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Introdução 

Através desta publicação, o INE põe à disposição dos utilizadores estimativas do Produto Interno Bruto 

(PIB) de Moçambique elaboradas com base no Sistema de Contas Nacionais das Nações Unidas 2008 

(SCN 2008). 

 

Esta publicação contém estimativas do PIB referentes ao I Trimestre de 2020, e um conjunto de 

quadros dos principais agregados macroeconómicos das Contas Nacionais Anuais (CNA) para o período 

de 2011 a 2018 (valores definitivos), e 2019 (valores preliminares), a preços correntes e constantes de 

2014, representando um contributo no alargamento da informação disponível para consulta e uso pelos 

diversos intervenientes. 

 

A informação contida na presente publicação permite medir o tamanho da economia de Moçambique 

por actividade económica, acompanhar os principais fluxos económicos, registando bens e serviços a 

preços correntes e constantes, e avaliar a consistência das definições utilizadas nos domínios da 

estatística, e a consistência numérica dos dados provenientes de diversas fontes. 
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PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

A economia cresceu 1.68% no I Trimestre de 2020 

 

O Produto Interno Bruto a preços de 

mercado (PIBpm) apresentou uma variação 

positiva de 1.68% no I Trimestre de 2020 

comparado ao período homólogo (Gráfico 

1.1). 

 

 

 

ANÁLISE SECTORIAL 

 O desempenho da actividade económica no primeiro trimestre de 2020 é atribuído em primeiro lugar 

ao sector secundário que cresceu 

3.16% (Gráfico 1.2), com maior 

destaque para o ramo de 

Electricidade, Gás e Distribuição de 

Água com cerca de 6.5%, seguido 

pelo ramo da Indústria 

Transformadora com 2.46%. 

Ocupa a segunda posição o sector 

terceário com um crescimento de 

1.29% induzido pelos ramos de 

Transportes, Armazenagem, 

Actividades auxiliares dos 

transportes, e Informação e Comunicações com de 4.95% coajuvado pelo ramo de Comércio e 

Serviços de Reparação com 2.9%. 

O sector primario registou um decréscimo de menos 0.31% induzido pelo rano da Indústria de 

Exploração Mineira com menos 11.7%, não obstante os ramos da Agricultura e Pescas registarem 

crescimento positivo na ordem de 2.9% e 1.5% respectivamente. 

 

 

2.9
1.5

-11.7

2.5

6.5

1.7

-0.1

5.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

A
g

r.
P

ec
.C

aç
.S

il
v 

E
x

pl
. F

lo

P
es

c.
A

qu
.

In
d

.E
x

tr
ac

In
d

.T
ra

ns
fo

r

E
le

ct
ri

ci
d

ad
e 

e 
Á

gu
a

C
on

st
ru

çã
o

S
er

v
iç

o
s 

F
in

an
ce

ir
os

T
ra

ns
p.

 A
rm

az
.I

nf
o

r.
C

o
m

u
n

i

Prim. -0.31% Secund. 3.16% Terciár.1.29%

Gráfico 1.2: Sectores com crescimento mais dinâmico na economia 

no I Trimestre de 2020

3.7

2.7

1.2
1.51 1.68

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

I II III IV I

2019 2020

Gráfico 1.1: Taxas de crescimento real do PIB 

I Trimestre de 2020 (%)



     Contas Nacionais de Moçambique, I Trimestre 2020 – Instituto Nacional de Estatística 9 

No período em análise, o ramo da Agricultura, 

Pecuária, Caça, Silvicultura, Exploração 

florestal, Actividades relacionadas teve maior 

participação na economia com um peso no PIB 

de 22.4% (Gráfico 1.3) seguido do ramo 

Comércio e serviços de reparação com 10.4%. 

