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Resumo 

O interesse dos projetos de investigação que se fundam no estudo dos recursos financeiros alocados à conceção e 
execução de políticas públicas reside fundamentalmente na adoção de critérios quantitativos de análise que conferem 
objetividade ao processo de avaliação das políticas governamentais. No entanto, para que as finanças públicas sejam 
um instrumento eficaz de pesquisa, dois pressupostos têm, necessariamente, de se verificar: a contabilidade pública 
tem que, por um lado, registar as receitas e as despesas de modo a que o registo não obscureça a natureza dos fluxos e, 
por outro lado, os registos devem ser o reflexo fiel do volume de meios financeiros mobilizados pelo governo e pela 
administração pública durante o ano fiscal. 
Ora, no que concerne Moçambique, tudo indica que a contabilidade pública colonial dos anos 1945-1974 não satisfaz 
estes critérios mínimos de rigor. Embora todos os estudos até hoje consagrados às políticas públicas deste período 
pressuponham que os fluxos inscritos nas contas de exercício moçambicanas refletem com honestidade o volume e a 
natureza dos meios financeiros utilizados pela administração colonial, uma análise detalhada da contabilidade pública 
do Estado Novo revela que os documentos financeiros oficiais de Moçambique não só organizam de modo pouco 
transparente as despesas e as receitas públicas como, mais grave ainda, não registam a totalidade dos meios 
financeiros que foram indispensáveis à administração colonial. Neste contexto, para que as contas oficiais de 
Moçambique possam tornar-se num instrumento adequado de estudo das políticas públicas levadas a cabo pelo regime 
colonial, uma prévia correção dupla é imprescindível.  
Com efeito, dado que o modelo contabilístico adotado pelo Estado Novo era pouco resistente à manipulação, uma 
primeira correção consistirá na submissão dos fluxos financeiros inscritos nas contas oficiais a princípios alternativos de 
organização contabilística - um processo que permitirá denunciar o carácter artificial do milagre financeiro de Salazar, 
em terras de Moçambique. No entanto, o real desequilíbrio das finanças públicas coloniais moçambicanas é bem mais 
grave do que a simples correção dos fluxos oficiais poderia fazer supor. Na realidade, dado que uma fração significativa 
das receitas e despesas indispensáveis à governação colonial não se encontra inscrita nas contas de Moçambique, uma 
segunda correção das contas oficiais em função dos fluxos não registados nos documentos financeiros permitirá, pela 
primeira vez, revelar a verdadeira origem das receitas, a efetiva natureza das despesas e a real dimensão dos 
desequilíbrios financeiros que caracterizaram a governação colonial de Moçambique. 
Por fim, o padrão de alocação dos recursos financeiros às diferentes políticas promovidas pelo governo colonial, após a 
dupla correção proposta, revela uma hierarquia de prioridades políticas completamente distinta da que, tendo sido 
propagandeada pelo regime colonial, continua a dominar o inconsciente coletivo e a historiografia relativa a 
Moçambique.   

Palavras-chave: Finanças públicas, contabilidade criativa, política colonial. 

 
 

* 

INTRODUÇÃO 

No que concerne Moçambique, o incremento e a diversificação da produção historiográfica relativa à era 

colonial tornaram relativamente raros os processos que continuam a originar interpretações únicas e 

incontestadas. Ora, a persistência de fenómenos que suscitam a concordância de pontos de vista dos 

especialistas no segundo e terceiro quartéis de século XX moçambicano nem sempre é justificada. Nesta 

matéria, a natureza da gestão das finanças públicas efetuada em Moçambique pelas autoridades coloniais, 

após a Segunda Guerra Mundial, constitui um caso exemplar. Apesar da governação financeira de 
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Moçambique dos anos 1928-1974 constituir um processo que não suscita qualquer polémica, não é óbvia a 

pertinência do consenso reinante, o qual se funda na aceitação acrítica e universal dos dados fornecidos pela 

contabilidade pública do Estado Novo.  

Com efeito, uma análise crítica das contas de Moçambique suscita questões que a contabilidade oficial não 

consegue esclarecer. As despesas militares registadas nos anos 60 nas contas de exercício de Moçambique, 

por exemplo, apresentam tendências de progressão e valores absolutos e relativos que parecem ser 

incompatíveis com o impacto financeiro expectável da guerra colonial. Nessas circunstâncias, coloca-se a 

questão de saber, por um lado, se os movimentos de fundos públicos terão sido inscritos de modo adequado 

nas contas oficiais e, por outro lado, se as contas da gerência e do exercício de Moçambique registam a 

integralidade dos meios financeiros que, anualmente, foram necessários ao seu governo e administração 

pública. Da resposta que for possível dar a estas duas questões depende a capacidade de demonstrar a 

existência de uma estrutura financeira das contas públicas moçambicanas que, sendo radicalmente distinta 

da que foi propagandeada pelo regime colonial, representa de modo mais fiel à realidade financeira da 

governação colonial e das prioridades efetivas da política orçamental. 

A. BREVE NOTA METODOLÓGICA 

 O significado das contas oficiais tanto pode ser distorcido mediante a utilização de modelos contabilísticos 

que favorecem um mero equilíbrio formal dos fluxos orçamentais, como através do uso inapropriado, por 

parte das autoridades financeiras, das normas contabilísticas em vigor ou, ainda, mediante a existência de 

receitas e de despesas públicas que, tendo permitido a prestação de serviços públicos durante o ano fiscal, 

ao não serem registadas nas contas oficiais, podem distorcer o significado dos fluxos inscritos nos 

documentos contabilísticos oficiais. Neste contexto, a intenção de aceder à estrutura oculta das contas 

públicas de Moçambique e de revelar o sentido profundo da gestão das finanças públicas efetuada pelo 

regime colonial impõe a adoção de uma metodologia, de uma abordagem distinta da até hoje utilizada nos 

estudos consagrados às contas públicas coloniais. 

