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1. OBJECTO DE ESTUDO

 União monetária do Espaço português e suas
implicações em Moçambique;

 Independência e transição do sistema monetário em
Moçambique – do escudo ao metical;

 Maior concentração no período entre 1961 e cerca de
1980.
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 Analisar o contexto histórico e os objectivos da
formação da zona do escudo;

 Identificar a evolução da principal legislação que
corporizou a zona monetária do escudo;

 Analisar o impacto do funcionamento da zona
monetária sobre a economia de Moçambique;

 Analisar o processo da transição do escudo para o
metical.

2.Objectivos
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 A ZME é formada pelo decreto- lei 44016 de 8 de Novembro
de 1961 e regulamentado por legislação posterior e entra em
vigor a 1 de Janeiro de 1963 no âmbito da integração
económica do Espaço Português que incluía uma zona de
comércio livre;

 A União Monetária é corporizada por um sistema de
pagamentos interterritoriais centrado no Banco de
Portugal envolvendo os fundos cambiais das colónias

3. A INSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 
ZONA MONETÁRIA DO ESCUDO
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 Crescentes importações oriundas de Portugal,
tornando a balança de pagamentos de Moçambique
cada vez mais deficitária;

 Subida de preços de alguns bens importados de
Portugal;

 O endividamento crescente de Moçambique em
relação a Portugal: de 1966 a 1971 passou de 509 459
milhões de escudos para 5 165 210 milhões de escudos.

4. IMPLICAÇÕES DA UNIÃO MONETÁRIA 
SOBRE MOÇAMBIQUE 
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 O decreto-lei 478/71 de 6 de Novembro revoga a
legislação que instituiu a Zona Monetária do Escudo;

 Apesar de mudanças legislativas questões como alto
nível de importações e de dívida com Portugal não
sofreram alterações significativas – em 1974 a dívida
oriunda da integração económica eram de 5 517 500
milhões de escudos.

5. O Período entre 1971 e 1974
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 Na sequência do derrube do regime colonial, o novo governo
português e a FRELIMO encetaram negociações para independência
que foi proclamada a 25 de Junho de 1975;

 Em Maio de 1975 é criado o Banco de Moçambique – Banco Central,
emissor e comercial;

 Mesmo com a independência o escudo continuou a moeda em
circulação em Moçambique até 16 de Junho 1980;

 Em Dezembro de 1977 o sistema bancário foi reestruturado;

 Em 1980 criada a nova moeda nacional, o metical, através da lei 2/ 80
de Junho; nos dias 16, 17 e 18 de Junho de 1980 procedeu-se a troca das
notas de escudo em metical.

6. A TRANSIÇÃO MONETÁRIA, 1974/1975 – 1980
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