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

PRINCIPAIS INDICADORES: Taxas de câmbio à vista (diárias)

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

Umaia Mahomed
Assistente de Direcção no Departamento de Estrangeiro
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Departamento de Estrangeiro
Avenida 25 de Setembro, nº 1679, 1º Andar,
Maputo – República de Moçambique
(258)-1-428 164
(258)-1-429 728
umaia.mahomed@bancomoc.mz

Catarina da Costa Ferreira
Técnica Principal no Departamento de Estrangeiro
Banco de Moçambique
Departamento de Estrangeiro
Avenida 25 de Setembro, nº 1679, 1º Andar,
Maputo – República de Moçambique
(258)-1-428 164
(258)-1-429 728
catarina.ferreira@bancomoc.mz

DATA DE ACTUALIZAÇÃO DOS METADADOS: Novembro 2003

I. Características dos Dados
Cobertura
Moçambique adoptou o regime de taxas de câmbio livres. A compra e venda de moeda externa pode ser
implementada pelas entidades licenciadas para o exercício de comércio de câmbios, nomeadamente, os
bancos comerciais, casas de câmbios e unidades hoteleiras (exercício parcial de câmbios). As entidades
cambiais são independentes na determinação das taxas de câmbio para as operações que realizam com os
clientes.
O Banco de Moçambique (BM) difunde diariamente as taxas de câmbio médias do mercado cambial, que se
apresentam apenas como referência, e a taxa de câmbio do BM.
A taxa de câmbio do mercado cambial é a média geométrica das operações de compra e venda no mercado
cambial, calculadas pelo Banco de Moçambique – Departamento de Estrangeiro, com base nas transacções
do mercado cambial do dia anterior. São difundidas taxas diárias do metical de Moçambique, face ao dólar
norte americano e ao rand da África do Sul (as moedas estrangeiras mais representativas no mercado
cambial).
Na determinação da taxa de referência toma-se em consideração as operações ocorridas nos mercados
cambiais das Províncias de Maputo, Sofala, Zambézia e Nampula. O período de referência para o cálculo da
taxa de câmbio do dia vai das 12h de um dia até as 12h do dia seguinte.
A taxa de câmbio do Banco de Moçambique (taxa de câmbio oficial ) toma em consideração a taxa de
câmbio de compra vigente no mercado e é igual ao rácio entre a soma das taxas de câmbio praticadas
ponderadas pelos respectivos volumes transaccionados e o total dos montantes transaccionados. Esta taxa de
câmbio é usada para propósitos de operações do próprio Banco de Moçambique, de contabilidade e nas
operações com o tesouro.
Para o apuramento da taxa de câmbio oficial, o Banco de Moçambique – Departamento de Estrangeiro
obtém os reportes estatísticos cambiais de compra e venda que os bancos comerciais e as casas de câmbio
produzem.

Periodicidade:
Diária
Prazo de Difusão:
Para os bancos comerciais as taxas de câmbio são difundidas no fim do dia (17h). O público tem acesso às
taxas de câmbio através dos meios de comunicação social (jornal) no dia imediatamente seguinte.
Mensalmente, as taxas de câmbio são divulgadas através da internet no website do Banco de Moçambique e
trimestralmente no Boletim Estatístico.

II. Qualidade dos Dados
Documentação da Metodologia
Não existem quaisquer textos metodológicos de suporte à compilação das taxas de câmbio.

Dados que permitam verificações cruzadas e assegurem a verosimilhança dos dados
O Boletim Estatístico trimestral publicado pelo Banco de Moçambique contém uma série de dados mensais
das taxas de câmbio dos últimos 4 anos.

III. Planos de Melhoria
Melhorias Recentes:
Melhorias recentes foram introduzidas com a inclusão das taxas de câmbio praticadas pelas casas de
câmbio, na determinação da taxa de câmbio oficial. Anteriormente, para a determinação da taxa de câmbio
oficial era tomada em consideração a taxa média do mercado apurada apenas com recurso às operações dos
bancos comerciais.
Recentemente as séries das taxas de câmbio começaram a ser publicadas na internet no website do Banco de
Moçambique.

Planos de Curto Prazo:

Planos de Médio Prazo:

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

Médio Prazo:

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

Diário através dos Jornais Noticias e Diário de Moçambique na íntegra, e
parcialmente no fax do Correio da Manhã. (em Portugês)

Publicação
Semanal
Mensal

Boletim Mensal do Banco de Moçambique (Português)

Trimestral

Boletim Trimestral do Banco de Moçambique (Inglês e Português)

Anual

Boletim Anual do Banco de Moçambique
Anuário Estatístico do Instituto Nacional de Estatística

Outra
Suporte Electrónico
www.bancomoc.mz
Internet
Outro Online

CD-ROM
Diskette
Outro
(especificar)
Nenhum

