
 

 

ANÁLISE DO IMPACTO DA COVID-19 NO SECTOR DE 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 

  

A eclosão da pandemia de COVID-19 no mundo e os seus efeitos nas economias 

levaram à adopção de medidas de emergência para conter a propagação do 

Coronavírus e mitigar os seus efeitos na economia.  

Para o caso de Moçambique, o Governo aprovou um conjunto de medidas de 

execução administrativas para o mês de Abril e Maio através do Presidencial 

Decreto 11/2020 de 30 de Março ratificada pela Lei 1/2020 declara o Estado de 

Emergência.  

Adicionalmente, a África do Sul, principal parceiro comercial de Moçambique (com 

um volume de comércio equivalente a 87% em termos regionais e a 25 % em 

termos globais), declarou a 23 de Março uma medida de Lockdown inicialmente 

com duração de 21 dias tendo sido prolongado até finais de maio do ano em curso.  

É do entendimento do sector privado que, estas medidas de contenção da 

propagação da COVID-19, não obstante necessárias sob ponto de vista de saúde 

pública, estão a levar a interrupções dos caris normais de comércio interno e 
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internacional. Segundo estimativas da Organização Mundial do Comércio, estas 

interrupções poderão resultar numa redução em 13% no melhor cenário e em 32% 

no pior dos casos do fluxo do comércio com outros países.  

O sector de comércio e serviços tem uma contribuição preponderante para a 

economia nacional.  

Dados do Instituto Nacional de Estatística – INE, mostram que o sector de Comércio 

e Serviços teve uma contribuição geral no PIB de cerca de 9% ocupando a quarta 

posição nos sectores de actividades que mais contribuíram no PIB de 2019. Em 

termos absolutos o PIB do sector para o ano 2019 ultrapassou os 62 mil milhões de 

meticais com um crescimento anual de 2.1%.  

Nestes termos, uma redução no comércio vai certamente resultar numa queda 

significativa no volume de produção para o ano em curso. Pelo que o sector privado 

é a favor de continuidade de políticas de escopo fiscal, monetário e aduaneiro para 

a mitigação dos impactos da crise criada pela pandemia no sector do comércio e da 

economia no geral.  

Segundo posições partilhadas pelos nossos associados, no contexto doméstico o 

comércio interno tem verificado uma tendência errática com adopção das medidas 

de emergência, ou seja, a declaração do estado de emergência no país, o lockdown 

na África do Sul e medidas similares nos demais países vizinhos.  

Por um lado, aquando da declaração do estado de emergência, houve um registo 

de aumento na procura de alguns bens considerados de primeira necessidade 

levando ao aumento do risco de ruptura de stock visto que Moçambique é um 

importador líquido destes bens.  
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Por outro lado, devido a falta de regulamentação e clareza das medidas de restrição 

a circulação de mercadorias no comércio transfronteiriço com a África do Sul, 

aumentaram as interpelações por parte das autoridades alfandegárias daquele país 

provocando uma redução do fluxo de transporte de mercadorias oque pressionou 

o stock de mercadorias existentes no país levando ao aumento repentino dos 

preços.  

Felizmente, os preços voltaram a estabilizar com a regularização da entrada e saída 

de camiões de mercadorias na África do Sul e com a apreciação do metical em 

relação ao rand que de Janeiro a Abril atingiu os 17%. Entretanto, o sector privado 

alerta que com o prolongamento da medida de lockdonwn na África do Sul o risco 

de ruptura no comércio transfronteiriço aumentou.  

Relativamente ao comércio a retalho, alguns operadores também registaram um 

aumento de procura de alguns bens essenciais nas últimas semanas e esperam que 

esta tendência se mantenha até o princípio de Maio. Estes têm uma provisão de 

pelo menos um mês e meio para esses bens excluindo o açúcar pelo que não há 

motivos para pânico nestas próximas semanas.  

Os operadores de comércio grossista de bens alimentícios registaram nas últimas 

três semanas um decréscimo de cerca de 37% nas importações que realizam da 

África do Sul e enfrentam incertezas oque provoca volatilidade no abastecimento 

dos mercados nacionais. A redução do fluxo de abastecimento provoca uma queda 

da oferta e consequente subida dos preços.  

Informações indicam que na Cidade de Xai-Xai e outras cidades provinciais, os 

preços dos produtos básicos estão estáveis, não obstante tenha-se registado um 
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aumento no preço de arroz (em cerca de 30%) e outros produtos indexados ao 

dólar americano devido a depreciação do metical contra este.  

Estimativas de entidades oficiais sul-africanas apontam que se a medida do 

lockdown perdurar por mais um mês, a inflação de produtos alimentares poderá 

atingir 10% no próximo trimestre. Alinhado a isto está a depreciação do rand em 

relação ao dólar americano que poderá atingir 29% neste período oque significará 

um aumento da inflação naquele país em 9%.  

