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Com a Publicação nº 130, Janeiro de 2015, de “Índices das Actividades Económicas”, o 

Instituto Nacional de Estatística divulga os principais resultados dos Inquéritos Mensais 

à Economia iniciados em Janeiro de 2004. 

 
O objectivo desta publicação é reportar o quadro geral da evolução no curto prazo de 

indicadores homogéneos do sector real da economia sob a forma de números índices 

estruturados segundo a Classificação das Actividades Económicas de Moçambique. 

 

Os resultados dos Índices das Actividades Económicas do mês de Janeiro de 2015, 

quando comparados com os do mês anterior (Dezembro de 2014), apontam para uma 

diminuição do índice geral do Volume de Negócios em 6,1%, contra um ligeiro aumento 

do índice de Emprego em 3,4% e do índice das Remunerações em 1,5%.  

 
A diminuição do índice geral do Volume de Negócios no mês de Janeiro foi resultado 

das variações negativas verificadas nos sectores do Comércio com 13,2%, de Outros 

Serviços com 3,7% e da Indústria com 1,2%, situação que é comum em quase todos 

anos. No sentido contrário, os sectores de Energia, Transportes e Turismo registaram 

tendência crescente, tendo-se fixado com as seguintes variações positivas, 3,5%, 0,5% 

e 0,3% respectivamente. 

 

Quanto à variação do índice do Emprego, o aumento verificado no índice total na 

ordem dos 3,4%, continua a ser resultado da estabilidade verificada em quase todos 

sectores. Com excepção do sector dos Outros Serviços que registou um aumento 

destacável de 13,0%, do Turismo com 5,3% e da Indústria com 1,0% todos positivos, 

os sectores do Comércio com 0,3% e dos Transportes com 1,3% são os que registaram 

índices negativos, comparativamente ao mês de Dezembro de 2014.  

  

Em relação às Remunerações, comparativamente ao mês de Dezembro de 2014, o mês 

de Janeiro 2015 apresenta um aumento, pouco significativo, de 1,5%. Este aumento é 

justificado basicamente pelo crescimento de 9,7% registado no sector do Turismo. Os 



restantes sectores registaram oscilações menos acentuadas. Assim, os sectores da 

Indústria e do Comércio tiveram índices negativos de 0,8% e 2,4% respectivamente, 

contra índices positivos dos Transportes com 1,0% e de Outros Serviços com 0,1%.  

 

Comparando com o mês de Janeiro de 2014, os índices globais de Janeiro de 2015 

registaram um aumento de 6,8% para o Volume de Negócios, 3,6% para o Emprego e 

7,0% para o índice de Remunerações. 
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