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NOTA DE ABERTURA

A presente brochura, produzida pelo Banco 

de Moçambique, reúne informação diversa, 

nomeadamente sobre economia, funções 

do banco central e política monetária. 

Trata-se de informação divulgada nos 

diferentes canais de comunicação social 

no âmbito do programa “Economia para 

Todos”, que tem como objectivo melhorar 

a literacia económica do público em geral 

sobre a principal responsabilidade do 

Banco de Moçambique: manter a inflação 

baixa e estável. 

Espera-se que esta brochura contribua para 

um melhor entendimento dos conceitos 

básicos de política monetária e banco 

central, por parte do público, ajudando a  

aumentar a eficácia das medidas tomadas 

pelo Banco de Moçambique com vista a 

manter a inflação baixa e estável.
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O QUE É ACTIVIDADE ECONÓMICA?

 “Economia para Todos”

O que é actividade económica?

Actividade económica é o trabalho desenvolvido pelo indivíduo, pelas empresas 
e pelo governo, com o objectivo de satisfazer as suas necessidades e as da 
sociedade em geral, resultando em recebimento de dinheiro ou rendimentos.

A actividade económica divide-se em três fases:

a) Produção de bens e serviços (alimentos, vestuário, energia, fornecimento 
de água, entre outros);

b) Distribuição de dinheiro ou riqueza criados no processo de produção de 
bens e serviços, na forma de:

 
• salários para os trabalhadores;
• lucros para os donos das empresas;
• juros para os que poupam ou emprestam dinheiro; e
• rendas para os proprietários de edifícios, casas, armazéns e  
 outros bens imóveis.

c) Uso do dinheiro ou riqueza criados no processo de produção para consumo 
ou poupança para investir no futuro.

O QUE É ECONOMIA?

O que é economia?

Para entender o conceito de economia é preciso ter em 
conta dois princípios importantes, a saber:

- Necessidades ilimitadas; e
- Recursos escassos.

O que são necessidades ilimitadas?

Necessidades ilimitadas são desejos que resultam da 
contínua vontade de elevar o padrão de vida individual 

e/ou colectivo. São exemplos de necessidades 
ilimitadas: o desejo de ter uma boa alimentação, 
uma casa maior, um carro mais moderno, matricular 
os filhos numa melhor escola, ou seja, o desejo de 
consumir cada vez mais bens e serviços.

Qual é o problema originado pelas necessidades 
ilimitadas?

O problema originado pelas necessidades ilimita-
das é a escassez de recursos para a sua satisfação, 
ou seja, a falta de dinheiro e tempo para supri-las. 
 
Como o indivíduo ou a sociedade podem resolver 
o problema das necessidades ilimitadas perante 
recursos escassos?

O indivíduo ou a sociedade precisam de tomar as 
melhores decisões sobre como usar o dinheiro e o 
tempo, de modo a aumentar a satisfação pessoal e da 
sociedade como um todo.

Assim, define-se economia como a ciência que 
ajuda o indivíduo ou a sociedade a tomar as melho-
res decisões sobre como usar os recursos (o dinheiro 
e o tempo) que são escassos, para   satisfazer as suas 
necessidades ilimitadas.

Quem toma decisões na economia?

As decisões na economia são tomadas pelos agen-
tes económicos.

O que são agentes económicos?

Agentes económicos são todos aqueles que tomam 
decisões que fazem circular dinheiro e movimentar a 
economia. A título de exemplo, quando um indivíduo 
decide comprar um bem ou serviço, ou abrir um 
negócio; quando o Governo decide construir uma 
escola ou aumentar impostos; quando as empresas 
decidem investir numa nova fábrica, entre outros, 
estão a tomar decisões como agentes económicos.

 “Economia para Todos”
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Como se calcula o valor criado na produção de bens e serviços?

O valor criado na produção de bens e serviços é a diferença entre o 
valor dos bens e serviços produzidos e os custos dos bens intermédios 
usados para produzir tais bens e serviços.

Por exemplo, se o valor de um par de sapatos produzidos for 2500 
MT e o custo dos bens intermédios para a produção for 1500 MT, o 
valor criado para a sua produção será de 1000 MT.

O PIB soma apenas o valor criado na produção de bens e serviços de 
todos os sectores de actividade, como agricultura, indústria, transpor-
tes e comunicações, entre outros.
  
Existem outras duas formas de medir o PIB, a saber:

• A soma dos rendimentos distribuídos em forma de salários,   
 lucros, juros e rendas; e

• A soma das despesas em consumo das pessoas e do governo,  
 e das despesas de investimento das empresas e do governo.

As três formas de medir o PIB resultam num mesmo valor, porque o que 
é produzido é igual aos rendimentos distribuídos, que são iguais às 
despesas dos agentes económicos, em consumo e investimento.

COMO É MEDIDA ACTIVIDADE ECONÓMICA?