Diferentes modelos formais de registo das receitas e das despesas conferem diferentes graus de 

transparência à contabilidade pública. Segundo modelo que vigorou durante todo o Estado Novo, dito de 

equilíbrio da balança ordinária, os fluxos financeiros eram classificados como ordinários ou extraordinários. 

As receitas ordinárias – impostos, taxas e rendimentos patrimoniais – e as despesas ordinárias tinham a 

característica de se repetirem todos os anos e de serem compostas por fluxos financeiros que garantiam o 

funcionamento regular do governo e da administração pública. As receitas extraordinárias – empréstimos e 

saldos positivos de exercícios findos – e as despesas extraordinárias, eram fluxos ocasionais que não se 

verificavam, necessariamente, todos os anos fiscais (MARTINEZ, 1967: 19 e seg.). Por fim, as receitas 
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extraordinárias apenas deveriam saldar despesas extraordinárias enquanto as receitas ordinárias tanto 

podiam financiar as despesas ordinárias como as extraordinárias. Nestas circunstâncias, o equilíbrio 

orçamental era o resultado de um excedente de receitas ordinárias sobre as despesas ordinárias, dado que o 

valor contabilístico das receitas e das despesas extraordinárias era sempre idêntico e que a existência dos 

fluxos extraordinários não era tomada em consideração para efeitos de determinação do equilíbrio 

orçamental (FERREIRA, 1949: 28). Ora, para testar os limites do modelo dito da balança ordinária e 

compreender em que medida o equilíbrio permanente das finanças públicas de Moçambique terá sido 

determinado pelas regras do modelo contabilístico oficial ou, pelo contrário, terá sido a consequência de 

uma manipulação intencional das regras contabilísticas, os fluxos registados nas contas oficiais de 

Moçambique serão reorganizados segundo um modelo alternativo, dito do equilíbrio da balança efetiva.  

A origem, o destino e o volume dos valores registados nos orçamentos e nas contas do exercício, bem como 

os das operações cujo registo tenha sido eventualmente omitido, são suscetíveis de ser objeto de leitura e 

de interpretação ao mesmo título que um qualquer texto político. Com efeito, subjacente às tarefas de 

desconstrução e de reconstrução das contas de exercício de Moçambique está a intenção de eliminar ou 

corrigir elementos do texto financeiro oficial que possam perturbar a compreensão da realidade política de 

que os documentos contabilísticos deveriam ser o reflexo fiel.  

B. AS CONTAS DA GERÊNCIA E DO EXERCÍCIO DE MOÇAMBIQUE 

O modelo contabilístico adotado pelo Estado Novo, embora tenha sobrevivido até ao colapso do regime 

colonial, não era particularmente transparente. Assim, para poder aceder à estrutura oculta das finanças 

públicas, os documentos oficiais têm de ser submetidos a um conjunto de processos cujo objetivo é eliminar 

aspetos que obscurecem a compreensão das propriedades fundamentais das contas do exercício. As 

operações orçamentais dos serviços autónomos constituem um caso paradigmático. Dado que receitas e 

despesas de cada serviço autónomo eram registados nos orçamentos e nas contas de exercício por valores 

idênticos, o seu registo não tinha qualquer efeito sobre o cálculo do equilíbrio das contas públicas. No 

entanto, sempre que se trata de determinar o valor das despesas ou das receitas totais do exercício ou de 

avaliar o peso relativo de um dado fluxo financeiro no quadro do orçamento ou da conta, a presença dos 

rendimentos e dos encargos dos serviços autónomos no seio das receitas e das despesas do exercício 

provoca distorções significativas. Assim, com vista a evitar as repercussões negativas dos serviços 

autónomos sobre a transparência da estrutura financeira das contas de Moçambique, os fluxos financeiros 

foram deduzidos das receitas e das despesas totais do exercício. 

Resolvida a questão dos serviços autónomos, o aspeto mais perturbador que sobressai da análise das contas 

da gerência e do exercício de Moçambique é a existência permanente de saldos positivos de exercício. A 
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tabela I expõe o valor dos saldos do exercício em percentagem das receitas totais registadas nas contas do 

exercício, possibilitando a comparação entre a situação que se verificava em Moçambique e, em média, nos 

outros territórios constitutivos do Império português. 

Império Império Império Império

(média) (média) (média) (média)

1946 32,7 24,7 1953 31,8 22,6 1960 5,9 5,1 1967 6,9 7,6

1947 28,2 27,5 1954 32,8 30,1 1961 5,8 4,6 1968 7,0 9,1

1948 22,5 29,3 1955 22,2 37,1 1962 7,1 6,8 1969 8,5 9,3

1949 26,8 27,6 1956 28,1 35,5 1963 7,0 6,0 1970 7,4 9,4

1950 32,0 20,4 1957 12,5 12,6 1964 5,2 7,5 1971 4,8 7,3

1951 36,6 21,2 1958 12,6 7,2 1965 5,1 6,8 1972 0,4 4,1

1952 34,3 18,1 1959 10,5 6,7 1966 3,8 6,9 1973 0,4 5,7

Tabela I

Contas oficiais de Moçambique: saldo positivo do exercício

em percentagem da receita total (excluídos os fluxos relativos aos serviços autónomos)

Ano Moçamb. Ano Moçamb. Ano Moçamb. Ano Moçamb.