Ocupa o terceiro lugar os ramos dos 

Transportes Armazenagem e Actividades 

auxiliares dos transportes, e Informação e 

Comunicações com uma contribuição conjunta 

de 10.2%, seguido do ramo da indústria 

transformadora, com um peso de 8.6%. O 

ramo da Indústria de extracção mineira com 

um peso de 5.5%, Educação,  Aluguer de 

Imóveis e Serviços prestados as empresas, Administação Pública e Pesca e Aquacultura com pesos de 

5.9%, 5.0%, 3.4% e 1.2%, respectivamente. Os restantes ramos de actividade tiveram em conjunto 

um peso de 27.4%. 

 

 

Agric.Pec.Cac.Silv
. Exp.Flor 
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Pescas Aqua.
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Ind. Extraç. 
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Grafico 1.3. Peso dos ramos de actividade no PIB , no I trimestre 

de 2020
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QUADROS 
 

Quadro1 a:  PIB Trimestral por Ramos de Actividade: Valores a preços constantes de 2014 (106MT) 
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Quadro1 b: PIB Trimestral por Ramos de Actividade: Variações percentuais em volume 
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Quadro 3 a:  PIB Trimestral por Ramos de Actividade: Valores constantes acumulados nos Últimos 4 Trimestres (106MT) 
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Quadro 3 b: PIB Trimestral por Ramos de Actividade - Variações percentuais em volume acumulados nos Últimos 4 Trimestres 

 

 
 



14 

 

ESTIMATIVAS ANUAIS 

 
Quadro 5a – PIB anual na Óptica de produção: Valores a preços correntes em 106 MT 

 
 

Quadro 5b – PIB anual na Óptica de produção: Valores a preços constantes em 106 MT 
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Quadro 5c - PIB anual na óptica de produção: Variação percentual em volume  

 

 

 

Quadro 5d - PIB anual na óptica de produção: Variação percentual de preços 
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 Quadro 5e - PIB anual na óptica de produção: Estrutura percentual a preços correntes 

 
 

 

Quadro 5f - PIB anual na óptica de produção: Estrutura percentual a preços constantes 
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Quadro 6a – PIB anual na óptica da Despesa: Valores a preços correntes em 106Mt 

 

 
 
Quadro 6b– PIB anual na óptica da Despesa: Valores a preços constantes em 106Mt 
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Quadro 6c-  PIB anual na óptica da despesa: Variações percentuais em volume 

 

 

Quadro 6d: PIB anual na óptica da despesa: Variações percentuais de preços 
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Quadro 6e:PIB anual na óptica da despesa: Estrutura percentual a preços correntes  

 

 

 

Quadro 6f: PIB anual na óptica da despesa: Estrutura percentual a preços constantes 
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 Quadro 7a: PIB anual: Contribuição no PIB 
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NOTAS METODOLÓGICAS 

Contas Nacionais Trimestrais 

Referência conceptual e quadro de compilação 

 

A referência conceptual segue o Sistema das Contas Nacionais das Nações Unidas (SCN 1993). 

Entretanto o processo de implementação do novo Sistema de Contas Nacionais 2008 (SCN 

2008) está em curso. Em termos práticos, o quadro de compilação é um aplicativo denominado 

NADABAS - National Accounts Data Base- uma substituição de ligações do Microsoft Excel por 

uma base de dados. A aplicação inclui processos para a harmonização através do XLPBM – 

Excel Programe for Benchmarking -, uma função em Excel usando o método proporcional de 

Denton, e o ajuste à sazonalidade pelo método X12. A aplicação foi simplificada para acomodar 

às fontes de dados actualmente disponíveis e a sua flexibilidade admite a possibilidade de 

trimestralização dos valores anuais quando estes não existirem em frequências infra-anuais. Ela 

pode facilmente ser compatibilizada com o sistema usado para as estimativas das contas 

nacionais anuais com possibilidades de os valores anuais poderem ser obtidos nos ficheiros em 

Excel da base de dados em Access desenvolvida para as Contas Nacionais Anuais (CNA). 

