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NOTA DE ABERTURA

A presente brochura insere-se na campanha 

de educação económica “Economia para 

Todos” e tem como objectivo melhorar 

a literacia económica dos estudantes do 

primeiro ciclo do ensino secundário sobre 

a principal responsabilidade do Banco 

de Moçambique, que é manter a inflação 

baixa e estável. 

Com esta brochura, espera-se que os 

estudantes, que serão os futuros empresários, 

economistas, políticos, deputados, enfim, 

futuros líderes do país em diversas áreas 

de actuação, entendam a importância – 

para si, suas famílias e para a sociedade 

em geral – de o Banco de Moçambique 

trabalhar para manter a inflação baixa e 

estável.
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Porque um pedaço de papel, chamado dinheiro, tem tanto valor? É simplesmente uma questão de confiança. Tu podes empresar 100 meticais ao teu melhor amigo porque confias nele e sabes que vai devolver- te o dinheiro.  Da mesma forma, os nossos pais trabalham e aceitam receber, no fim do mês, tantos pedaços de papel, os nossos meticais, porque confiam que com esses pedaços de papel podem comprar determinada quantidade de produtos para satisfazer as suas necessidades e de toda a família. Mas se o Metical perder muito valor e tu e tua família precisarem de muito mais meticais para comprarem a mesma quantidade de produtos, deixam de confiar no dinheiro. 

O Dinheiro e o  Valor 

da Confiança

 Porque 
um pedaço
 de papel 
tem valor?

O que podes comprar com uma nota de 100 meticais? Talvez um caderno para os teus apontamentos ou uma sandes para o teu lanche ou megas para teres acesso à internet a partir do teu telefone. Já te questionaste como é possível, com um pedaço de papel,  comprar produtos para satisfazer as tuas necessidades? 

O dinheiro tem valor porque as pessoas 
confiam nele e, por isso, é aceite para 

comprar e vender produtos
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Se não existisse dinheiro para comprar e vender produtos, teríamos de recorrer à troca de produto por 

produto. Por exemplo, se um produtor quisesse trocar milho por cabritos, teria de encontrar alguém que 

vendesse cabritos e ao mesmo tempo quisesse comprar milho. Teria que haver dupla coincidência de 

interesses. Ainda assim, se o vendedor de milho encontrasse um vendedor de cabritos que se interessasse 

pelo milho, teriam que entrar em acordo sobre a quantidade de milho que correspondesse a um cabrito, 

para que a troca ocorresse. Este processo torna as trocas muito morosas.

Porquê o 
  dinheiro
veio 
  facilitar 
 a nossa 
vida?

O uso do dinheiro veio facilitar 
a nossa vida de três formas: 

O dinheiro é usado como meio de troca para a 

compra e venda de produtos, a fim de  satisfazer 

as nossas necessidades. Não precisa haver dupla 

coincidência de interesses, porque o dinheiro é 

aceite por todos, o que torna as trocas muito 

mais rápidas.
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O dinheiro é usado como unidade de conta que nos 

permite fixar o valor dos produtos que compramos 

e vendemos em termos de dinheiro e não em 

termos de produtos. Os preços expressam-se em 

unidades monetárias, o que facilita a comparação 

dos preços dos produtos. Por exemplo, se quiseres 

comprar sapatilhas, podes comparar o seu preço em 

diferentes lojas e tomar  a melhor decisão.

O dinheiro serve também para guardar ou poupar, o que nos permite comprar ou adquirir produtos no futuro, produtos. Podes querer comprar sapatilhas e não teres dinheiro suficiente, hoje. O dinheiro permite-te poupar até completar o valor para comprar as sapatilhas no futuro.

O dinheiro veio facilitar a nossa vida 
porque permite a compra e venda de 
produtos (troca) de forma rápida e segura

Actividade     1
FALA DA 
IMPORTÂNCIA DO 
METICAL E PORQUE 
ELE É ACEITE POR 
TODOS PARA 
COMPRAR E VENDER 
PRODUTOS
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Diz se que os preços são estáveis quando o dinheiro conserva o seu valor ao longo do tempo. Isto permite ter 

confiança no dinheiro e guardá-lo para usar no futuro. Por exemplo, se os preços forem estáveis, podes guardar 

dinheiro para comprar as tuas sapatilhas que hoje custam 2.000 meticais e comprá-las ao mesmo preço, no 

futuro.