(valores expressos em percentagem)

 Fonte: Conta da Gerêncai e do Exercício (1946 a 1973);  

A produção constante de saldos positivos do exercício é um fenómeno suspeito. Com efeito, após a Segunda 

Guerra Mundial, em diferentes períodos, Moçambique conheceu dificuldades económicas, adversidades 

meteorológicas, alterações da ordem pública e outros problemas com implicações diretas ou indiretas 

necessárias sobre as receitas e despesas públicas. Dado ser impossível que esses acontecimentos não 

tenham tido qualquer impacto no equilíbrio das contas públicas moçambicanas, torna-se imperioso 

compreender o processo contabilístico que possibilitou a produção permanente de saldos positivos de 

exercício.  

Ora, a submissão da receita e da despesa de Moçambique às regras de registo decorrentes da noção de 

finanças efetivas revela uma realidade radicalmente diferente. O modelo de equilíbrio da balança efetiva 

parte da constatação de que todas as operações orçamentais implicam movimentos de Tesouraria. Assim, se 

todas as receitas aumentam os ativos da Tesouraria, apenas uma fração tem impacto direto sobre a dívida 

pública. Uma receita que aumente simultaneamente os ativos monetários da Tesouraria e o seu passivo, a 

sua dívida, é uma receita não efetiva, enquanto uma receita que aumente os ativos da Tesouraria sem 

aumentar a dívida pública, como se verifica no caso dos impostos, das taxas ou dos rendimentos 

patrimoniais, deve ser considerada uma receita efetiva. Do ponto de vista da despesa, verifica-se uma 

situação similar (RIBEIRO, 1977: 96 e seg.). Enquanto toda a despesa têm um impacto negativo no 

património monetário da Tesouraria, apenas a despesa não efetiva provoca a redução concomitante dos 

encargos da Tesouraria, como é o caso das amortizações. Nestas circunstâncias, uma despesa é efetiva 
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quando a necessária redução do património da Tesouraria não se faz acompanhar de qualquer impacto 

sobre a dívida pública. 

A modelo de equilíbrio da balança efetiva é, portanto, bem mais transparente do que o modelo utilizado 

pelo Estado Novo. Retirando das receitas totais os meios financeiros não efetivos resultantes de 

empréstimos ou de saldos de exercícios findos e deduzindo das despesas os fluxos não efetivos consagrados 

a amortizações ou a empréstimos concedidos pela administração pública em análise, o equilíbrio efetivo das 

contas públicas avalia-se comparando apenas o volume das receitas e das despesas efetivas (MAKALOU, 

1970: 46 e seg.). A tabela II expõe os saldos oficiais do exercício, calculados segundo as regras do modelo de 

equilíbrio da balança ordinária, e os saldos efetivos das contas do exercício de Moçambique. 

1946  264 463  70 949 1953  477 819  54 055 1960  145 743 - 538 571 1967  275 811 - 279 150

1947  276 990 - 17 620 1954  580 190 - 44 220 1961  149 848 - 466 571 1968  314 087 - 329 343

1948  290 631 - 233 382 1955  456 797 - 457 743 1962  220 158 - 521 922 1969  452 521 - 375 102

1949  330 894 - 81 817 1956  600 485 - 232 799 1963  224 270 - 529 187 1970  438 820 - 408 061

1950  352 073  115 083 1957  212 273 - 150 847 1964  165 529 - 411 915 1971  326 026 - 663 498

1951  414 790  215 727 1958  259 251 - 273 446 1965  169 793 - 413 640 1972  27 548 -1 576 236

1952  412 625  185 450 1959  235 037 - 394 899 1966  139 924 - 153 119 1973  34 798 -2 379 698

Tabela II

Contas oficiais:  saldo oficial e efectivo do exercício, a preços correntes

Ano oficial efetivo Ano oficial efetivo Ano

Fonte: Conta da Gerência e do Exercício de Moçambique (1946 a 1973).

oficial efetivo Ano oficial efetivo

(valores expressos em 1 000 escudos)

 

Com efeito, tomando apenas em consideração os fluxos efetivos registados nas contas oficiais, isto é, as 

operações contabilísticas que provocaram aumentos ou reduções do património monetário da Tesouraria e 

que não tiveram impacto direto sobre a dívida pública, a questão do equilíbrio das finanças públicas 

moçambicanas apresenta-se de modo radicalmente diferente. Contrariamente à prática do regime colonial, 

que incluída empréstimos e saldos positivos de exercícios anteriores nas receitas públicas sem deduzir 

consequências no que concerne ao cálculo do equilíbrio financeiro (LEITE, 1966: 19 e seg.), uma perspetiva 

que considere que o financiamento a crédito da despesa ou que a contabilização em anos sucessivos dos 

mesmos fluxos deve ser tomada em consideração aquando da avaliação do equilíbrio financeiro, revela uma 

estrutura financeira estruturalmente deficitária, uma situação financeira que se encontra nos antípodas da 

registada nas contas oficiais, pela máquina de propaganda do regime colonial. Com base nos dados 

registados nas contas oficiais de Moçambique, a tabela III apresenta a taxa de cobertura das despesas 

efetivas pelas receitas efetivas, excluídos os fluxos financeiros relativos aos serviços autónomos.  
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1950 115,4 1955 71,0 1960 76,4 1965 86,1 1970 93,4

1946 113,0 1951 130,1 1956 84,6 1961 80,4 1966 94,9 1971 89,3

1947 97,5 1952 123,9 1957 89,7 1962 81,6 1967 92,1 1972 78,9

1948 76,7 1953 105,4 1958 84,6 1963 81,8 1968 91,8 1973 73,4

1949 90,9 1954 96,2 1959 79,9 1964 86,1 1969 92,0

Tabela III

Contas oficiais: taxa de cobertura da despesa efetiva

pela receita efetiva (excluídos os fluxos relativos aos serviços autónomos)

Ano % Ano % Ano % Ano % Ano % Ano %

(valores expressos em percentagem)

Fonte: Conta da Gerência e do Exercício da Colónia/Província/Estado de Moçambique (1946 to 1973).  