 

Abrangência 

 

Em geral as CNT adoptam os mesmos princípios, conceitos, definições e estrutura que as CNA, 

mas na prática, dados certos condicionalismos relacionados com a disponibilidade de dados e 

recursos, as CNT estão geralmente menos completas do que CNA. Como as estimativas das 

CNT são baseadas frequentemente em fontes menos detalhadas que as utilizadas para as 

estimativas das CNA, o total anual derivado da soma de quatro trimestres difere da mesma 

estimativa anual baseada em fontes mais detalhadas. Tendo em conta estes condicionalismos, 

o nível de cálculos e de publicação obedece uma nomenclatura de trabalho com 70 Ramos de 

Actividade correspondentes à CAE Rev. 2 e 19 ramos de publicação. 
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Estimativas das Contas Nacionais Trimestrais 

 

O desenvolvimento das CNT em Moçambique começa com estimativas trimestrais do PIB a 

preços constantes pela óptica da produção. Assim, o PIB trimestral foi estimado como soma 

dos valores acrescentados a preços constantes. Este foi o primeiro passo para desenvolver as 

contas nacionais trimestrais de Moçambique, dando resposta às necessidades urgentes dos 

utilizadores com taxas de crescimento trimestrais do PIB e dos valores acrescentados dos 

ramos da actividade. Estão também apresentados, o PIB a preços constantes por ramo de 

actividade.  

 

O método geral consiste na utilização de vários indicadores trimestrais, principalmente da 

produção, para projectar os valores acrescentados a preços constantes num nível menos 

detalhado comparados às estimativas anuais.  

 

Benchmarking 

 

Uma particularidade das CNT decorre do facto de os seus valores serem coerentes com os das 

CNA. Contudo, porque as estimativas trimestrais e anuais são baseadas frequentemente em 

fontes diferentes, o total anual derivado da soma de quatro trimestres difere da mesma 

estimativa anual baseada em fontes mais detalhadas. Consequentemente, após calculados os 

dados para o novo ano das CNA, as CNT deverão ser ajustadas para que a soma dos valores 

trimestrais seja igual a anual. Isto é conhecido como benchmarking ou harmonização. Neste 

processo, a aplicação utiliza o método XLPBM uma função em Excel de aplicação do método 

proporcional de Denton Avançado para a harmonização das séries trimestrais para anuais. É um 

programa de assistência técnica do departamento de estatísticas do FMI, e destina-se aos 

compiladores de estatísticas das CNT. 

  

Fontes de Dados 

 

Em geral, a qualidade das contas nacionais anuais é maior do que as contas nacionais 

trimestrais porque as CNA utilizam fontes de dados “finais” e mais abrangentes e porque os 

métodos usados são mais desenvolvidos e consomem mais tempo. Em contraste, as CNT 

tipicamente utilizam fontes de dados preliminares e menos abrangentes e os métodos usados 
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são o mais simples possível para satisfazer as exigências de publicação em espaços muito 

curtos de tempo e dar assim resposta às necessidades urgentes dos utilizadores. Contudo, é 

importante que tanto as fontes como os métodos de compilação usados nas CNT reflictam 

tanto quanto possível as fontes e os métodos de compilação das CNA. O que se segue é uma 

descrição das fontes a serem usadas na compilação dos indicadores trimestrais. 

R011 Agricultura 

R014 Produção animal 

R020 Silvicultura, exploração florestal e actividades relacionadas 

R031 
Pesca marítima e em guas interiores, apanha de algas e de outros produtos do mar e em aguas 
interiores 

R032 Aquacultura 

R051 Extracção de carvão 

R062 Extracção de gás natural  e condensados 

R070 Extracção e preparação de de minérios metálicos 

R080 Outras indústrias extrativas 

R090 Serviços de mineração 

R101 Abate de animais, preparacao e conservaçao de carne e de produtos a base de carne 

R102 Preparação e conservação de peixes, crustâcios e moluscos 

R105 Industria de lacticínios 

R106 Transformação de cereais e leguminosas; fabricação de rações 

R1071 Panificação e pastelaria, fabricação de bolachas 

R1073 Indústria de açucar 

R1079 Fabricação de outros produtos alimentares diversos, n.e. 