Como é medida a actividade económica?

A actividade económica pode ser medida através de vários indicadores. 
Porém, o indicador mais usado é o produto interno bruto (PIB). 

O que é Produto Interno Bruto?

Produto interno bruto (PIB) é a soma do valor ou riqueza criada na produção 
de bens e serviços por residentes de um país ou região, durante um determi-
nado período de tempo, geralmente um trimestre ou um ano.

 “Economia para Todos”

O QUE É CRESCIMENTO ECONÓMICO?

O que é crescimento económico?

Crescimento económico é o aumento registado na produção de bens e serviços 

de um período para o outro, isto é, o aumento da riqueza na sociedade.

Como é medido o crescimento económico?

Em geral, mede-se o crescimento económico pelo cálculo da variação do PIB, 

que mede a riqueza criada na economia.

O que faz crescer a economia?

O crescimento económico ou o aumento do PIB depende:

• Do aumento do consumo das pessoas para   
satisfazer os seus desejos ou necessidades;

• Do aumento do investimento das empresas para   
produzir mais bens e serviços;

• Do aumento das despesas do governo para   
satisfazer necessidades colectivas; e

• Do aumento das exportações ou venda de bens     
e serviços para outros países.
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COMO O BANCO DE MOÇAMBIQUE INTERVÉM 
NA ECONOMIA E NA SUA VIDA?

 “Economia para Todos”

QUAL É A IMPORTÂNCIA DOS BANCOS COMERCIAIS 
NA ECONOMIA E NA SUA VIDA?

• Ao emprestar dinheiro, os bancos comerciais aumentam a quantidade 

de dinheiro que circula na economia, elevando o nível de procura de 
bens e serviços;

• Emitem meios de pagamento como cheques e cartões de débito e de 
crédito, facilitando a compra e venda de bens e serviços;

• Ajudam a fazer pagamentos para a compra e venda de bens e serviços 
com exterior, dinamizando os negócios com outros países;

Qual é a diferença entre um banco comercial e o Banco de 
Moçambique? (entrevistas)

• Os bancos comerciais são bancos que prestam serviços directamente a 
si, como cliente singular ou empresa;

• O Banco de Moçambique, que é o banco central do país, não se 
relaciona directamente com pessoas singulares e empresas.   
O Banco de Moçambique   só aceita depósitos dos bancos comer-
ciais e do Estado e empresta dinheiro a estas entidades;

• Os bancos comerciais não emitem notas e moedas, eles trabalham 
com o dinheiro emitido pelo Banco de Moçambique e o multiplicam 
com a concessão de crédito aos seus clientes.

O que são bancos comerciais?

• Bancos comerciais são empresas financeiras que guardam dinheiro 
dos que poupam para emprestar aos que querem investir ou con-
sumir, ajudando a circular dinheiro e a dinamizar a actividade 
económica.

Qual é a importância dos bancos comerciais na economia 
e na sua vida?

• Recebem o seu dinheiro em forma de depósito, ajudando a guarda-lo 
em lugar seguro;

• Emprestam aos que querem investir ou consumir, ajudando a 
expandir negócios e dinamizar a actividade económica;
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O que é procura de bens e serviços?

• Procura de bens e serviços é a quantidade de bens e serviços que você 
e a sociedade desejam e são capazes de comprar, para satisfazer 
suas necessidades.

• Quanto menor for o preço de mercado de um bem ou serviço, maiores serão 
as quantidades que você e a sociedade desejarão procurar ou comprar.

O que é oferta de bens e serviços?

• Oferta é a quantidade de bens e serviços que os produtores ou vende-
dores são capazes de produzir ou vender;

• Quanto maior for o preço de mercado, maiores serão as quantidades 
que os produtores desejarão produzir ou vender.

PORQUE SÃO IMPORTANTES PARA O BANCO DE MOÇAMBIQUE 
OS INDICADORES DE CRESCIMENTO ECONÓMICO?

O que é equilíbrio de mercado?

• Há equilíbrio de mercado quando as quantidades de bens e 
serviços que os consumidores procuram no mercado é mais ou 
menos igual à quantidade de bens e serviços que os produtores 
ou vendedores desejam produzir ou vender;

• Numa situação de equilíbrio de mercado, os preços são estáveis.

• Quando as quantidades de equilíbrio de mercado se alteram, do 
lado da procura ou da oferta, os preços tendem a variar significa-
tivamente.

Agora estamos em condições de responder à pergunta “porque são 
importantes para o Banco de Moçambique os indicadores de cresci-
mento económico?”.

• A procura de bens e serviços é feita com os meticais emitidos pelo 
Banco de Moçambique.

• Para o Banco de Moçambique garantir preços estáveis no mercado, 
deve fazer a previsão do crescimento económico, de modo a 
fornecer à economia a quantidade de meticais que garante que 
as quantidades procuradas sejam mais ou menos iguais às 
quantidades produzidas no mercado, ou seja que haja um equilíbrio 
entre a procura e oferta dos bens e serviços.