Se os preços aumentarem frequentemente, ou seja, se não forem estáveis, as mesmas sapatilhas que hoje 

custam 2.000 meticais podem subir para 3.000 meticais, e o dinheiro guardado pode não chegar. Se conseguires 

completar os 3.000 meticais, podes ir de novo à loja e o preço das sapatilhas ter subido para 4.000 meticais. 

Com os preços a subir frequentemente, fica difícil completar o dinheiro para comprar as sapatilhas, porque o 

dinheiro perde constantemente valor e as sapatilhas ficam cada vez mais caras.

Felizmente, nos últimos anos, o preço não tem subido com frequência, o que te permite guardar dinheiro e  

comprar as sapatilhas desejadas sem grande diferença de preços.

O que são preços 
estáveis?estáveis?

Preços Estáveis e o 
Valor do Dinheiro

Diz-se que os preços são estáveis quando o 
dinheiro conserva o seu valor ao longo do tempo.
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Para comprovar se os preços são estáveis ou não, usa-se o “Índice 

de Preços no Consumidor” que é calculado mensalmente pelo 

Instituto Nacional de Estatística, com base no conjunto de produtos 

(cabaz) mais consumidos pelas pessoas. O preço médio do conjunto 

de produtos seleccionados indica o nível geral de preços, num 

determinado mês e, através dele, podemos saber quanto é que os 

preços aumentaram ou diminuíram no mercado

A tabela seguinte mostra os índices de preços no consumidor que 

indicam o nível geral de preços num determinado mês do ano

Como se Calculam as 
Variações de Preços?

Descrição Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2018 117,38 117,80 118,94 119,45 120,08 119,94 119,73 120,04 120,17 120,26 120,58 121,03

Índice 2019 121,82 122,18 123,00 123,36 122,98 122,70 122,32 122,46 122,58 122,96 123,69 125,27

2020 126,06 126,52 126,80 127,46 126,70

Para calcular quanto os preços variam, por exemplo, no mês de Maio 

de 2020, em relação a Maio de 2019, usamos a formula de aumento ou 

diminuição percentual, dos índices, que apreendeste na matemática:
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AUMENTO 
PERCENTUAL 

DE PREÇOS
= 

(126,70/122,90-1)*100

AUMENTO 
PERCENTUAL 

DE PREÇOS
= 

(índice de Maio de 
2020/índice de Maio 

de 2019 -1)*100

OS PREÇOS EM 
MAIO DE 2020 
AUMENTARAM 
EM 3,02% EM 

RELAÇÃO A MAIO 
DE 2019, OU SEJA, 
NOS ÚLTIMOS 12 

MESES, OS PREÇOS 
AUMENTARAM EM 

3,02%.

RESPOSTA: 

Inflação é o aumento da maior parte dos 
preços dos produtos nas lojas e mercados 
(aumento do nível geral de preços).

Inflação e Preços 
Estáveis

Quando o dinheiro perde valor, significa que 

precisamos de mais dinheiro para comprar a 

mesma quantidade de produtos. As sapatilhas, 

o lanche da escolar, os “megas”, o tomate que a 

mamã compra para cozinhar em casa, enfim, a 

maior parte dos produtos está a subir de preço. 

Nesse caso, o nível geral de preços aumenta. Este 

fenómeno económico definido como inflação.

No nosso exemplo anterior, o aumento de preços em Maio de 2020 em 3,02%, em relação a Maio de 2019, 

significa que a inflação nesse período foi de 3,02%.

Já ouviste falar 
de Inflação?

Actividade  2
DIZ O QUE SIGNIFICA 
“PREÇOS ESTÁVEIS” 
E COMO É QUE 
PODEMOS SABER SE 
OS PREÇOS SÃO OU 
NÃO ESTÁVEIS.
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Já dissemos que inflação é o aumento do preço da maior parte dos produtos nas lojas e mercados, ou seja, do nível geral de preços. Os preços sobem porque a procura de produtos nas lojas e mercados é maior que a quantidade de produtos nele existentes. Isso pode acontecer por dois motivos:

Porque há Inflação?