R110 Fabricação de bebidas e tabaco 

R130 Fabricação de artigos têxteis e vestuário  

R150 Preparação de couro e artigos de couro  

R160 Industria de madeira e da cortica excepto mobiliario 

R170 Produção de papel e impressão 

R200 Fabricação de produtos quimicos, plásticos e de borracha 

R230 Fabricação de produtos minerais não metálicos 

R241 Indústria metalúrgica de base 

R242 Indústria de aluminio de base 

R250 Fabricação de prod. metálicos incluido maquinas e equip. 

R310 Fabricação de mobiliário (não madeira) e outrras indústrias transformadoras 

R351 Produção, transporte, distribuição  e comércio de electricidade 

R352 Produção de gás; distribuição de combustíveis gasosos por condutas e comércio de gás por conduta  

R360 Captação, tratamento  e distribuição de água   

R380 Recolha, tratamento, etc. de águas residuais, lixo, resíduos; descontaminação 

R410 Construção geral de edificios e e desenvolvimento de projectos de edificios 

R421 Construção de auto-estradas, pontes, aeroportos e vias ferreas 

R422 
Construção de redes de transporte de agua, distribuição de energia, de telecomunicacoes e outras 
redes 

R451 Comércio por grosso e a retalho 

R452 Manutenção e reparação de veiculos automoveis e motociclos 

R491 Transporte ferroviario 
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R492 Transporte rodoviario 

R493 Oleodutos e gasodutos 

R500 Transportes por água 

R510 Transportes aéreo 

R520 Armazenagem e actividades auxiliares dos transportes 

R530 Actividades postais e dos correios 

R550 Alojamento, Hoteis e similares 

R560 Restauração e similares 

R580 Actividades de edição de livros, jornais e de outras publicações 

R590 Actividades de rádio e de televisão 

R610 Telecomunicações 

R620 Consultoria informática e actividades de processamento de dados; portais web 

R641 Banco central 

R642 Outras instituições financeiras monetárias 

R650 Seguros e fundos de pensões 

R660 Actividades auxiliares de servicos financeiros e de seguros 

R680 Actividades imobiliarias 

R690 Actividades de consultoria, cientificas, tecnicas e similares 

R770 Actividades de aluguer 

R790 Agencias de viagem, operadores turisticos e outros servicos de reservas e actividades relacionadas 

R820 Actividades de servicos administrativos e de apoio perstados as empresas 

R841 Administração central 

R842 Administração local 

R843 Segurança social obrigatória 

R850 Educação 

R860 Actividade de saude humana 

R870 Actividades de acção social 

R900 Actividades artisticas, espectaculos, desportivos e recreativos 

R940 Actividades de organizações associativas  

R950 Reparação de computadores e bens de uso pessoal e doméstico 

R960 Outras actividades de serviços pessoais 

R970 Actividades das familias empregadoras de pessoal domestico 
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CONTAS NACIONAIS ANUAIS 

Esta Publicação contém também estimativas do PIB para o período 2011-2018 a preços 

correntes e constantes de 2014, nas ópticas de Produção derivado como soma dos valores 

acrescentados de todos os ramos de actividade, mais os impostos líquidos de subsídios menos 

os Serviços de Intermediação Financeira indirectamente medidos. A publicação apresenta 

também o PIB na óptica da despesa a preços correntes e constantes de 2014, derivado como 

soma dos usos finais de bens e serviços (excepto consumo intermédio) medidos a preços de 

comprador, menos importações de bens e serviços e ainda o PIB na óptica do Rendimento a 

preços correntes, derivado a partir da conta de geração do rendimento como soma das 

Remunerações dos empregados (a pagar pelos produtores residentes) mais os impostos 

líquidos de subsídios e os excedentes de exploração/Rendimento misto bruto. 

 

As Contas Nacionais oficiais de Moçambique são compiladas e publicadas pelo Instituto 

Nacional de Estatística até 5 meses depois do final do período de referências e revistas até dez 

meses depois do final do período de referência. 