 “Economia para Todos”

Quando foi criado o Metical? 

• O Metical foi criado a 16 de Junho de 1980, cinco anos após 
a independência do país, em substituição, do Escudo, moeda 
colonial portuguesa;

• O nome Metical tem origem numa moeda usada por árabes, no 
comércio na costa de Moçambique, no período pré-colonial. 

O METICAL E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A SUA 
VIDA E PARA A ECONOMIA

Qual é a importância do Metical para a sua vida e para a economia? 

O Metical, como outras moedas, tem três funções principais:
1. É um meio de pagamento; 
2. Serve  de reserva de valor para usar no futuro; e
3. É uma unidade de conta para  fixar o preço dos bens e serviços.

Como meio de pagamento - significa que usamos o Metical para comprar e vender 
bens e serviços, facilitando os negócios na economia. 

Como reserva de valor - significa que podemos guardar a nossa riqueza ou poupan-
ça para usar no futuro, através de depósitos bancários ou outras formas de poupan-
ça financeira.

Como unidade de conta - significa que os preços dos bens e serviços que compramos 
e vendemos estão fixados em Meticais, o que nos permite comparar o preço de 
bens e serviços e tomar as melhores decisões. 

Portanto, o Metical representa a riqueza criada na nossa economia.

Quem emite o Metical? 

O Metical é emitido, exclusivamente, pelo Banco de Moçambique, na qualidade 
de banco central e é de circulação obrigatória na República de Moçambique.
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Porquê o Metical tem valor? 

• O Metical tem valor por uma questão de confiança.
•  Você pode emprestar 10 mil meticais a um amigo porque 

confia nele e sabe que vai devolver-lhe o dinheiro. 

O METICAL E O VALOR DA CONFIANÇA

• Da mesma forma, você trabalha e aceita receber, no fim do 
mês, um determinado valor, porque confia que com o dinheiro 
poderá comprar determinada quantidade de bens e serviços, 
para satisfazer as suas necessidades e de toda a família. 

• Mas se o Metical perder muito valor e você e a sua família  
precisarem de muito mais meticais para comprarem a mesma 
quantidade de bens e serviços, deixam de confiar no Metical. 

• Isto significa que o Metical tem valor porque as pessoas confiam 
nele e, por isso, é aceite por todos para comprar e vender bens 
e serviços.

Quem é responsável para que você e a sociedade confiem no 
Metical? 

• A confiança no Metical está ligada a capacidade do Banco de 
Moçambique, na qualidade de banco central, manter o valor 
do Metical ou preços estáveis, ao longo do tempo.

 “Economia para Todos”

O que são preços estáveis? 

• Diz-se que os preços são estáveis quando o Metical conserva o 
seu valor ao longo do tempo. Isto permite ter confiança no 
Metical e guardá-lo para usar no futuro.

•  Se os preços forem estáveis, você pode, por exemplo, guardar 
os seus meticais para, no futuro, comprar, mais ou menos ao 
mesmo preço, sapatilhas que custam hoje 2000 meticais.

PREÇOS ESTÁVEIS E O VALOR DO METICAL

• Se os preços aumentarem frequentemente, ou seja, se não forem 
estáveis, as sapatilhas que hoje custam 2000 meticais, poderão, no 
futuro, custar 4000 meticais, e o dinheiro guardado não será suficiente 
para comprá-las.

• Com os preços a subir frequentemente, seria difícil completar o dinheiro 
para comprar as sapatilhas que você deseja, porque o Metical estaria 
constantemente a perder valor e as sapatilhas a ficarem cada vez mais 
caras.

Porque é importante manter preços estáveis?

• É importante manter os preços estáveis, pois garantem o seu poder de 
compra e ajudam-no a poupar para usar o dinheiro no futuro;

• Quando os preços são estáveis, você pode facilmente comparar os 
preços dos bens e serviços e tomar as melhores decisões sobre o que 
comprar com o seu dinheiro.

• Assim, os investidores podem também tomar decisões sobre investimen-
to, com melhor informação, e expandir os seus negócios.

Como podemos medir a estabilidade de preços?

• Para medir a estabilidade de preços usamos o indicador conhecido por 
inflação, de que falaremos no próximo programa.
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O que é inflação?

Inflação é o aumento dos preços da maior parte dos bens e serviços nas 
lojas e mercados, ao longo do tempo. 

Quando há inflação, o dinheiro perde valor, o que significa que precisa-
mos de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de bens e 
serviços. Os preços do arroz, do tomate, da energia, das recargas do 
telemóvel… estão constantemente a subir.

