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PANORÂMICA
OVERVIEW
Este documento apresenta as principais conclusões da pesquisa sobre o ambiente favorável para empresas sustentáveis em Moçambique
(EESE). A metodologia EESE, desenvolvida pela
Organização Internacional do Trabalho, combina
dados secundários, revisões de literatura, insumos técnicos fornecidos por representantes das
partes interessadas tripartidas, e uma pesquisa sobre a percepção das empresas, que visou
30 distritos em 6 províncias. A OIT identificou
17 condições-chave de um ambiente favorável
para empresas sustentáveis, cobrindo elementos políticos, econômicos, sociais e ambientais. Em Moçambique, o estudo centrou-se em
8 condições prioritárias identificadas por partes
interessadas tripartidas, a fim de concentrar os
esforços. Os destaques da pesquisa são apresentados aqui, juntamente com uma descrição
da metodologia de pesquisa na página 8. Além
disso, três condições (acesso a financiamento,
paz e estabilidade política e boa governação) foram objeto de um exercício de planejamento de
ações, conduzido por constituintes da OIT em um
workshop tripartido.
Para mais informações, visite www.ilo.org/eese.

This document presents the main findings of the
analysis of the Enabling Environment for Sustainable Enterprises in Mozambique (EESE). The
EESE methodology, developed by the International
Labour Organization, combines secondary data,
literature reviews, technical inputs provided by representatives of tripartite stakeholders, and an enterprise-level perception survey, which targeted 30
districts in 6 provinces. The ILO identified 17 key
conditions of an Enabling Environment for Sustainable Enterprises, covering political, economic, social, and environmental elements. In Mozambique,
the study focused on 8 priority conditions, identified by tripartite stakeholders, in order to concentrate the efforts. The highlights of the research are
presented here, along with a description of the research methodology on page 8. Furthermore, three
conditions (access to finance, peace and political
stability, and good governance) were the object
of an action planning exercise, conducted by ILO
constituents in a tripartite workshop.
For more information, visit www.ilo.org/eese.

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

INTERNATIONAL PERSPECTIVE

Favorável

Enabling

Zâmbia

Malawi

Zâmbia
Malawi

Tanzânia
Tanzânia
Moçambique

Tanzânia

Zâmbia

Malawi
Moçambique

Moçambique

Não fávoravel

Not enabling

Indicadores políticos
Political indicators

Indicadores económicos
Economic indicators

Agregação dos principais dados secundários sobre o ambiente de negócios. A lista detalhada de
indicadores está disponível no relatório completo.

2

Indicadores sociais
Social indicators

Aggregation of key secondary data on the enabling
environment. The complete list of indicators is
available in the full report.

ELEMENTOS
POLÍTICOS
POLITICAL ELEMENTS
PAZ E ESTABILIDADE POLÍTICA

PEACE AND POLITICAL STABILITY

Vontade política e apoio para a formação de
empresas

Political support to the creation of sustainable
enterprises

Sem apoio
No support

Forte apoio
Strong support
Perceção média
Average perception

BOA GOVERNAÇÃO

GOOD GOVERNANCE

Avaliação dos elementos de boa governação
pelas empresas em Moçambique

Evaluation of good governance elements by
enterprises in Mozambique
Muito alta

Muito alta
Very high

Cabo
Delgado

Alta

High

Nampula

Tete

Média

Medium

Very high

Alta

High

Média

Medium

Baixa
Low

Baixa
Low

Diferenças provinciais
na percepção
da liberdade de
associação

Manica
Luta á
corrupção

Eficácia do
governo

Responsabilidade Liberdade de
associação
corporativa

Anticorruption

Government
effectiveness

Corporate
responsibility

Freedom of
association

Provincial differences
in the perception of
freedom of association

Maputo
Maputo Cidade

4.5
6.6
4

2.7 3.5

6.

DIÁLOGO SOCIAL SOCIAL DIALOGUE
Percepção dos
componentes do
diálogo social entre
0 (não eficaz) e 10
(muito eficaz)

Perception of social
dialogue components
between 0 (not effective)
and 10 (very effective)

Diálogo tripartido - tripartite dialogue
Representação dos sindicados - trade union representation
Cooperação nas relações laborais - workplace cooperation
Representação dos empregadores - employers representation
Negociação colectiva - collective bargaining
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ELEMENTOS
ECONÓMICOS
ECONOMIC ELEMENTS
INFRAESTRUTURA FÍSICA