 

Referência Conceptual 

 

A referência conceptual do Quadro Geral de Compilação é o Sistema de Contas Nacionais das 

Nações Unidas (SCN 2008) e nos aspectos de aplicação prática e ao nível do tratamento 

automático da informação foi seguido o Manual de Compilação da Divisão de Estatística das 

Nações Unidas (UNSD) “A System Approach to National Accounting Compilation”, que 

representa os esforços desta organização para desenvolver um plano estratégico para a 

definição de uma estrutura prática de compilação das contas nacionais de um país. A 

abordagem da UNSD está focalizada no desenho do Quadro Geral de Compilação, que inclui 

folhas de trabalho e os quadros centrais do SCN. As folhas de trabalho são usadas para 

introduzir os dados intermédios obtidos depois de editados e agregados os micro dados, e para 

fazer os ajustes aos dados intermédios, que são introduzidos durante o processo de compilação 

e em particular durante a fase final da reconciliação dos dados. Isto se aplica a dois tipos de 

folhas de trabalho incluídos no Quadro Geral de Compilação: as folhas de trabalho dos ramos 

de actividade e dos sectores institucionais. O Quadro inclui também outros dois tipos de folhas 

de trabalho: as folhas de equilíbrio por produtos e as matrizes de transacções – usadas como 

ferramentas durante a fase final de integração e reconciliação dos dados. Os quadros centrais 
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do SCN incluídos no Quadro Geral de Compilação são: O Quadro de Recursos e Empregos 

(QRE), o Quadro Económico Integrado (QEI) e a Classificação Cruzada por Ramos e Sectores 

Institucionais (CCRASI) que relaciona as variáveis da produção que estão incluídas no QRE e no 

QEI. 

 

Nomenclaturas e Classificações 

 

A definição específica da estrutura das nomenclaturas constitui um elemento chave da 

contabilidade nacional na medida em que são elas que determinam o conteúdo das diferentes 

rubricas retidas para constituir as contas do sistema. Recomenda-se que a referência principal 

sejam as classificações utilizadas no SCN 08, pois por um lado facilita o seguimento das linhas 

orientadoras do sistema e, por outro lado, os dados finais são imediatamente reconhecidos 

internacionalmente. 

 

A determinação dos níveis de detalhe que se vão utilizar é uma tarefa da responsabilidade de 

cada país tendo em conta os aspectos importantes da realidade económica, os principais 

aspectos que se pretende analisar, e a limitação da disponibilidade de informação estatística. As 

classificações utilizadas no SCN 08 dizem respeito aos seguintes domínios: 

 

(a) Nomenclatura dos Sectores Institucionais (sectorização da economia); 

(b) Nomenclatura dos Ramos de Actividades (actividades económicas); 

(c) Nomenclatura dos Produtos (detalhe dos produtos); 

(d) Nomenclatura de Operações e outros fluxos, saldos e activos; 

 

No Sistema de Contas Nacionais de Moçambique, os critérios adoptados e sistemas de 

codificação foram os seguintes: 

 

a. Nomenclatura dos Sectores Institucionais 

 

Seguindo o SCN 2008, a nomenclatura dos sectores institucionais adoptada começa pela letra S 

seguida de dois dígitos para os sectores e um terceiro ou quarto dígito para os subsectores. 

Nesta nomenclatura, para as Sociedades não Financeiras (S.11) foi priorizado o critério da 

propriedade pública ou privada e, nesta última, a dimensão e importância das empresas. Nas 

Sociedades Financeiras (S.12), o primeiro critério é o tipo de instituição - Banco Central 

(S.121), Outra Sociedades de Depósitos (S.122), Outros Intermediários e Auxiliares Financeiros, 
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excepto sociedades de seguros (S.123/124) e Sociedade de seguros (S.125), e para cada um 

deles, em segundo plano, o critério de propriedade (pública ou privada). O subsector para 

Outros Intermediários e Auxiliares Financeiros, excepto sociedades de seguros (S.123/124), 

para o qual no período de elaboração do ano base não se dispunha de informação directa, 

considerou-se constituir uma área em desenvolvimento na economia de Moçambique. 