• Portanto, a inflação é um fenómeno económico que mede a estabili-
dade de preços na economia;

O QUE É INFLAÇÃO

• Quando os preços de bens e serviços aumentam lentamente, ao 
longo do tempo, diz-se que a inflação é baixa e estável;

• Quando os preços aumentam rapidamente, diz-se que a inflação é 
alta e descontrolada.

Como é calculada a inflação?

• A inflação é calculada com base na variação média de preços de 
um grupo ou cabaz de bens e serviços mais consumidos pela popu-
lação;

• A inflação é calculada mensalmente pelo Instituto Nacional de 
Estatística de acordo com o período em referência:
• inflação mensal, que é medida pela variação dos preços 

médios de um mês para outro;
• a inflação acumulada, que é medida pela variação dos preços 

médios de um mês, comparados com o mês de Dezembro do 
ano anterior; e

• a inflação anual ou homóloga, que é medida pela variação 
dos preços médios de um mês, comparados com igual mês do 
ano anterior.

A inflação anual é o indicador usado pelo Banco de Moçambique para 
monitorar a estabilidade de preços e melhor aferir as causas da inflação, 
que será o tema do próximo programa.  

 “Economia para Todos”

Quais são as causas da inflação?

A inflação ocorre quando a procura por bens e serviços aumenta mais do 
que a oferta ou produção, ou seja, quando há um desequilíbrio entre a 
procura e oferta desses bens e serviços. 

Esse desequilíbrio pode ser causado pelo aumento da procura de bens e 
serviços ou pela redução da produção ou oferta desses bens e serviços.

QUAIS SÃO AS CAUSAS DA INFLAÇÃO?

A inflação do lado da procura é causada pelo aumento da quantidade 
de dinheiro que circula na economia. Acontece quando as pessoas 
passam a ter mais dinheiro em suas mãos – graças ao aumento dos 
salários, empréstimos mais acessíveis ou aumento dos gastos do Governo 
- e passam procurar uma maior quantidade de bens e serviços, em 
relação à quantidade produzida ou oferecida pelas empresas.
Neste caso, os vendedores são estimulados a aumentar os preços para 
ganhar mais dinheiro.

A inflação do lado da oferta ou produção é causada por duas razões:
Por um lado, pelo aumento dos custos de produção, como combustíveis, 
energia, água e outras matérias-primas que entram no processo de 
produção. Nestes casos, as empresas repassam o aumento dos custos 
para o preço dos produtos finais para não perderem dinheiro; 

Por outro lado, a ocorrência de desastres naturais como cheias ou secas, 
pode resultar na redução da produção, num contexto em que a procura 
por esses bens e serviços mantém-se, pressionando, assim, o aumento 
dos preços de tais bens e serviços.

Independentemente da inflação ser causada por factores do lado da 
procura ou da oferta, ela aumenta o custo de vida e provoca outros 
danos à economia. 
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Porque é que o Banco de Moçambique tem de manter a 
in�ação baixa e estável?

O Banco de Moçambique procura manter a in�ação baixa e 
estável para proteger o seu poder de compra. 

PORQUE É QUE O BANCO DE MOÇAMBIQUE
TEM DE MANTER A INFLAÇÃO BAIXA E ESTÁVEL?

Um ambiente de in�ação baixa e estável permite con�ar que o 
Metical que está na sua carteira hoje irá comprar, mais ou menos, a 
mesma quantidade de bens e serviços no futuro.

Esta con�ança traz vantagens para a economia, como o aumento da 
poupança e o aumento do investimento para a produção de mais 
bens e serviços, contribuindo, assim, para a protecção do seu 
emprego e melhoria da sua condição de vida.

Num ambiente de in�ação alta, a pobreza aumenta porque os que 
recebem baixos rendimentos perdem o poder de comprar bens e 
serviços para satisfazer as suas necessidades básicas.

Mas manter a in�ação baixa e estável não signi�ca que os preços não 
devem aumentar! Os preços devem aumentar lentamente ao longo 
do tempo.

 “Economia para  Todos”

Como é que o Banco de Moçambique mantém a in�ação baixa e 
estável?

Para manter a in�ação baixa e estável, o Banco de Moçambique tem de 
controlar a quantidade de meticais que circula na economia.
 
Isto signi�ca que a actuação do Banco de Moçambique visa, 

COMO É QUE O BANCO DE MOÇAMBIQUE
MANTÉM A INFLAÇÃO BAIXA E ESTÁVEL?

essencialmente, controlar o nível da procura de bens e serviços, para que seja 
mais ou menos igual à oferta ou produção desses bens e serviços.

Para controlar a quantidade de dinheiro que circula na economia, o Banco de 
Moçambique usa vários instrumentos que são chamados de instrumentos de 
política monetária. 

O que é política monetária?

Política monetária é o conjunto de medidas que o Banco de Moçambique 
toma para controlar a quantidade de meticais que circula na economia para 
preservar o seu poder de compra, que se traduz numa in�ação baixa e estável.
 