3.6

5.8

/10

Estradas e Pontes
Streets and bridges

/10

Telecomunicações
Telecommunications

5.4

4.7

/10

Aeroportos
Airports

PHYSICAL INFRASTRUCTURE

/10

Ferrovias
Railroads

4.5

4.3

/10

/10

Portos
Ports

Electricidade
Electricity

3.3
/10

Agua e Esgoto
Water and Sewage

Opinião média das
empresas sobre
a qualidade da
infraestrutura
Average enterprise
opinion on
infrastructure quality

ACESSO A SERVIÇOS FINANCEIROS ACCESS TO FINANCE
Facilidade de acesso aos empréstimos
empresariais
Ease of accessing business loans.
Muito fácil

O acesso ao
financiamento
permanece um desafio
em Moçambique,
especialmente para as
empresas informais

Very easy

Fácil

Avaliação geral das políticas do sector financeiro
General evaluation of financial sector policies
Muito conducentes ao
crescimento
Very conducive for growth

Easy

Sector formal
Formal sector

Difícil

Difficult

Access to finance
remains a challenge
in Mozambique,
especially for informal
enterprises

Percepção
média
Average
perception

Impossível

Impossible
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Sector informal
Informal sector

Não conducentes ao
crescimento
Not conducive for growth

28% dos
entrevistados
affirmaram que
as políticas
do setor
financeiro não
são propícias
ao crescimento
das pequenas
empresas.

28% of
respondents
asserted that
financial sector
policies are not
conducive to
small business
growth.

ELEMENTOS
SOCIAIS
SOCIAL ELEMENTS
EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO

3.4

4.8
Nível de habilidade dos
trabalhadores
Workforce skill level

EDUCATION AND TRAINING

37%

Qualidade
do sistema

educacional

das empresas
declararam
que a fuga de
cérebros afeta os
negócios muito
negativamente

Quality of the
education
system

2.1

37% of businesses
stated that brain
drain affects
business very
negatively

Investimento das empresas na
formação
Enterprise investement in training

AMBIENTE LEGAL E REGULATÓRIO
Percepção
do efeito da
regulação no
crescimento das
empresas
Perception of the
effect of regulation
on enterprise
growth

POLÍTICAS MACROECONÔMICAS

30%

das empresas
estima que as taxas
atuais de imposto
não estimulam o
crescimento

30% of interviewed businesses estimates that
current tax rates do not encourage growth

LEGAL AND REGULATORY ENVIRONMENT

Pequenas empresas
Small enterprises
Grandes empresas
Large enterprises

Desfavorável

Unfavourable

Relativamente favorável

Muito favorável

Relatively supportive

Very favorable

MACROECONOMIC POLICY
Incentiva o
crescimento
Incentivates
growth

Percepção média
das empresas sobre
o efeito do IVA e
do imposto sobre o
rendimento

Average enterprise
perception of the effect
of VAT and income tax

Imposto sobre o
rendimento
income tax
IVA
VAT

Impacto
limitado
Limited
impact

Dificulta o
crescimento
Hampers
growth
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ACTION PLANS
Os planos de ação aqui apresentados são o resultado de um workshop realizado em maio de
2019, que envolveu várias instituições, o governo, sindicatos e a Confederação de Associações
Económicas de Moçambique (CTA).

The action plans presented here are the result of a
workshop held in May 2019, which involved several institutions, the government, trade unions and
the Confederation of Economic Associations of Mozambique (CTA).

ACESSO A SERVIÇOS FINANCEIROS ACCESS TO FINANCE
Digitalização dos
procedimentos
Para melhorar a
partilha de informações
e reduzir os custos de
transação.

Redução das taxas de
juros
Possibilidade de
introduzir uma taxa de
juro legal máxima.
Reduction of interest
rates
Possibility of
introducing a
maximum legal interest
rate.
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Digitization of
procedures
To improve information
sharing and reduce
transaction costs.

Capacitação na gestão empresarial
Em parceria com universidades
e instituições de formação
profissional.
Business management training
In partnership with universities and
vocational training institutions.

Redução da garantia de
crédito
Uso do credito do
imposto (IVA) como
garantia colateral.

Literacia Financeira
Através de campanhas
promocionais e da
introdução de cursos
de literacia financeira
nos currículos
escolares.
Financial literacy
Through promotional
campaigns and the
introduction of financial
literacy courses in
school curricula.

Reduction of credit
guarantee
Use of tax credit (VAT)
as collateral.

PAZ E ESTABILIDADE POLÍTICA

PEACE AND POLITICAL STABILITY

Desenvolver a
resiliência aos
fenômenos naturais
Através de técnicas
de construção
mais duráveis
e infraestrutura
adequada.