 

O sector das Administrações Públicas (S.13), de acordo com a organização administrativa do 

país, foi subsectorizado em administração central (S:131), administração autárquica, 

correspondente à administração local (S.133) e fundos de segurança social (S.134). Na 

administração central considerou-se ainda a subdivisão entre governo central (S.1311) e 

instituições públicas descentralizadas, correspondente aos serviços e fundos autónomos 

(S.1312). 

 

Para o sector institucional das Famílias (S.14) foi inicialmente prevista uma classificação por 

subsectores socioeconómicos tendo em conta que para o ano base se dispõe dos resultados de 

um inquérito a nível nacional sobre as condições de vida. Contudo, devido a problemas de vária 

ordem, a integração das contas foi feita a um nível mais agregado. 

 

As Instituições Sem Fins Lucrativos ao Serviço das Famílias (S.15) completam a classificação 

institucional/sectorização para o Total da Economia (S1). O sistema de contas de Moçambique 

integra ainda a sequência completa das contas não financeira para o Resto do Mundo (S.2). 

 

b. Nomenclatura dos Ramos de Actividade 

 

A classificação dos ramos de actividade corresponde a CAE Rev.2. Foram considerados dois 

níveis de classificação, um de trabalho, mais detalhado, de 70 posições e outro, de publicação, 

de 19 posições. Os códigos das nomenclaturas de trabalho, começa pela letra R seguida de 

dois dígitos sequenciais correspondentes a cada ramo de actividade.  

 

A nomenclatura dos ramos de actividade apresenta a correspondência com a CAE Rev.2 ao 

nível da categoria e grupos. O asterisco ao lado de um grupo significa que este pertence 

parcialmente aquela posição da nomenclatura. 
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c. Nomenclatura de Produtos 

 

Para definir a nomenclatura de produtos teve-se em conta a classificação de bens e serviços 

para os quais se haviam realizado equilíbrios nas anteriores estimativas de contas nacionais. 

Nele, apresenta-se, a correspondência desta classificação com a classificação existente de 

produtos CNBS derivada da Classificação Central de Produtos (CCP) com 174 produtos. 

 

Na definição desta nomenclatura teve-se em conta a importância dos bens e serviços da 

economia nacional tanto do ponto de vista da produção, como das importações e exportações. 

A codificação desta nomenclatura começa com a letra P seguida de três dígitos correlativos.  

 

d. Nomenclatura de operações e outros fluxos, saldos e activos 

 

A codificação das operações e outros fluxos, saldos e activos segue a prevista no sistema. No 

caso da nomenclatura de operações, o seu detalhe foi definido em função da disponibilidade da 

informação. O detalhe dos activos fixos, por exemplo, corresponde ao do Plano Oficial de 

Contas das empresas. Do mesmo modo o detalhe dos impostos foi baseado nos tipos e 

denominações dos impostos em vigor, acrescentando-se o imposto sobre valor acrescentado 

(IVA) que entrou em vigor nos finais de 1999. 

 

É importante assinalar que ao considerar o conjunto completo de operações com diferentes 

detalhes, permite que o quadro de compilação das contas tenha uma maior vigência no tempo. 

 

Fontes de Informação 

As fontes de informação com base nas quais se compilam as actuais contas nacionais de 

Moçambique estão identificadas segundo o Diagrama abaixo que reflecte as características do 

quadro de referência e a orientação do processo de compilação das contas nacionais. 
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Diagrama A1 – Apresentação Esquemática da Compilação das CN  
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LISTA DE TERMOS E DEFINIÇÕES 

Benchmarking: Processo de padronização das séries trimestrais para anuais. 

Consumo de Capital Fixo: Valor de reposição do desgaste de equipamento 

(maquinarias, edificações e instalações) ocorrido no processo produtivo. Na 

contabilidade empresarial o conceito próximo seria a amortização dos activos fixos. 