A política monetária contribui para os objectivos do Governo de manter a 
estabilidade de preços, promover o emprego e o crescimento económico.

O que é Comité de Política Monetária? 

Comité de Política Monetária é um órgão do Banco de Moçambique que 
toma medidas para controlar a quantidade de dinheiro que circula na 
economia, e reúne-se, regularmente, para decidir sobre a taxa MIMO e outros 
instrumentos de política monetária. 
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O que é taxa MIMO? 

Taxa MIMO, que signi�ca Taxa do Mercado Interbancário de Moçambique, é a 

taxa que in�uencia o preço do dinheiro no mercado, ou seja, in�uencia o nível 

das restantes taxas de juro no mercado.

 

A taxa MIMO é um instrumento de política monetária usado pelo Banco de 

Moçambique para manter a in�ação baixa e estável. É determinada pelo Comité 

de Política Monetária do Banco de Moçambique.

O QUE É TAXA MIMO? 

Como é que a taxa MIMO afecta a in�ação?

Quando o Banco de Moçambique decide reduzir a quantidade de dinheiro em 

circulação na economia, para diminuir a in�ação, aumenta a taxa MIMO de 

modo a induzir os bancos comerciais a aumentar as taxas de juro que cobram 

aos seus clientes. Com o juro mais caro, há menor circulação de dinheiro na 

economia e redução da procura excessiva de bens e serviços. Por essa via, há 

menor in�ação.

 

No processo inverso, quando o Banco de Moçambique decide reduzir a taxa 

MIMO, porque a in�ação está controlada, pretende estimular a actividade 

económica. Com os juros mais baixos, os empréstimos para o consumo e 

investimento aumentam, o que estimula a actividade económica.

Porque é que a taxa MIMO é importante para a sua vida?
 

Ao contribuir para a redução da in�ação, a taxa MIMO protege o seu poder de 

compra. Ela afecta a sua decisão sobre consumir ou poupar. Por exemplo, com 

o aumento da taxa MIMO, terá maior preferência em poupar para receber mais 

juros do banco do que consumir para pagar mais juros dos seus empréstimos.

 “Economia para  Todos”

O que é a Taxa de Reservas Obrigatórias? 

A Taxa de Reservas obrigatórias representa uma percentagem dos 
depósitos nos bancos comerciais que deve, obrigatoriamente, ser 
depositada junto do Banco de Moçambique.

Isto signi�ca que, se um banco comercial tiver 100 milhões de 
meticais de depósitos dos seus clientes e a taxa de reservas 

O QUE É A TAXA DE RESERVAS OBRIGATÓRIAS? 

obrigatórias, de�nida pelo banco central, for de 15%, o banco 
comercial é obrigado a depositar no banco central 15 milhões de 
meticais, �cando com 85 milhões para emprestar aos seus clientes.

Se o Banco de Moçambique decidir aumentar a taxa de reservas 
obrigatórias de 15% para 20%, os bancos comerciais deverão 
depositar 20 milhões de meticais e �carão com apenas 80 milhões 
de meticais para emprestar aos seus clientes, reduzindo, assim, a 
quantidade de dinheiro disponível para concessão de crédito.

Ao contribuir para controlar a quantidade de dinheiro em circulação 
na economia, a Taxa de Reservas Obrigatórias é, também, um 
instrumento de política monetária.
 
Ao manipular a taxa de reservas obrigatórias, o Banco de 
Moçambique pretende atingir o objectivo de manter a in�ação 
baixa e estável e proteger o seu poder de compra. 
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Qual é o papel da comunicação na e�ciência da política monetária?

Há duas razões que justi�cam a importância da comunicação na condução da política 
monetária:

A primeira é por razões de transparência. Uma vez que as decisões de política monetária 
in�uenciam a sua vida e de toda a sociedade, é importante que o público seja informado e 
esclarecido sobre as decisões tomadas. 

 A segunda razão é psicológica, já que a política monetária se faz in�uenciando a con�ança 

dos agentes económicos quanto à evolução da in�ação no futuro e, por essa via, in�uenciando 
a procura de bens e serviços.

Por exemplo, ao con�ar que o Banco de Moçambique irá manter a in�ação baixa e estável, você 
poderá preferir guardar uma boa parte do seu dinheiro para gastar no futuro, porque acredita 
que terá mais ou menos o mesmo valor ou poder de compra.

Neste sentido, a comunicação é também um poderoso instrumento de política monetária, 
porque ajuda a manter a in�ação baixa e estável, que é o principal objectivo da política 
monetária.

Quais são os principais meios que o Banco de Moçambique usa para 
comunicar ao público as decisões de política monetária?