Admitindo que os registos oficiais são fidedignos, em Moçambique, após a Segunda Guerra Mundial, apenas 

cinco exercícios – 1946, 1950, 1951, 1952 e 1953 – apresentam um volume de receita efetiva que suplanta o 

de despesa efetiva. O défice orçamental efetivo moçambicano era, portanto, estrutural. Assim, dado que o 

equilíbrio das contas moçambicanas é um fenómeno que, em última análise, está diretamente dependente 

do modo como os fluxos financeiros eram contabilizados, o empenhamento do regime colonial na 

apresentação permanente de saldos positivos do exercício não tinha qualquer significado financeiro. Para o 

Estado Novo, em Moçambique, a produção de equilíbrios financeiros não passou de uma manobra de 

propaganda destinada a criar uma aparência de qualidade e de rigor na administração das finanças públicas. 

C. FLUXOS NÃO REGISTADOS NAS CONTAS DA GERÊNCIA E DO EXERCÍCIO DE MOÇAMBIQUE 

No quadro do processo de dissimulação da estrutura das finanças públicas de Moçambique, ainda mais 

grave do que a adoção de uma modalidade de organização dos fluxos financeiros que oculta a natureza 

deficitária da execução orçamental seria a existência de fluxos financeiros públicos que não tivessem sido 

objeto de registo nas contas do exercício da colónia. Ora, apesar de, no quadro dos estudos consagrados, de 

modo direto ou indireto, às finanças públicas de Moçambique, a existência de fluxos financeiros não 

registados nas contas moçambicanas nunca ter sido tomada em consideração, a pesquisa detetou a 

existência de receitas e despesas públicas que possuem estas características. Pela sua importância em 

termos quantitativos destacamos três situações distintas – as operações financeiras relacionadas com o 

colapso do sistema de pagamentos interterritoriais, os fluxos financeiros relativos ao empreendimento de 

Cabora Bassa e os movimentos de fundos originados pela eclosão da guerra colonial. 

a. O colapso do sistema de pagamentos interterritoriais 

Apesar da retórica colonial do Estado Novo, que concebia as províncias ultramarinas como parte integrante, 

inalienável e indivisível de um Portugal pluricontinental, paradoxalmente, a integração económica e 

financeira da metrópole e das colónias era bastante superficial. Na realidade, até aos anos 1960, 
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Moçambique era um território aduaneiro autónomo que praticava as suas próprias tarifas aduaneiras, as 

suas restrições quantitativas e em que a circulação de mercadorias e de capitais, para não mencionar o 

movimento de pessoas, entre os diferentes territórios nacionais dependia da obtenção de autorizações 

administrativas prévias. Ora, a anexação do Estado da Índia pela União Indiana, em 1960, a eclosão da 

guerra de libertação na Província de Angola, em 1961, bem como os processos de integração económica em 

curso na Europa tornaram obsoleto o modelo de relacionamento económico que vigorava entre a Metrópole 

e as Províncias ultramarinas. Neste contexto, em Novembro de 1961, materializou-se o projeto de criação de 

uma zona de comércio livre que incluía todos os territórios submetidos à administração de Portugal. 

Segundo o plano traçado por Lisboa, até 31 Dezembro de 1971, todos os obstáculos à livre circulação de 

mercadorias nacionais e nacionalizadas deveriam ser progressivamente eliminadas das relações 

interterritoriais (FERREIRA, 1990: 92).  

No entanto, a liberalização das relações comerciais não correu exatamente como previsto. No que concerne 

Moçambique, a liberdade de comércio não permitiu equilibrar o tradicional défice que caracterizava as 

relações comerciais com a metrópole. Aliás, o défice comercial moçambicano agravou-se e, em apenas três 

anos, em 1963, 1964 e 1965, Moçambique esgotou a integralidade das suas reservas em divisas e começou a 

acumular dívidas em escudos metropolitanos junto dos seus fornecedores localizados em Portugal 

continental e nas ilhas adjacentes. Com efeito, dado que Moçambique apenas dispunha de escudos 

moçambicanos, uma moeda de circulação interna, a liberdade de circulação de mercadorias implicava que, 

embora os importadores moçambicanos pudessem realizar o pagamento das importações oriundas da 

metrópole em moeda local, competindo à delegação do Banco Nacional Ultramarino de Moçambique, no 

quadro do regular funcionamento do sistema de pagamentos interterritoriais, garantir a realização do 

pagamento em escudos metropolitanos aos exportadores localizados em Portugal continental (ALMEIDA, 

1967: 66 e seg,). Ora, apesar da balança comercial de Moçambique com o resto do mundo ser excedentária, 

as divisas produzidas anualmente por esta via eram insuficientes para cobrir o défice decorrente da relação 

comercial com a Metrópole e, consequentemente, apesar dos empréstimos acordados a Moçambique, em 

1966, 1967 e 1970, verificou-se um processo de acumulação de dívidas em escudos metropolitanos, junto 

dos seus fornecedores localizados em Portugal continental e nas ilhas adjacentes. 

A tabela IV apresenta a evolução anual dos pagamentos atrasados de Moçambique, o valor acumulado da 

dívida e o encargo provocado pelo deficiente funcionamento do sistema de pagamentos.  
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acumulação de

ano variação pagamentos custo

atrasados

1966 —  336 750  486 750

1967  374 040  710 790  524 040

1968  412 730 1 123 520  412 730

1969 1 068 890 2 192 410 1 068 890

1970 1 549 270 3 741 680 1 599 270

1971  720 320 4 462 000  720 320

1972 -1 662 000 2 800 000 —

1973 -1 071 400 1 728 600 —

Tabela IV

Os atrasados como encargo orçamental

(valores expressos em 1 000 escudos)

Fonte: Banco de Portugal, Sistema de Compensação e de Pagamentos

            Interterritoriais. Relatório do Agente (1963 a 1973).  