Consumo Intermédio: É o valor dos bens e serviços utilizados e esgotados totalmente 

no processo produtivo.  

Contas: Trata-se de um conjunto de operações ordenadas de maneira sistemática para 

registar determinadas transacções realizadas por agentes económicos. Cada conta do 

sistema determina um saldo que se articula de maneira sequencial com uma outra 

conta. 

Contas Económicas Integradas: É um quadro que dá uma imagem completa das 

contas do total da economia, incluindo as contas de património de uma forma que 

permite evidenciar as principais relações económicas entre os agregados. Mostra 

simultâneamente a estrutura geral do sistema e apresenta um conjunto de dados 

relativos aos sectores institucionais, para a economia como um todo e para o resto 

do mundo (2.189) 

Despesa de Consumo Final: São os gastos na despesa, incluindo a despesa imputada, 

efectuada pelas famílias residentes em bens e serviços de consumo individual, 

incluindo os que são vendidos a preços que não são económicamente significativos 

(9). 

Direitos de importação: São os pagamentos correspondentes aos direitos aduaneiros, 

na entrada duma mercadoria no território económico, segundo a pauta aduaneira 

vigente (7.67). 

Exportações de bens e serviços: Transferências de propriedade de bens e/ou 

serviços prestados por produtores residentes de um país para os não residentes.  

Excedente de exploração: É o saldo contabilístico obtido pela actividade produtiva, 

excluindo os custos adicionais (juros, multas, impostos sobre lucros, etc.) em que 

incorrem os agentes económicos na gestão de um negócio. É bruto quando do valor 

acrescentado bruto se exclui os custos de capital fixo e é líquido quando do valor 

acrescentado bruto, se diminui os custos do consumo de capital fixo. 

Formação bruta de capital fixo: representa o valor das aquisições de bens 

duradouros. Inclui-se nela a compra de maquinaria, equipamento, meios de 
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transporte; reparações por conta de capital, obras em construção, plantações em 

crescimento, compra de gado reprodutor, etc. 

Importação de bens e serviços: Transferências de propriedade de bens e ou serviços 

dos não residentes de um país aos residentes. 

Impostos: são pagamentos obrigatórios sem contrapartida, em numerário ou em 

espécie, efectuados por pessoas singulares e ou colectivas às unidades de 

arrecadação da administração pública” (7.48) 

Imposto sobre o valor acrescentado: É um imposto muito abrangente sobre os bens 

e serviços que afecta valor acrescentado dos mesmos. As empresas arrecadam o IVA 

pelo valor das vendas que realizam. A este valor deduzem o IVA pago na compra de 

seus bens e serviços a percentagem do valor correspondente ao imposto.  

Imposto sobre produtos (bens e serviços): São transferências obrigatórias que os 

agentes económicos realizam para o governo, na base de normas legais 

estabelecidas, pelos actos de produção, importação, compra ou venda, 

transferências de bens e serviços que fluem na economia.  

Instituições sem fins lucrativos: são entidades jurídicas ou sociais criadas para 

produzir bens ou serviços cujo estatuto não lhes permite ser uma fonte de 

rendimento, lucro ou outros ganhos financeiros para as unidades que os 

estabelecem, controlam ou financiam.  

Nomenclatura de actividades: Classificador das actividades económicas em função 

do tipo de bens ou serviços produzidos, ou segundo o tipo de “insumos” utilizados na 

produção, ou a técnica de produção empregada.  

Nomenclatura de produtos: É a classificação segundo a natureza de produto. O 

Classificador Central de Produtos (CCP) é um classificador de bens e serviços 

relacionados directamente com a CITA (nomenclatura de Actividades). 

Nomenclatura de unidades institucionais: Classificador das unidades institucionais 

que distinguem os entes jurídicos do país, os quais em princípio se diferenciam pelas 

funções económicas que desempenham (financeiros, não financeiros). As categorias 

desta classificação distinguem também o regime de propriedade (público, privado), 

em conformidade acordo com as necessidades dos utilizadores. 