Os principais meios que o Banco de Moçambique usa para comunicar as decisões de política 
monetária são:

- O comunicado de imprensa, que é publicado logo após a reunião do Comité de Política 
Monetária; 
- A conferência de imprensa, orientada pelo Governador do Banco de Moçambique, logo 
após a publicação do comunicado de imprensa;
- O relatório de Conjuntura Económica e Perspectivas de In�ação (CEPI);
- E reuniões regulares com agentes económicos, para explicar as razões das decisões do 
Comité de Política Monetária.

Os Comunicados de Imprensa e Relatórios de Conjuntura Económica e Perspectivas de 
In�ação são disponibilizados na página da internet do Banco de Moçambique, e podem ser 
consultados por toda a gente.

PAPEL DA COMUNICAÇÃO NA EFICIÊNCIA DA POLÍTICA MONETÁRIA 
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O que é a prime rate?

Prime Rate é a taxa única que os bancos e outras empresas 
�nanceiras tomam como base para determinar as demais taxas 
de juro a aplicar nas operações de empréstimos com os seus 
clientes. 

A prime rate, taxa única para o Sistema Financeiro Moçambicano, 
visa promover uma maior transparência no processo de �xação 
das taxas de juro para os clientes.

O que in�uencia o nível da prime rate?

O nível da prime rate depende, principalmente:

- Das decisões sobre a taxa MIMO;
- Do risco da actividade bancária em Moçambique; e 
- Do custo da actividade bancária.

A prime rate é calculada mensalmente pela Associação 
Moçambicana de Bancos (AMB).

As taxas de juro que os bancos aplicam para os seus clientes nas 
operações de empréstimos, são geralmente maiores que a prime 
rate porque adicionam o risco individual do cliente de não pagar 
a dívida, e isto difere para cada cliente e para cada banco.

PRIME RATE 
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O que é taxa de juro?

Taxa de juro é preço do dinheiro, isto é, o preço pago por um indivíduo ou 

empresa pela utilização do dinheiro que lhe foi cedido por outrem.

Portanto, taxa de juro é o que você paga ao banco por pedir emprestado 

dinheiro, e o que o banco lhe paga a si por depositar o seu dinheiro nele.

A taxa de juro do empréstimo é sempre maior que a taxa de juro dos 

depósitos, para remunerar a actividade bancária.

O juro é medido em forma de percentagem do dinheiro que você pede 

emprestado ou deposita num determinado período, geralmente de um ano. 

Se você deposita 100 mil meticais na sua conta a prazo, com taxa de juro de 

10%, terá 10 mil meticais de juros no �nal de 12 meses.

 O que in�uencia os níveis das taxas de juro?

Há quatro factores principais que in�uenciam o nível das taxas de juro:

- A Taxa MIMO. O Banco de Moçambique ajusta a Taxa MIMO, aumentando ou 

diminuindo o preço do dinheiro para in�uenciar os bancos comerciais a 

aumentar ou a diminuir as taxas de juro do mercado.

- A procura e oferta de dinheiro. Tal como acontece no mercado de bens e 

serviços, quanto maior for a quantidade de dinheiro nos bancos, menor será 

a taxa de juro.

- O risco do devedor. Quanto maior for a possibilidade de o devedor não ter 

capacidade de pagar o valor em dívida, maior será a taxa de juro.

- E o custo da actividade bancária em Moçambique. Quanto maior for o custo 

da actividade bancária no país, maior será a taxa de juro.

O QUE É TAXA DE JURO?
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QUAL É A RELAÇÃO ENTRE TAXA DE JURO E INFLAÇÃO?

Qual é a relação entre taxa de juro e inflação?

Já vimos, nos programas anteriores, que inflação é a perda do poder de 

compra do dinheiro e taxa de juro é o custo desse dinheiro, ou seja, a 

sua remuneração por ceder o dinheiro a uma outra pessoa.

Se você depositar, a prazo de um ano, um determinado montante de meticais, 

à taxa de juro anual de 15% e a inflação for de 20%, significa que a 

perda do poder de compra do seu dinheiro é maior que a sua remuneração, 

ou seja, você estará a perder dinheiro.

Por isso, quando a inflação aumenta, as taxas de juro tendem a aumentar, 

uma vez que os que cedem dinheiro, em forma de depósitos ou emprésti-

mos, exigem maiores taxas de juro para compensar a perda do poder 

de compra do dinheiro.

O Banco de Moçambique ao manter a inflação baixa e estável, contribui, 

também, para manter as taxas de juro baixas.
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Os economistas designam as variações da taxa de câmbio de depre-
ciação e apreciação da taxa de câmbio.

Quando é que se diz que o Metical está a depreciar? 

O Metical deprecia quando perde valor em relação a uma moeda 
estrangeira. Significa que você precisa de cada vez mais meticais 
para comprar 1 (um) dólar norte-americano ou uma outra moeda 
estrangeira. Por exemplo, diz se que o metical depreciou quando a 
taxa de câmbio passa de 62,70 meticais por cada dólar norte-ameri-
cano para 63,10 meticais.
 

Quando é que se diz que o Metical está a apreciar? 

