
ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA: 

Redução da actividade produtiva resultou em perdas 

de cerca de 6.1 mil milhões MT no Sector Empresarial  

 

Um estudo da CTA, sobre a avaliação da implementação das medidas do Estado de 

Emergência, revela que grande parte das empresas não está a implementar na totalidade 

devido às implicações financeiras. A redução da actividade produtiva, devido ao regime de 

rotatividade dos trabalhadores, causou prejuízos, no Sector Empresarial, estimados em 6.1 

mil milhões de Meticais nos primeiros 30 dias de vigência do Estado de Emergência, que 

decorreu de 1 a 30 de Abril. 

 
 

O Estudo, que tinha como objectivo, retratar a sensibilidade do sector empresarial em relação 

as medidas aprovadas e constituir uma base de reflexão sobre a sua razoabilidade, indica que, 

embora o Decreto 12/2020 de 2 de Abril conjugado como o Decreto 14/2020 de 9 de Abril, 

que aprova as medidas do Estado de Emergência, seja de conhecimento do sector 

empresarial, este não é suficientemente claro e carece de regulamentação específica para 

algumas matérias nele constantes.  

Adicionalmente, apurou-se que a principal implicação financeira/operacional da 

implementação destas medidas para as empresas é a redução do nível de actividade 

produtiva, que em média terá ascendido a aproximadamente 75%, significando que, 

actualmente, as empresas operam em apenas 25% do seu potencial. Por conta desta redução, 

durante os primeiros 30 dias de vigência do Estado de Emergência, as empresas registaram 

perdas estimadas em 6.1 mil milhões de Meticais. 

Relativamente às medidas económicas, o Estudo constatou que, diferentemente daquelas 

adoptadas pelo Banco de Moçambique, que foram tempestivamente implementadas, as do 

Governo registam um atraso na sua implementação, sendo que 40% delas foram tardiamente 

implementadas, com um atraso médio de 15 dias, o que limita o seu aproveitamento efectivo 

bem como os seus efeitos na economia. 

(Coloque os gráficos 8 e 9 do Estudo). 

 
 
================================== CAIXA 1 ================================= 

Matérias não suficientemente claras no Decreto  
 
O Estudo revela que, há matérias que não estão suficientemente claras no Decreto, sendo de 
destacar: (1) a ausência de clarificação das normas relativas às relações laborais, como, por 
exemplo, incoerência do regime dos 1/3 da massa laboral e a falta de clareza sobre a sua 



abrangência. O mesmo ocorre com a norma de rotatividade dos trabalhadores, uma vez que 
ainda paira a dúvida se esta abrange todas as empresas, incluindo as classificadas como de 
serviços essenciais, ou se seriam dispensadas desta imposição para permitir que os seus 
custos de produção não se aumentem. Por outro lado, a medida não apresenta e nem abre 
espaço para utilização de outras alternativas ao regime de 1/3, particularmente para as 
empresas com menor número de trabalhadores ou para aquelas que apresentam um amplo 
espaço suficiente para assegurar o distanciamento social de 1.5m estabelecido neste Decreto; 
(2) ausência de clarificação das normas sobre actividades comerciais, onde se notou uma 
elevada subjectividade no que concerne às presenças em estabelecimentos comerciais, o que 
impunha, igualmente, uma urgente clarificação dos horários, regras de entrada sem 
considerar a dimensão, visto que a Polícia vinha exigindo a limitação máxima de 20 pessoas, 
independentemente da dimensão do estabelecimento; (3) ausência de clarificação 
relativamente à migração, havendo a necessidade de se estabelecer um regime flexível para 
os motoristas transfronteiriços transportando bens, pois, presentemente não há clareza 
sobre logística e garantia de circulação de mercadorias, bem como sobre as regras de 
imposição da quarentena obrigatória particularmente no que diz respeito aos motoristas, o 
que tem levantado várias inquietações; (4) moratória do pagamento de capital e juros em 
empréstimos bancários, onde o sector empresarial declara que o Decreto não prevê um 
mecanismo, através do qual, o Banco de Moçambique, em coordenação com os bancos 
comerciais, pode conceder moratórias no pagamento de capital e juros em empréstimos 
bancários, bem assim, um mecanismo excepcional de apoio a tesouraria das empresas, que 
era uma das expectativas do sector empresarial.  
 