Perante esta nefasta evolução, o colapso do espaço económico português, em Dezembro de 1971, 

materializado na suspensão do processo que deveria conduzir à criação de uma zona de comércio livre no 

espaço económico português e nos avultados empréstimos concedidos a Moçambique para a solução do 

problema dos pagamentos atrasados, revela a natureza pública do problema. Em 31 de Dezembro de 1973, 

o valor estimado da dívida da colónia aos exportadores metropolitanos elevava-se ainda a cerca de 

1 728 600 000 escudos.  

b. Os fluxos financeiros originados pela guerra colonial 

A fonte mais importante de receitas e de despesas públicas que não se encontram registadas nas contas do 

exercício moçambicanas são os fluxos consagrados à defesa militar. Ora, em matéria de defesa militar, 

oficialmente, Moçambique dispunha de dois tipos de forças militares que eram financiadas por fontes 

distintas. As forças militares privativas de Moçambique eram as forças armadas próprias da província e eram 

financiadas, pelo menos em princípio, pelo orçamento local. As forças militares extraordinárias no ultramar 

eram contingentes destacados, em caso de necessidade, para a defesa militar das províncias ultramarinas, e 

o seu financiamento efetuava-se através do orçamento geral de Estado (Estado-Maior Exército, 1988: 78). 

Ora, as contribuições do orçamento geral do estado para a manutenção de forças militares em Moçambique, 

quer se trate das forças privativas da província ou das forças expedicionárias, não foram registadas nas 

contas do exercício de Moçambique. 

Determinar o valor da contribuição financeira da metrópole para a defesa militar de Moçambique não é uma 

tarefa fácil. O valor global da despesa pública anual da metrópole com a defesa militar do Império colonial 

consta da Conta geral do Estado, sendo impossível determinar o valor da contribuição do governo central de 

Lisboa para a defesa militar de cada uma das colónias. Assim, com vista a poder quantificar os meios 
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financeiros colocados à disposição da defesa militar de Moçambique pelo Estado, no período terminal da 

colonização portuguesa, é imperativa a análise do orçamento ordinário da defesa, do programa de 

reequipamento extraordinário do exército e da força aérea, do orçamento das forças militares 

extraordinárias do Ultramar (que se desdobra anualmente em três: um para cada ramo das forças armadas 

estacionadas em Moçambique), dos orçamentos das forças militares ordinárias da colónia (exército, marinha 

e força aérea) e do Fundo de defesa militar do Ultramar.  

A tabela V expõe em termos relativos, a contribuição financeira da metrópole para a defesa militar de 

Moçambique em percentagem da despesa efetiva total realizada na província. 

1954 1,7 1959 3,8 1964 17,9 1969 42,1

1950 1,3 1955 1,8 1960 4,8 1965 14,8 1970 45,7

1951 1,7 1956 1,4 1961 18,1 1966 19,8 1971 39,7

1952 1,3 1957 2,1 1962 29,1 1967 26,2 1972 33,3

1953 1,2 1958 1,5 1963 18,0 1968 37,6 1973 33,9

                Ordens de Pagamento do Fundo de Defesa Militar do Ultramar (1950 a 1972);

                Plano de Aquisições do Exército (1964-1967), Ministério do Exército, Ofício 2155/LG, 12.07.1973;

                Orçamento da Comissão de Reequipamento Extraordinário do Exército e da Força Aérea (1968 a 1972).

(valores expressos em percentagem)

  Fontes: Conta Geral do Estado (1950 a 1973);

                Conta da Gerência e do Exercício de Moçambique (1950 a 1973);

                Conta das Forças Militares Extraordinárias no Ultramar (1961 a 1973);

                Orçamento das Forças Militares Privativas de Moçambique (1961 a 1973).

Tabela V

Contribuição do governo central para a defesa militar de Moçambique em

percentagem da despesa efetiva oficial (excluídos os fluxos relativos aos serviços autónomos)

Ano % Ano % Ano % Ano % Ano %

 

Assim, a eclosão da guerra colonial encontra-se na origem de importantes despesas públicas financiadas pela 

metrópole que não foram objeto de registo nas contas do exercício moçambicanas. Embora Moçambique 

participasse no financiamento das despesas militares, durante a guerra colonial, o essencial dos custos 

financeiros da guerra foram pagos pelo orçamento da Metrópole.  

c. O empreendimento de Cabora Bassa 

O empreendimento de Cabora Bassa previa a construção de uma barragem para aproveitamento 

hidroelétrico, então, a maior do continente africano, integrado num programa de ordenamento de um 

território com uma área de cerca de 220 000 Km2 (JÚNIOR, 1973: 120). A grandiosidade do projeto de 

colonização e a dimensão reduzida, 92 090 km2, do país promotor, não poderiam deixar de chamar a 

atenção dos observadores contemporâneos. 
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No que concerne ao projeto hidroelétrico, em 1968, a construção da barragem foi adjudicada a um 

consórcio internacional, o ZAMCO (Zambeze Consortium Hydro-eléctrique), que era composto por seis 

empresas francesas, cinco alemãs, duas sul-africanas, uma italiana e uma portuguesa. O preço de construção 

da unidade de produção hidroelétrica, da linha de transporte da energia até à fronteira da África do Sul, o 

único cliente da energia produzida, do centro urbano para os trabalhadores das estruturas de produção e 

distribuição de energia e de todas as estradas de acesso foi fixado em cerca de 8 787 milhões de escudos. 