O Metical aprecia quando ganha valor em relação a uma moeda 
estrangeira. Significa que você precisa de cada vez menos meticais 

para comprar 1 (um) dólar norte-americano ou uma outra moeda 
estrangeira. Por exemplo, diz se que o metical apreciou quando a taxa 
de câmbio passa de 62,70 meticais por cada dólar norte-americano 
para 61,20 meticais. 

A apreciação e depreciação da taxa de câmbio é determinada no 
mercado cambial.

O que é taxa de câmbio?

A taxa de câmbio é o preço de uma moeda em relação a outra moeda, estrangeira;

Se a taxa de câmbio do Metical em relação ao Dólar norte-americano é de 60 
meticais, significa que você precisa de 60 meticais para comprar 1 (um) dólar nor-
te-americano;

As taxas de câmbio permitem-lhe comparar os preços dos bens e serviços de diver-
sos países em meticais e tomar as melhores decisões sobre onde comprar ou 
vender esses bens e serviços; 

Por isso, as taxas de câmbio afectam a quantidade de bens e serviços que com-
pramos ou vendemos para outros países;

As taxas de câmbio variam de acordo com a procura e oferta de moeda externa, 
como o preço de qualquer bem e serviço;

O QUE É TAXA DE CÂMBIO?
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A entrada de moeda externa resulta das receitas da venda (ou exportação) 
de bens e serviços para o exterior, como a exportação de algodão, carvão, 
castanha de caju, ou as despesas de turistas no país, por exemplo.

A saída de moeda externa resulta das compras (ou importações) de bens 
e serviços do exterior, como a importação de combustíveis, trigo, maquinaria 
diversa, ou despesas para tratamento médico no exterior, por exemplo.  

O que é mercado cambial interbancário?

O mercado cambial interbancário acontece quando a compra e venda 
de moeda estrangeira é realizada entre bancos. Neste caso, não há 
entrada e saída de moeda estrangeira no país. 

Quais são as instituições autorizadas a operar no mercado cambial?

O mercado cambial opera através de instituições financeiras autorizadas 
pelo Banco de Moçambique, nomeadamente:

• Bancos comerciais;
• Bancos de investimento; e 
• Casas de câmbio.

Estas instituições negoceiam com os seus clientes no mercado cambial, 
determinando a formação da taxa de câmbio.

O QUE É MERCADO CAMBIAL?

O que é mercado cambial?

Mercado cambial é o “lugar” onde compradores e vendedores negoceiam 
moeda estrangeira, como o Dólar, o Euro, o Rand, etc., determinando a taxa de 
câmbio.

Temos dois tipos de mercado cambial:

Mercado cambial onde se realiza a compra e venda de moeda estrangeira entre 
o público (empresas e particulares) e as instituições financeiras autorizadas;

Mercado cambial interbancário, onde se realiza a compra e venda de moeda 
externa entre bancos, incluindo o Banco de Moçambique.

Qual é a fonte da entrada e saída de moeda externa? 

A compra e venda, no mercado cambial, entre o público e as instituições financeiras 
autorizadas, representa a entrada e saída de moeda externa do país;
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A taxa de câmbio de referência é usada para fazer a conversão de meticais 
para moeda externa ou de moeda externa para meticais. 

Como é formada a taxa de câmbio de referência no mercado 
cambial?

A taxa de câmbio de referência, do Metical/Dólar norte americano, no 
mercado cambial, é a média das taxas de câmbio das compras e 
vendas efetuadas pelos bancos comerciais com o público,

A taxa de câmbio de referência é reportada em três momentos do dia:

• Às 9.30

• 12.30, e

• 15.30

Os bancos comerciais tomam a taxa de câmbio de referência como 
base para negociar com os seus clientes, originando uma nova taxa de 
câmbio de referência, para os três momentos do dia;

Numa situação de maior oferta de dólares americanos, a nova taxa de 
câmbio de referência tende a ser menor que a anterior.

QUEM DETERMINA O VALOR DA TAXA DE CÂMBIO?

Quem determina o valor da taxa de câmbio?  

A taxa de câmbio é determinada no mercado cambial, de acordo com a procura 
e oferta de moeda externa; 

O Banco de Moçambique não fixa a taxa de câmbio. O Banco de Moçambique 
intervém no mercado interbancário comprando ou vendendo moeda externa para 
satisfazer a procura ou oferta dos bancos participantes e contribuir para prevenir 
grandes variações da taxa de câmbio. 

O que é taxa de câmbio de referência? 