A inflação dos bens alimentares em Moçambique é maioritariamente explicada por 

fenómenos relacionados a taxa de câmbio e preços dos bens importados visto que 

o País importa mais do que exporta. Assumindo uma situação em que Moçambique 

importa, a inflação da África do Sul na totalidade, os preços dos produtos 

comercializados no mercado nacional poderão registar um acréscimo de pelo 

menos 19% no próximo trimestre sem contar com os aumentos nos custos 

associados e oportunismo. De acordo com dados do INE, o Índice de Preços no 

Consumidor atingiu 126,80% em Março passado tendo tido uma variação (inflação) 

acumulada de 1.22 %.  

Uma avaliação geral mostra que a redução do comércio devido às medidas de 

contenção da COVID-19 terá impactos no desempenho da economia nacional. Se 

as medidas de contenção se mantiverem pelos próximos dois trimestres as 

exportações poderão reduzir num intervalo entre 41 e 101 mil milhões de meticais 

(ano a ano) e o valor do comércio externo poderá reduzir entre 100 e 246 mil 

milhões de meticais.  
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Ainda, neste contexto, a Região Centro-Norte do País, concretamente nas 

Províncias de Sofala e Cabo Delgado, o impacto do COVID19 é acrescido, dado que 

estas regiões foram extremamente assoladas pelos Ciclones Idai e Keneth que 

impôs custos económicos imensos e com consequências imediatas no declínio do 

nível de actividade económica e o seu cumulativo nos períodos subsequentes, até 

hoje não recuperado.  

Nestes termos, propõe-se as seguintes medidas de mitigação:  

I. Sector Bancário  

a) Sendo o Sector bancário uma ala privilegiada e parceira empresarial, poderia 

adoptar algumas medidas para aliviar a carga negativa que impacta no sector 

empresarial, através da concessão de crédito com juros acessíveis, extensão do 

período de contracto de crédito com empresas e entre outras alternativas de 

financiamento às empresas.  

 

II. Prazos das obrigações fiscais  

b) Suspender de imediato o cumprimento dos prazos das obrigações fiscais até 31 

de Dezembro de 2020;  

c) As empresas com condições financeiras e que podem fazer o pagamento, 

beneficiaram de um crédito adicional de 5%;  

 

 



5 
 

III. IRPS  

d) Na 1ª categoria, isentar a totalidade do seu pagamento ao trabalhador até 31 de 

Dezembro de 2020;  

e) Na 2ª categoria, isentar o seu valor a 50% até 31 de Dezembro de 2020  

 

IV. IRPC  

f) Reduzir o seu pagamento a 50% sobre o exercício de 2019, até 31 de Dezembro 

de 2020.  

 

V. Pagamento por Conta e Pagamento Especial por Conta  

g) Isentar na totalidade os agentes económicos do pagamento por conta e especial 

por conta referente ao exercício económico de 2019 a ser pago no presente ano;  

 

VI. INSS  

a) Pagamento fraccionado e extensivo sem juros e multas dos impostos de 

segurança social durante o período de COVID19.  

 

VII. Seguros de Acidentes de Trabalho  
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h) Seja qual for o seu prazo de validade, tornar obrigatório a sua prorrogação às 

seguradoras da sua validade conforme os casos até 31 de Dezembro de 2020, sem 

nenhum encargo adicional para todas empresas seguradas e com seguro em dia 

relativamente a todos os seus trabalhadores.  

 

VIII. Outras Medidas Relevantes  

i) Criação de uma forma excepcional para apoiar a comercialização de Milho, Soja, 

Feijão Boer entre outros cereais que iniciará em Maio deste ano;  

j) Regulação e esclarecimento das inspecções as actividades económicas com o 

destaque para a comercialização e proibição de bebidas alcoólicas aos 

estabelecimentos que não estão abrangidos pela legislação sobre o Estado de 

Emergência;  

k) Reajuste em baixa do preço dos combustíveis para minimizar os custos 

operacionais das empresas do sector dos transportes, visto que estes têm 

influência directa na disponibilidade de produtos e os seus preços;  

l) Aumento da coordenação a nível da SADC na implementação das medidas de 

quarentena obrigatórias dos camionistas podendo se seguir os exemplos com 

camionistas que entram na República da África do Sul;  

m) Criação de uma excepção a medida sobre 1/3 de trabalhadores permitidos nas 

empresas para evitar quedas acentuadas na produção;  
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n) Medidas para apoio ao transporte de mercadorias interprovinciais para 

impulsionar a economia espacial e protecção destes nas regiões de alto risco como 

os distritos de Sussudenga e Dombe na Região Centro e em Cabo Delgado;  

o) Redução de taxas municipais e tarifas nas facturas de água e energia eléctrica.  

 

Beira, Maio de 2020 

Pela Melhoria do Ambiente de Negócios! 