Neste preço apenas estava incluída a compra e a instalação de cinco dos nove geradores possíveis e a 

economia portuguesa deveria fornecer mão-de-obra, produtos, materiais e serviços no valor de 2 450 

milhões de escudos. O ZAMCO estava obrigado a colocar à disposição do Estado Português um montante 

global de 505 milhões de escudos, recursos que, entre 1969 e 1972, constituíram o orçamento do Gabinete 

do Plano de Zambeze e foram consumidos ao ritmo anual de 125 milhões de escudos, exceção feita de 1972 

que foi fixado em 130 milhões de escudos (VIDIGAL, 1970: 23). A tabela VI expõe o esquema que permitiu o 

financiamento de Cabora Bassa e do ordenamento do vale do Zambeze. 

tesouraria orçamento

do governo do governo

central central

1969  125 000  212 483  380 000 —  717 483

1970  125 000 1 132 527 — — 1 257 527

1971 1 147 031 1 197 680 —  530 000 2 874 711

1972  954 609  267 875 —  379 374 1 601 858

1973  982 173 2 716 549 — 534 000 4 232 772

(valores expressos em 1 000 escudos)

Fonte: Conta Geral do Estado (1969 a 1973)

Tabela VI

Esquema de financiamento de Cabora Bassa

ano
empréstimos 

internos

empréstimos 

internacionais
Total

 

O financiamento da barragem de Cabora Bassa foi garantido por empréstimos internos, por créditos à 

exportação acordados pela França, Alemanha e África do Sul e por empréstimos lançados nos mercados 

internacionais intermediados por instituições bancárias tais como o Banco de Paris ou o Banco dos Países 

Baixos (DONQUE, 1971: 135). Os restantes recursos expostos na tabela VI, os encargos assumidos pela 

Tesouraria e pelo orçamento geral do Estado, foram consagrados ao financiamento do ordenamento do vale 

do Zambeze. No entanto, dado que, do ponto de vista contabilístico, as receitas e as despesas públicas 

relativas à construção da central hidroelétrica não foram registadas nas contas do exercício de Moçambique 

e que, nestas, apenas uma pequena fração dos recursos financeiros públicos consagrados ao ordenamento 

do vale do Zambeze foi objeto de registo, no quadro da lógica subjacente à metodologia utilizada neste 

trabalho, impõe-se a correção das contas oficiais de Moçambique em função de todos os fluxos financeiros 

públicos apresentados na tabela VI. 



Página 11 de 16 
 

ATAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL SABER TROPICAL EM MOÇAMBIQUE: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIÊNCIA 
IICT – JBT/Jardim Botânico Tropical. Lisboa, 24-26 outubro de 2012 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-006-1 
©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 

A correção das contas do exercício em função destes fluxos financeiros, um procedimento que deveria 

conferir maior transparência às contas públicas, na realidade, suscita algumas dificuldades. Com efeito, 

enquanto a integração dos fluxos relativos ao ordenamento do vale do Zambeze nas contas de Moçambique 

não parece suscitar quaisquer objeções, o volume dos recursos consagrados à construção do 

empreendimento hidroelétrico é de tal modo significativo que a correção das contas oficiais em função 

desses fluxos provocaria uma grave distorção da estrutura das finanças públicas de Moçambique. Com 

efeito, embora do valor do investimento total no projeto hidroelétrico, inscrito nas colunas empréstimos 

internos e empréstimos internacionais da tabela VI, tivessem sido deduzidos 505 000 mil escudos que, por 

obrigação contratual, foram entregues ao governo português para financiamento do gabinete do plano do 

Zambeze, os recursos consagrados à construção de Cabora Bassa, que em 1969 apenas representaram 4,9% 

das receitas próprias de Moçambique, ascenderam a 23,3% em 1970 e a 40,1% em 1971, tendo 

representado 18,5% e 56,4% das receitas próprias da província, em 1972 e 1973, respetivamente. 

Ora, a integração nas contas públicas de um único fluxo que, num dado ano fiscal, represente 20%, 40% ou 

50% das receitas totais provoca distorções graves na estrutura financeira. Nestas circunstâncias, com o 

intuito de que o volume de investimento na construção de Cabora Bassa não obscureça a estrutura global 

das finanças públicas de Moçambique, no quadro da correção das contas oficias, o valor global das despesas 

efetivas anuais de Moçambique terá duas versões, uma versão incluirá o investimento efetuado em Cabora 

Bassa, a outra versão excluirá esse investimento.  

D. UMA PERSPETIVA ALTERNATIVA DA REALIDADE FINANCEIRA DE MOÇAMBIQUE 

A deteção de receitas e despesas públicas que não se encontram registadas nas contas de exercício de 

Moçambique determina que qualquer abordagem das suas finanças públicas, relativas ao período 1946-

1973, que se limite à análise das contas oficiais seja uma abordagem parcial, absolutamente incapaz de 

aceder à estrutura profunda das finanças públicas. A tabela VII apresenta o volume das receitas assimiláveis a 

subsídios da metrópole acordados ao governo de Moçambique, que não foram objeto de registo nas contas 

de gerência e de exercício da colónia, em percentagem das receitas oficiais efetivas totais da colónia. 
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incluindo

Cabora

Bassa

1949 0,3 1954 1,7 1959 3,8 1964 17,9 1969 75,7 80,3

1950 1,3 1955 1,8 1960 4,8 1965 14,8 1970 79,0 100,8

1951 1,7 1956 1,4 1961 18,1 1966 36,1 1971 62,0 97,8

1952 1,3 1957 2,1 1962 29,1 1967 41,0 1972 40,2 54,9

1953 1,2 1958 1,5 1963 18,0 1968 48,0 1973 40,0 81,4

                Ordens de Pagamento do Fundo de Defesa Militar do Ultramar (1950 a 1973);

                Banco de Portugal. Sistema de Compensação e de Pagamentos Interterritoriais. Relatório do Agente (1963 a 1973).