Ordenados e salários: Além dos pagamentos feitos em dinheiro ou espécie aos 

trabalhadores, englobam os valores das contribuições sociais, impostos sobre o 

rendimento, a pagar pelo empregado, portanto, incluem os pagamentos feitos pelos 

empregadores directamente em nome do trabalhador. Não incluem as receitas do 

trabalhador resultantes de prestações sociais. 



     Contas Nacionais de Moçambique, I Trimestre 2020 – Instituto Nacional de Estatística 32 

Preços constantes: preços de bens e serviços de um período de referência, também 

chamado ano base, 2014 no caso das Contas Nacionais publicadas neste número. Se 

usam principalmente para medir o comportamento real da economia no tempo. 

Preços correntes: preços de produção ou aquisição de bens e serviços no momento de 

transacção. 

Preços básicos: O preço básico é o montante a receber pelo produtor do comprador 

por uma unidade de um bem ou serviço produzido como produção menos qualquer 

taxa a pagar mais qualquer subsídio a receber por este produto como consequência 

da sua produção ou venda. O preço básico exclui qualquer custo de transporte 

facturado separadamente pelo produtor. 

Produto interno bruto (PIB): Valor da riqueza gerada no país durante o processo 

produtivo num período determinado; é o valor total dos bens e serviços produzidos 

no país a preços de mercado e livre de duplicações, excluindo o valor das 

importações. 

Remunerações e salários: São os pagamentos realizados aos trabalhadores pela sua 

participação no processo produtivo em dinheiro e em espécie. Não se incluem os 

pagamentos de “per-diem” efectuados aos trabalhadores quando realizam viagens de 

serviço pela empresa, eles constituem consumo intermédio.  

Rendimento misto: Na prática é o saldo da conta de produção das unidades 

produtivas não organizadas como sociedades, e estão geridas e administradas pelos 

agregados familiares; conceptualmente inclui os salários dos trabalhadores por conta 

própria e não remunerados que trabalham na unidade e os rendimentos tipo lucro 

empresarial gerado pela actividade produtiva. 

Sector primário: Agrupa os sectores Agro-pecuário, Silvicultura, Pesca e Indústria 

extractiva.  

Sector secundário: Agrupa os sectores da Indústria Manufactureira, Electricidade e 

Água e Construção. 

Sector terciário: Agrupa os sectores do Comércio, Restaurantes e Hotéis, Transportes 

e Comunicações, Serviços Financeiros, Aluguer de Imóveis e Serviços de Empresas, 

Administração Pública e Defesa, Educação, Saúde e Outros Serviços. 

Sistema de Contas Nacionais: O Sistema de contas nacionais (SCN) é um sistema 

padrão internacionalmente aceite para contas macroeconómicas. A última versão é o 

Sistema das Contas Nacionais das Nações Unidas 2008.  
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Subsídios: São transferências realizadas pelo governo para os agentes económicos com 

a principal finalidade de os compensar pelas perdas incorridas ou por incorrer, como 

consequência de se manter preços, artificialmente, baixos. 

Valor acrescentado: é o valor adicional criado ou o rendimento gerado pelo processo 

produtivo de uma indústria ou de todas as indústrias residentes e definido como a 

diferença entre o valor da produção e o consumo intermédio. Os seus componentes 

são os salários, os impostos sobre a produção menos os subsídios, o consumo de 

capital fixo e o excedente de exploração.  

Variação de existência: é a diferença entre as entradas e saídas de existências 

durante o ano económico, avaliada a preços do mercado no momento de operação 

(entrada ou saída). 

Variações percentuais: Usando dados anuais, a variação percentual é a taxa de 

crescimento de um ano em relação ao ano anterior. Para os dados trimestrais, a 

variação percentual é a taxa de crescimento de um dado trimestre em relação ao 

mesmo trimestre do ano anterior (variação homóloga) e pela taxa de crescimento de 

um dado trimestre em relação ao trimestre anterior (variação em cadeia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


