamentos, o valor das importações proveniente do Instituto Nacional de
Estatística é convertido da base CIF para FOB através de um processo de estimação, assumindo por
convenção que 9% se refere a fretes de transporte e 1% ao respectivo seguro. Este ajustamento explica a
diferença entre os valores do comércio externo publicados pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo
Banco de Moçambique.
As importações são reportadas por país de origem e por principais grupos de produtos e as exportações pelo
último país de destino conhecido e por produto.
Periodicidade:
Os dados do Comércio Externo são compilados mensalmente e trimestralmente e publicados numa base
trimestral e anual.

Prazo de Difusão:
As estatísticas do Comércio Externo que integram o boletim trimestral do BM são disseminadas 50 dias
após o final do período de referência.

II. Qualidade dos Dados
Documentação da Metodologia
Não há uma metodologia nacional para a compilação das estatísticas do comércio externo. Para efeitos de
Balança de Pagamentos são seguidas as recomendações da 5ª edição do Manual da Balança de Pagamentos
do Fundo Monetário Internacional.

Dados que permitam verificações cruzadas e assegurem a verosimilhança dos dados
O Instituto Nacional de Estatística divulga as estatísticas do comércio externo no Anuário Estatístico, com
periodicidade anual com série de tempo de 2 a 3 anos.

III. Planos de Melhoria
Melhorias Recentes:
Os dados do comércio externo de bens provenientes do Instituto Nacional de Estatística, são recebidos
electronicamente (até há pouco tempo atrás o suporte utilizado era o papel), o que reduz em grande medida
os erros de compilação. Ademais, estes dados são cruzados com os recebidos directamente pelo INE e pelo
Banco de Moçambique, das grandes empresas cujo volume de comércio com o exterior é significativo.
Em caso de atrasos no envio de informação por parte do Instituto Nacional de Estatística, o Banco de
Moçambique – Departamento de Estudos Económicos e Estatística recebe dados do comércio externo
elaborados pela Direcção Geral das Alfândegas, que servem de informação provisória para compilar a
Balança de Pagamentos trimestral e anual.
Foi também assinado um Despacho pelo Presidente do INE sobre o funcionamento do Grupo Técnico das
Estatísticas do Comércio Externo, constituído pelo Instituto Nacional de Estatística, Direcção Geral das
Alfândegas e Banco de Moçambique.
Recentemente a DGA começou a fornecer informação FOB e CIF de importações, permitindo uma
redefinição das estimativas sobre fretes e seguros.
Planos de Curto Prazo:
•
•
•
•
•

Redefinição das estimativas de frete e seguros segundo a informação FOB e CIF de importações
fornecida pela DGA;
Adoptar medidas para a recepção atempada da informação;
Melhorar o apuramento dos dados do aprovisionamento aos meios de transporte;
Melhorar o apuramento dos dados do comércio externo da Direcção Geral das Alfândegas
processados electronicamente no TIMS e verificar estes dados com os dados compilados
manualmente. Incorporar os dados de zonas francas na base de dados do TIMS.
Elaboração e publicação de um capítulo sobre comércio externo na publicação sobre a metodologia
da Balança de Pagamentos;

Planos de Médio Prazo:
•

Criação de condições para a identificação de fontes de informação que permitam a reconciliação
dos dados bilaterais do comércio externo (países da região e outros);

•

Classificação da informação estatística do comércio externo segundo a desagregação preconizada
pela 5ª edição do Manual da Balança de Pagamentos do Fundo Monetário Internacional;

Assistência Técnica / Necessidades de Financiamento/ Outros Requisitos Prévios
Curto Prazo:
1.

3.

Necessidade de apetrechamento em recursos humanos e materiais., nomeadamente, equipamentos
(novos computadores com maior capacidade), para a compilação das estatísticas da Balança de
pagamentos e gestão da base de dados.
Cursos e Estágios sobre a captação, registo e validação das estatísticas do comércio externo para fins
da Balança de Pagamentos.
Curso sobre a metodologia de compilação e análise das estatísticas do comércio externo.

•

Médio Prazo:
Processo de formação e treinamento dos recursos humanos.

2.

IV. Formatos de Difusão
Indicar o título e língua(s) da publicação. Indicar uma pessoa a contactar, no
caso de diferente da indicada na primeira página.
Suporte Papel
Comunicado
de Imprensa
Publicação
Semanal
Mensal
Trimestral

Preços e Conjuntura Financeira (Português)

Anual

Boletim da Balança de Pagamentos (Português),
Anuário Estatístico do INE (Português)
Relatório Anual do Banco de Moçambique (Português/Inglês)

Outra

Suporte Electrónico
Banco de Moçambique: htt://www.bancomoc.mz
Internet
INE : http://www.ine.gov.mz
Outro Online
CD-ROM
Diskette
Outro
(especificar)
Nenhum