(valores expressos em percentagem)

  Fontes: Conta Geral do Estado (1949 a 1973);

                Conta do Exercício da Colónia/Província/Estado de Moçambique (1949 a 1973);

                Conta das Forças Militares Extraordinárias no Ultramar (1961 a 1973);

                Orçamento das Forças Militares Privativas da Província/Estado de Moçambique (1961 a 1973);

% ano % ano %ano % ano % ano

Despesa não registada nas contas do exercício de Moçambique

em percentagem da sua despesa efetiva oficial (excluídos os fluxos relativos aos serviços autónomos)

Tabela VII

 

A tabela VII é indiciadora dos fatores que podem ter estado na origem alteração da estrutura de 

financiamento de despesas públicas em Moçambique. Com efeito, a eclosão da guerra colonial parece ter 

sido determinante nesse processo, uma vez que o financiamento pelo orçamento geral do Estado de 

despesas públicas moçambicanas, durante os anos 1940 e 1950, constitua uma prática marginal. Entre 1966 

e 1973, no entanto, em termos relativos, o volume dos meios financeiros consagrados pelo governo central 

ao pagamento de despesas públicas em Moçambique foi muito significativo. Não tomando em consideração 

os investimentos realizados em Cabora Bassa, em 1970, por exemplo, o financiamento de despesas públicas 

moçambicanas, efetuado discretamente pelo governo central, ascendeu a 79% das despesas efetivas 

registadas na conta do exercício oficial. No entanto, se forem tomadas em consideração todas as despesas 

públicas realizadas em Moçambique, designadamente as que, tendo sido financiadas por Lisboa, não foram 

registadas nas contas do exercício locais, no ano de 1970, terá sido maior o volume de despesas públicas 

efetivas pagas em Moçambique pelo orçamento do governo central do que a totalidade dos encargos 

saldados pelo orçamento da província e registados na respetiva conta oficial de exercício. Assim, quer se 

considere os recursos relativos ao investimento realizado em Cabora Bassa ou, pelo contrário, se opte por 

não tomar em consideração essa despesa pública concreta, nos últimos anos da colonização portuguesa de 

Moçambique, era grande a dependência do governo colonial dos contributos financeiros do orçamento do 

governo central. 

As percentagens apresentadas na tabela VII representam, no entanto, bem mais do que o grau de 

dependência financeira de Moçambique em relação ao governo central. A percentagem de despesa pública 

que não foi registada nas contas de exercício de Moçambique permite quantificar a distorção de que sofre a 

totalidade dos estudos que, de forma direta ou indireta, até ao momento presente, abordaram a questão 
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das finanças públicas moçambicanas do período 1946-1973. Com efeito, nas análises consagradas às receitas 

e às despesas públicas de Moçambique sempre omitiram o volume de recursos financeiros anuais 

apresentados na tabela VII, concentrando-se apenas numa fração dos fluxos financeiros públicos, nas 

operações registadas nas contas de exercício da colónia, as únicas elevadas pela propaganda do regime 

colonial à categoria de receita e de despesa da província de Moçambique. 

A correção dos documentos financeiros de Moçambique em função das receitas e despesas que não foram 

inscritas nas suas contas do exercício altera profundamente as propriedades estruturais das finanças 

públicas. Admitindo que, independentemente do documento financeiro em que se encontram registadas, 

todas as receitas e despesas que tornaram possível o governo e a administração de Moçambique devem ser 

tomadas em consideração aquando da análise da sua estrutura financeira, o valor de determinadas posições 

orçamentais em termos absolutos e o peso de cada fluxo em termos relativos encontram-se profundamente 

alterados. Segundo esta perspetiva alternativa da realidade financeira de Moçambique, o sacrossanto 

equilíbrio das contas públicas é uma das primeiras ideias feitas que deve imperativamente ser rejeitada. A 

tabela VIII apresenta a taxa de cobertura das despesas públicas efetivas totais realizadas em Moçambique 

pelas receitas próprias coletadas pela sua administração pública. 

incluindo

Cabora

Bassa

1950 113,9 1956 83,5 1962 63,2 1968 62,0 —

1951 127,9 1957 87,9 1963 69,3 1969 52,4 51,0

1952 122,3 1958 83,3 1964 73,1 1970 52,2 46,5

1953 104,1 1959 76,9 1965 75,0 1971 55,2 46,5

1954 94,6 1960 72,9 1966 69,7 1972 56,3 49,3

1955 69,8 1961 68,1 1967 65,3 1973 48,6 38,1

              Ordens de Pagamento do Fundo de Defesa Militar do Ultramar (1948 a 1972);

              Banco de Portugal. Sistema de Compensação e de Pagamentos Interterritoriais (1963 a 1972).