Taxa de câmbio de referência é a taxa tomada como base pelos participantes no 
mercado cambial para negociar a compra e venda de moeda externa;
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As variações da taxa de câmbio, ou seja, a apreciação e a depreciação do Metical 
em relação às outras moedas, dependem dos factores que afectam a procura e 
oferta de moeda externa, por exemplo:

• Se exportamos mais bens e serviços do que importamos do exterior, 
haverá maior entrada ou oferta de moeda externa (dólares, rands,  euros, 
etc.), favorecendo os ganhos ou a apreciação do Metical; 

• Se importamos mais do que exportamos, haverá mais saída de dólares, 
euros e rands, contribuindo para as perdas ou a depreciação do Metical;

PORQUE A TAXA DE CÂMBIO VARIA?

• A inflação também influencia a procura e oferta de moeda exter-
na. Por exemplo, se os preços de bens e serviços aumentam no 
país, aumenta a procura de rands para a compra de produtos 
sul-africanos, que se tornam mais baratos, favorecendo a depre-
ciação do Metical em relação ao Rand;

•  A taxa MIMO é outro indicador que tem influência na variação 
da taxa de câmbio. Por exemplo, se o Banco de Moçambique 
aumenta a taxa MIMO para controlar a inflação, reduz a circulação 
de meticais, contribuindo para a diminuição da procura de dólares, 
euros e rands, resultando na apreciação do Metical;

• Factores psicológicos também influenciam as variações da taxa 
de câmbio: se os consumidores e empresários acreditarem que 
haverá maior entrada de dólares, motivada, por exemplo, pela 
descoberta de recursos minerais, para não perderem dinheiro, 
tendem a vender os dólares em excesso que guardaram, origi-
nando ganhos do Metical ou a sua apreciação. 

 As variações da taxa de câmbio afectam o seu poder de compra ou  
 inflação. 
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Como a taxa de câmbio afecta a inflação?

A taxa de câmbio afecta a inflação por causa dos bens e serviços que compramos 
ou importamos do estrangeiro; 

Por exemplo, quando o Metical perde valor ou deprecia em relação ao rand 
sul-africano, serão necessários mais meticais para comprar a mesma quantidade 
de randes para importar bens e serviços, originando o aumento do preço desses 
bens e serviços em meticais;

Numa economia como a de Moçambique, onde importamos a maior parte de 
bens e serviços para o consumo, a depreciação do Metical tende a criar mais 
inflação;

COMO A TAXA DE CÂMBIO AFECTA A INFLAÇÃO?

Se ocorrer uma forte depreciação do Metical por um longo período, 
os agentes económicos podem procurar mais moeda externa para 
guardar e obter mais ganhos, no futuro, provocando mais deprecia-
ção e maior inflação.

O que o Banco de Moçambique pode fazer quando há uma 
forte depreciação do Metical?

O objetivo do Banco de Moçambique é manter a inflação baixa e 
estável. Quando a depreciação do Metical aumenta a inflação acima 
do valor definido, o Banco de Moçambique pode incrementar a taxa 
MIMO para reduzir a circulação de meticais; 

Por seu turno, a redução da circulação de meticais contribui para diminuir 
a procura de moeda externa, favorecendo a apreciação do Metical;

Refira-se que o Banco de Moçambique não tem uma meta da taxa de 
câmbio.

Além de afectar a inflação, as variações da taxa de câmbio afectam 
toda a economia.

QUAL É O PAPEL DA TAXA DE CÂMBIO NA ECONOMIA?
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Qual é o papel da taxa de câmbio na economia?

A taxa de câmbio tem um papel muito importante na economia, pois afecta as 
decisões dos agentes económicos, com impacto no crescimento económico, 
emprego e inflação;

A taxa de câmbio afecta a si como consumidor ou empresário, mesmo não tendo 
negócios com o exterior;

A depreciação e apreciação do Metical afectam a economia de várias formas.

Como a depreciação do Metical afecta a economia? 

Aumenta a inflação, pois os produtos importados ficam mais caros. Precisamos de 
mais meticais para comprar a mesma quantidade de produtos importados;

Aumentam as receitas de exportação em meticais. Os exportadores 
ganham mais meticais por cada dólar recebido;

O crescimento económico e o emprego podem ser estimulados com a 
redução das importações e aumento das exportações.

Como a apreciação do Metical afecta a economia?

A inflação pode reduzir ou estabilizar, porque os produtos importados 
ficam mais baratos, pois os importadores precisam de menos meticais 
para comprar a mesma quantidade de produtos no exterior;

Reduzem as receitas de exportações em meticais. Os exportadores 
ganham menos meticais por cada dólar recebido das suas exportações;

O crescimento económico e o emprego podem ser desestimulados com 
o aumento das importações e a redução das exportações.

O que é melhor para a economia: depreciação ou apreciação 
da taxa de câmbio?

Uma acentuada depreciação ou apreciação do Metical não favorece a 
tomada das melhores decisões sobre o uso dos recursos escassos;

O ideal é que a taxa de câmbio seja estável, ou seja, deprecie e/ou 
aprecie a um rítmo lento e moderado ao longo do tempo, de acordo 
com a procura e oferta de moeda externa.
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