Vamos supor que todos os pais e encarregados de educação tiveram aumento 
do salário. Tu e os teus colegas podem querer comprar mais sapatilhas. Os 

vendedores de sapatilhas podem aumentar o seu preço de 2.000 meticais 
para 3.000 meticais, por exemplo, porque sabem que a procura de 
sapatilhas aumentou e podem, por isso, ganhar mais dinheiro. Isto pode 
estar a acontecer com a maior parte dos produtos nas lojas e mercados, 

originando a subida do nível geral de preços, ou seja, a inflação, visto 
que a quantidade de dinheiro que circula na economia aumentou, mas a 

de produtos existentes nas lojas e mercados não aumentou.A quantidade de dinheiro que circula na economia também pode aumentar 
porque as pessoas pediram mais dinheiro emprestado no banco ou porque o 
governo gastou mais dinheiro para o seu funcionamento.

A inflação pode ser causada pelo aumento 

da procura de produtos nas lojas e 

mercados.
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Nos dois casos os teus 2.000 meticais perderam o poder de comprar as sapatilhas, ou seja, o teu poder de 

compra e da tua família reduziu. Mas como se pode observar nos dois exemplos, só há inflação quando 

aumenta  o preço da maior parte dos produtos, e não só de um único produto.

Da mesma forma o preço de sapatilhas pode aumentar porque o custo 

para as produzir aumentou, isto é, aumentou o preço do tecido, da 

borracha, da energia, e outros produtos que são usados para produzir 

sapatilhas. Para evitar perder dinheiro, os fabricantes de sapatilhas  vão 

aumentar o preço de venda. O aumento dos custos de produção pode 

acontecer com a maior parte dos produtos, originando o aumento do nível 

geral de preços, ou seja, a inflação.

A Inflação pode ser causada pelo 
aumento dos custos de produção de  
bens.

Para que  o aumento do salário dos nossos pais e 

encarregados de educação não crie inflação, a quantidade 

dos produtos nas lojas e mercados também deve aumentar.

E qual é a palavra que usamos 
quando os preços baixam?

Nas lojas ou mercados, os preços da 

maior parte dos produtos podem baixar, 

apesar de ser um fenómeno que acontece 

poucas vezes. Quando a maior parte dos 

preços dos produtos baixa, o nível geral de 

preços reduz. A este fenómeno económico 

chamamos de deflação.

A redução do nível geral de preços ou deflação pode ser 

causada pela redução da procura de produtos nas lojas 

ou mercados pelos clientes. Assim, os produtos ficam 

muito tempo nas lojas e armazéns sem ser comprados 

(aumento de estoques), o que força os vendedores a 

reduzir o seu preço.

Deflação é a redução do preço da maior parte dos produtos nas lojas e mercados (redução do-nível geral de preços).
O QUE ENTENDES 
POR INFLAÇÃO ? 

O QUE CAUSA A 
INFLAÇÃO ?

Actividade     3
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Porque é importante para ti e a tua 
família haver inflação baixa e estável ?

Se a inflação é baixa e estável, 

isso significa que os preços dos 

produtos não aumentam com maior 

frequência. Assim, podes guardar os teus 

2.000 meticais para comprar, no futuro, as 

sapatilhas de que mais gostas sem precisares 

de aumentar  dinheiro. Se os preços aumentam com muita frequência (inflação alta) não podes comprar  as 

tuas sapatilhas ou tens de guardar o dinheiro por mais tempo sem saber se algum dia será suficiente.

Com inflação baixa e estável, o salário dos teus pais pode continuar a comprar a mesma quantidade de 

produtos, como alimentos, energia, roupa etc. Se a inflação for alta, isso significa que os preços aumentam com 

muita frequência. Logo, o salário dos teus pais não será suficiente para comprar os mesmos produtos. Faltará 

dinheiro, em casa, para comprar a mesma quantidade de comida, para pagar o chapa, comprar a mesma 

quantidade de energia, entre outros.

A inflação baixa e estável protege o teu poder de compra e da tua família.