(valores expressos em percentagem)

Tabela VIII

Contas corrigidas:

taxa de cobertura da despesa efetiva corrigida pelas receitas próprias

Fontes: Conta Geral do Estado (1948 a 1972);

              Conta do Exercício da Colónia/Província/Estado de Moçambique (1948 a 1972);

              Conta das Forças Militares Extraordinárias no Ultramar (1948 a 1972);

              Orçamento das Forças Militares Privativas da Província/Estado de Moçambique (1948 a 1972);

ano % ano % ano % ano %

 

A taxa de cobertura das despesas efetivas totais pelas receitas próprias é um instrumento de medida do grau 

de capacidade do governo de Moçambique de gerar, de modo endógeno, os recursos financeiros 

necessários ao pagamento das despesas públicas decorrentes, anualmente, na governação. Considerada sob 

outro prisma, a taxa de cobertura das despesas efetivas pelas receitas próprias é um parâmetro que indica 

as necessidades de financiamento externo, exógeno, da administração pública colonial. Ora, desse ponto de 
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vista, os dados expostos na tabela VIII são particularmente esclarecedores. Nos últimos anos da era colonial, 

excluindo os subsídios e outros recursos assimiláveis a subsídios, o governo de Moçambique apresentou 

défices que rondavam 45% das suas receitas próprias. Tomando em consideração a totalidade dos recursos 

financeiros públicos consagrados à governação de Moçambique, as receitas efetivas da província, 

expurgadas de subsídios, em alguns anos fiscais, não eram suficientes ao pagamento de metade das 

despesas efetivas que foram necessárias ao exercício da soberania portuguesa no território.      

De acordo com a perspetiva agora proposta, durante o período analisado, contrariamente à doutrina oficial 

do regime colonial e às ideias que, nesta matéria, sobreviveram ao colapso do colonialismo, apenas nos anos 

1951-1953 foi Moçambique capaz de produzir excedentes de receita própria em relação aos compromissos 

financeiros efetivos da administração pública. Desde o início dos anos 1950, no entanto, o agravamento da 

situação financeira da província revelou-se uma tendência progressiva e constante. 

CONCLUSÃO 

Contrariamente à expectativa de todos os observadores, as contas do exercício de Moçambique não 

refletem fielmente o volume de fluxos financeiros públicos que foi indispensável à governação e à 

administração pública colonial. Dado que, nas últimas duas décadas de governação colonial de Moçambique, 

as despesas públicas totais realizadas no território foram superiores às receitas registadas nas contas do 

exercício locais, o permanente excedente de receitas sobre as despesas que se encontra plasmado nas 

contas do exercício oficiais deve ser encarado como um instrumento de propaganda ao modelo de gestão 

financeira instaurado pelo Estado Novo. No entanto, as implicações políticas da manipulação da 

contabilidade pública moçambicana não se limitam ao domínio das finanças públicas. Ao camuflar a 

incapacidade de Moçambique de produzir, de modo endógeno, receitas que permitissem o pagamento de 

todas as despesas públicas efetuadas no território, ao ocultar o custo financeiro, a cargo do orçamento da 

Metrópole, decorrente da necessidade de financiar o défice de receitas próprias relativamente às despesas 

públicas totais, o regime colonial impediu que se pudesse instalar na sociedade portuguesa um debate sobre 

a pertinência da manutenção do Império. 

Três foram os métodos utilizados pelo regime colonial para ocultar o desequilíbrio das contas públicas 

moçambicanas. Por um lado, o sistema contabilístico oficial, que se fundava no equilíbrio da balança 

ordinária, permitia o pagamento a crédito de qualquer despesa, desde que esta fosse classificada de 

extraordinária, sem que tal prática afetasse o equilíbrio formal das contas públicas. Por outro lado, certas 

despesas anuais, tais como as decorrentes da implosão do sistema de pagamentos do Espaço Económico 

Português, não foram objeto de registo nas contas do exercício de Moçambique ou na Conta Geral do Estado 

da Metrópole. Por fim, a esmagadora maioria dos fluxos financeiros relativos à governação de Moçambique 
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que não foram objeto de registo nas suas contas do exercício foram inscritos pelo governo de Lisboa na 

Conta Geral do Estado. Ora, a conjugação destas três modalidades de manipulação contabilísticas permitiu 

ocultar, até hoje, a estrutura real das finanças públicas de Moçambique relativas aos anos 1946-1973. 

Com efeito, a correção das contas oficiais do exercício em função dos fluxos financeiros que, embora tenham 

sido consumidos pelo governo e pela administração colonial de Moçambique, não foram registados nas 

contas do exercício do território e que, inexplicavelmente, nunca foram tomados em consideração aquando 

do estudo das finanças públicas moçambicanas das últimas décadas da era colonial, revela um desequilíbrio 

estrutural das finanças públicas que a leitura das contas oficiais não permitiria antecipar. Com efeito, nos 

anos 70, nos últimos 4 anos do regime colonial, não tomando em consideração o investimento 

metropolitano realizado em Cabora Bassa, em média, o governo de Moçambique apenas foi capaz de 

assegurar o pagamento de cerca de 53% das despesas públicas totais realizadas no seu território. Ora, esta 

incapacidade de, em média, assegurar o pagamento de cerca de 47% das despesas públicas realizadas no 

período 1970-1973 revela uma situação financeira muito frágil que, no entanto, é uma das mais desafogadas 

no quadro do Império colonial português.   

Por fim, a demonstração de que as contas de exercício oficiais da Colónia/Província/Estado de Moçambique, 

na qualidade de fonte da sua história colonial, no que concerne ao terceiro quartel do século xx, não são 

adequadas, por si só, para o estudo das finanças públicas, abre boas perspetivas de revisão de alguns dos 

consensos que ainda dominam a historiografia moçambicana no que concerne a natureza e as prioridades da 

política colonial portuguesa. Com efeito, na sequência da correção das contas do exercício oficiais, da adição 

de receitas não efetivas, de recursos efetivos que não podem ser considerados próprios e, principalmente, 

de despesas efetivas que não constam dos documentos contabilísticos moçambicanos, uma repartição 

funcional das despesas públicas totais corrigidas é suscetível de revelar uma configuração de alocação de 

recursos cuja estrutura difere radicalmente da que foi, então, apresentada pela máquina de propaganda do 

regime colonial e que, apesar de inverosímil, nunca suscitou qualquer objeção por parte dos estudiosos da 

história colonial do século XX de Moçambique. 
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