Diálogo social inclusivo
e estratégia de paz
Através de uma
estrategia para
a identificação e
eliminação das causas
dos conflitos armados,
que priorize o diálogo
social e a inclusão de
todos.

Develop resilience
to natural
phenomena
Through more
durable building
techniques
and adequate
infrastructure.

Inclusive social dialogue
and peace strategy
Through a strategy
to identify the causes
of armed conflicts
and actions for their
complete elimination,
which prioritizes social
dialogue and the
inclusion of all.

BOA GOVERNAÇÃO
Simplificação
das proceduras
administrativas
Adoção e
modernização de
sistemas eletrónicos
e de gestão de
informação.
Simplification of
administrative
procedures
Adoption and
modernization of
electronic systems
and information
management.

GOOD GOVERNANCE

Reforço da luta contra a
corrupção
Divulgação de
regulamentos relacionados
à luta a corrupção e
reforço da fiscalização.

Partilha de informações sobre a
legislação
Melhoria dos métodos e mecanismos
de divulgação da legislação (rádios
comunitárias, spots TV, palestras,
teatros, etc.)
Information sharing on legislation
Improvement of methods and
mechanisms for dissemination of
legislation (community radio stations,
TV spots, lectures, theaters, etc.)

Gestão financeira mais
rigorosa
Fortalecer o papel
das instituições de
inspeção (tribunais,
Assembleia da
Republica),
concretização da
separação de poderes.

More rigorous financial
management
Strengthening the
role of inspection
institutions (role of the
courts, Assembly of the
Republic), realization
of the separation of
powers.

Melhoria do sistema
educativo
Criação de mais
oportunidades
de carreira e
desenvolvimento
pessoal para jovens e
grupos marginalizados

Improvement of the
education system
Creation of more
career and personal
development
opportunities for youth
and marginalized
groups

Strengthening the fight
against corruption
Dissemination of anticorruption regulation and
reinforcement of supervision
Capacitação do sector
público e privado
Desenvolvimento
de parcerias
com instituições
acadêmicas
para melhorar o
profissionalismo de
funcionários públicos
e privados.
Public and private
sector training
Development of
partnerships with
academic institutions
to improve the
professionalism of
public and private
officials

Formalização da
economia informal
Melhoria do sistema
de proteção social e
de sua acessibilidade
para pessoas que
operam na economia
informal
Formalization of the
informal economy
Improving the social
protection system and
its accessibility for
people working in the
informal economy
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METODOLOGIA
METHODOLOGY
Os resultados aqui apresentados são baseados em
uma pesquisa realizada em 2018 para avaliar a
percepção das empresas moçambicanas sobre a
situação atual dos elementos-chave do ambiente
favorável para empresas sustentáveis. A pesquisa
de percepção consistiu em questionários com perguntas fechadas, utilizando escalas Likert. Como
em qualquer pesquisa de percepção, é necessário
ter cautela ao tirar conclusões gerais, uma vez que
algumas questões podem ter sido interpretadas de
maneiras diferentes pelos entrevistados. As informações apresentadas neste resumo, bem como no
relatório completo, representam apenas a opinião
das empresas entrevistadas, e sua publicação não
constitui um endosso pela Organização Internacional do Trabalho.

The results presented here are based on a survey carried out in 2018 to gauge the perception
of Mozambican businesses on the current situation
of the key elements of the enabling environment
for sustainable enterprises. The perception survey
consisted in questionnaires with closed questions
using likert scales. As in any perception research,
caution is needed in drawing general conclusions,
since some questions may have been interpreted
in different ways by the interviewees. The information presented in this summary as well as in the full
report only represent the opinion of the interviewed
businesses, and their publication does not constitute an endorsement by the International Labour
Office.

AMOSTRAGEM E GRUPOS-ALVO

SAMPLING AND TARGET GROUPS

Informações chave sobre as empresas entrevistadas na pesquisa do EESE.

Key information on the enterprises interviewed in
the EESE survey.

Localização: a
pesquisa teve como
alvo 30 distritos em 6
províncias
Location: the survey
targeted 30 districts in
6 provinces

120

Áreas rurais
Rural areas

180

Papel dos entrevistados
Role of respondents

128

90

Proprietários
Owners

Trabalhadores
Workers

82

Gestores
Managers

Áreas urbanas
Urban areas

Formal
Formal

Informal
Informal

Micro
Micro

Pequenas
Small

164

136

114

154

Médias
11 Medium

9 Grandes
Large

Tipo de empresa
Type of enterprise

Tamanho das empresas
Size of the enterprises
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Assess
Advocate
Reform
Grow