A inflação baixa reduz os juros ou o custo de pedir emprestado dinheiro.
Se a inflação é-for baixa e estável, os bancos podem dar 

emprestado dinheiro, com juros ou custos baixos, porque 

acreditam que o valor do dinheiro vai permanecer o 

mesmo (constante), durante um longo período. Assim, 

os juros que os teus pais pagam pelo empréstimo que 

pediram no banco para comprar a casa onde moram, 

também vão permanecer os mesmos (constantes) 

durante muito tempo. Se a inflação for alta, os bancos 

vão aumentar os juros para se protegerem, por não 

saberem qual será o valor do dinheiro no futuro. Neste 

caso, os teus pais vão ter que pagar mais juros pela casa 

ou outro produto que terão comprado com empréstimo 

do banco.

Actividade     4
DIZ PORQUE É 
IMPORTANTE  PARA 
TI E PARA TUA 
FAMÍLIA MANTER A 
INFLAÇÃO BAIXA E 
ESTÁVEL.
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Quando os preços aumentam rapidamente, ao longo 

do tempo, o salário perde o poder de compra. Como o 

salário dos mais carenciados é muito baixo, estes não 

conseguem satisfazer as suas necessidades básicas 

em alimentação, vestuário, chapa, entre outros. Por 

isso, quando o preço do chapa aumenta, por exemplo, 

pode haver agita¸ão social e pertubação do normal 

funcionamento das escolas e outras instituições.

Com a inflação baixa e estável os donos 

dos negócios conseguem prever o valor do 

dinheiro no futuro e, por isso, podem prever 

qual será o lucro do seu negócio. Assim, há 

ambiente para criarem mais negócios e mais 

emprego para os nossos pais.

A inflação baixa e estável é importante 

para a paz ou estabilidade social.

Porque a inflação 
baixa e estável é importante

para a sociedade ?

Actividade     5
DIZ PORQUE A 
INFLAÇÃO BAIXA 
E ESTÁVEL É 
IMPORTANTE PARA 
A SOCIEDADE.

DIZ PORQUE A 
INFLAÇÃO BAIXA 
E ESTÁVEL É 
IMPORTANTE PARA 
A SOCIEDADE.
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O papel do Banco de Moçambique 
(BM) na Sociedade e Inflação Estável

Quem 
garante o 
fornecimento 
de dinheiro à 
sociedade?

O Metical, moeda de 

circulação obrigatória 

em Moçambique, é 

fornecido pelo Banco de 

Moçambique, enquanto 

o banco central de 

Moçambique, em 

quantidade  suficiente 

e com a necessária  

qualidade para as pessoas 

comprarem e venderem 

produtos.

O Banco de Moçambique garante o fornecimento 

de notas e moedas do Metical à sociendade, com 

qualidade e em quantidade suficiente. 
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O Banco de Moçambique garante   

uma inflação baixa e estável.
Quem garante que o preço 

das tuas sapatilhas e de outros 

produtos não aumentem 

rapidamente, ou seja, quem 

garante uma inflação baixa 

e estável é o Banco de 

Moçambique, que é o banco 

central de Moçambique.

Quem 
garante  
a inflação 
baixa e 
estável?
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  Como o Banco de 
Moçambique garante   
uma inflação baixa    
  e estável?

Para garantir uma inflação baixa e estável, o Banco de 

Moçambique trabalha para controlar a quantidade de 

dinheiro que circula na economia. O controlo da quantidade 

de dinheiro na economia permite que o dinheiro que tu, 

a tua família e a sociedade em geral possuem, não seja 

muito superior ao valor dos produtos que estão à venda 

nas lojas e mercados. Se a quantidade de dinheiro que as 

pessoas tiverem estiver muito acima do valor dos produtos 

disponíveis nas lojas e mercados, as pessoas vão querer 

comprar produtos em quantidades muito acima das que 

houver. Nessa situação, os vendedores vão aumentar o 

preço dos produtos para ganhar mais dinheiro, causando 

inflação.

Para garantir inflação baixa e estável o Banco 

de Moçambique controla a quantidade de 

dinheiro que circula  na economia.

Actividade     6

INDICA O PRINCIPAL 
PAPEL DO BANCO 
DE MOÇAMBIQUE 
NA SOCIEDADE.
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