==================================== CAIXA 2 ================================ 

Dificuldades para a implementação das medidas  

 

O Estudo revela que não são todas as empresas que estão a implementar efectivamente as 
medidas do Estado de Emergência, sendo que 85,7% das inquiridas não implementam na 
totalidade apesar do conhecimento das mesmas. O principal constrangimento está 
relacionado com as implicações financeiras resultantes da implementação destas.  
As medidas de difícil implementação têm a ver com a rotatividade dos trabalhadores e 
redução do efectivo laboral para 1/3; e a proibição da cessação das relações jurídico-laborais 
por conta dos impactos da COVID-19.  
Uma avaliação sectorial do nível de implementação, mostra que apenas o sector de serviços 
financeiros é que implementa as medidas na sua totalidade devido ao facto deste possuir 
melhores condições financeiras e operacionais em comparação com outros sectores como é 
o caso da Agricultura, onde o nível de implementação é de apenas 25%.  
O sector de serviços financeiros, em particular, tem a característica de que um número de 

normas que o afectam é relativamente reduzido, limitando-se, apenas, às regras de 

higienização e rotatividade de quadros, e em relação a este último o sector possui melhores 

condições para o cumprimento desta medida devido a natureza da sua actividade que, em 

grande parte, pode ser desenvolvida a partir de casa. 



De acordo com o Estudo, o sector dos transportes figura como aquele que sofre maiores 

implicações financeiras com a implementação das medidas do Estado de Emergência. Por 

exemplo, no subsector de Aviação Civil, a limitação de viagens abalou significativamente a 

facturação, sendo que a maior parte dos operadores optou pelo encerramento das suas 

actividades devido a insustentabilidade financeira de continuar a operar com um fluxo 

bastante reduzido de clientes. Por outro lado, o subsector dos transportes rodoviários tem 

visto a sua facturação a cair em mais de 50% devido a imposição do limite do número de 

passageiros a transportar. 

 

============================ CAIXA 3 ====================================  

O que deve ser melhorado na legislação?  
 
Com a propagação cada vez crescente da pandemia COVID-19, que obrigou à prorrogação do 
Estado de Emergência, o Estudo recomenda a introdução de algumas melhorias que irão 
garantir a implementação efectiva destas medidas por todos os agentes económicos.  
Na perspectiva do sector empresarial, as principais questões que devem ser clarificadas e/ou 
melhoradas têm a ver com: (1) a regulamentação das medidas, devendo os Ministérios de 
tutela criar procedimentos para a sua operacionalização, num prazo estabelecido, com 
destaque para os Ministérios do Trabalho e Segurança Social, dos Transportes, da Economia 
e Finanças e da Indústria e Comércio; (2) o artigo 123 da Lei do Trabalho, onde devia-se criar 
um regime excepcional que permite a suspensão de contratos de trabalho sem penalizações 
ou encargos financeiros para as empresas. Aqui, a solução seria a introdução de um subsídio 
de desemprego ou alargamento do âmbito do INSS para apoiar as empresas com encargos 
salariais; (3) a suspensão da emissão de certidões e licenciamento porque a medida de 
prorrogação da validade das certidões já emitidas não é suficiente, devia-se, para além de 
prorrogar a validade, permitir, também, que, embora em níveis reduzidos, as entidades 
públicas continuem a emitir as certidões em casos de extrema necessidade; (4) as moratórias 
de capital e juros em empréstimos bancários, onde o Estado deve introduzir uma política com 
linhas claras de suporte ao sector bancário, para que este, por sua vez, possa conceder estas 
moratórias e outras facilidades aos agentes económicos; (5) os contratos de trabalho, onde 
devia-se admitir que os empregadores e trabalhadores possam encontrar uma solução 
intermédia acordada entre ambas partes para fazer face a esta pandemia, uma vez que esta 
prática está prevista na Lei do Trabalho desde que não fira a legislação; (6) a regulamentação 
do Teletrabalho para evitar que seja realizada de forma desarticulada e desorientada.  
 
 
 
 


