


MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CTA
No âmbito do diálogo público-privado, realiza-se a 12 de Março de 2018, no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo, a Conferência Anual 
do Sector Privado (CASP) que é uma reunião de balanço das reformas de cada exercício económico entre o Governo e a Confederação das Associações Económicas de 
Moçambique (CTA). O evento co-organizado pelo Ministério da Indústria e Comércio e CTA é dirigido pelo Presidente da República. 

A CASP tem como objectivo:

• Fazer balanço das actividades realizadas durante o ano com especial enfoque para a implementação das reformas acordadas; e 

• Reflectir sobre outros desafios de desenvolvimento do sector privado e do ambiente de negócios, como é no caso concreto o lema da XV Conferência: Fazer Negócios 
em Moçambique- Quadro Regulatório e Papel dos Sectores Relevantes.

A XV CASP reveste-se de grande importância uma vez que vai debater e responder as principais questões da actualidade do País, sendo de destacar:

• O que preocupa os empresários? 

• A categorização e priorização dos problemas actuais da economia nacional,

• O acesso à terra em Moçambique: procedimentos e a terra como activo,

• Os mecanismos de facilitação do financiamento ao sector privado, 

• Infraestruturas de energia e monetização do gás.

A Conferência constitui o ponto mais alto do mecanismo de engajamento público-privado para assegurar um processo inclusivo e sustentável de reformas de políticas, 
contará com mais de 800 participantes provenientes do Sector Público, Sector Privado, Sociedade civil, Parceiros de Cooperação, Académicos e outros interessados na 
melhoria do ambiente de negócios e desenvolvimento do sector privado nacional.

Neste contexto exortamos a todos interessados a participar da XV Conferência Anual do Sector Privado. 

Pela melhoria do ambiente de negócios!

Agostinho Vuma
Presidente da CTA
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CONTEXTO

A Conferência Anual do Sector Privado (CASP) realiza-se anualmente com vista a fazer o balanço das reformas de cada exercício económico entre o 
Governo e a CTA. O evento é co-organizado pelo Ministério da Indústria e Comércio (MIC) e a CTA e é liderado pelo Presidente da República. 

A CASP tem o objectivo de melhorar o desempenho da economia, através da promoção de um diálogo efectivo entre o Governo e Sector Privado, 
igualmente, funciona como uma plataforma para o diálogo construtivo sobre questões de interesse mútuo; avalia o impacto dos progressos alcançados 
no âmbito do Diálogo Público - Privado (DPP) sobre a agenda de reformas previamente acordada e estabelece uma visão sobre o desenvolvimento do 
Sector Privado em Moçambique. 

Para além de debater o quadro regulatório, reformas sectoriais e entre outras matérias sobre a melhoria do ambiente de negócio, a CASP propõe a 
adopção de processo de implementação e avaliação de reformas que devem ser conduzidas pelo Governo, a curto, médio e longo prazo.

A XV Conferência Anual do Sector Privado acontece num momento em que Moçambique tem observado reajustamentos de políticas económicas e 
registou, a nível de Doing Business, apenas duas reformas nas áreas de Obtenção de Electricidade e Comércio Além-Fronteiras, ocupando o 138º 
lugar alcançando uma melhoria de cerca de 1%, no indicador que compara as várias economias relativamente às melhores práticas a nível global, a 
‘distância até à fronteira’, daí que o evento pretende direccionar uma reflexão a luz da plataforma centrada no Diálogo Público - Privado para inverter 
as tendências actuais, trazendo todos os principais actores para uma matriz de prioridades que lhes seja comum.  

É neste contexto que, a XV Conferência Anual do Sector Privado irá decorrer no dia 12 de Março de 2018, no Centro Internacional de Conferências 
Joaquim Chissano, Cidade de Maputo, sob o lema: “Fazer negócios em Moçambique: quadro regulatório e papel dos actores relevantes”.



Missão
A missão da CTA é de construir e liderar, com os seus parceiros, um ambiente de negócios, que coloque o sector 
privado como um sujeito activo e fazedor da nossa economia, bem como criar organizações empresarias, inclusivas, 
proactivas e prósperas.

Visão
A visão da CTA é ter um sector privado coeso, produtivo, gerador e distribuidor da riqueza nacional.

Valores
• Legalidade;
• Boa governação;
• Integridade empresarial;
• Produtividade.



OBJECTIVOS

A XV Conferência Anual do Sector Privado tem como objectivos:

i. Reflectir sobre o critério de definição de reformas e a sua implementação tendo a República da Índia como modelo e exemplo; 

ii. Reflectir sobre o acesso a terra eo seu uso como activo;

iii. Reflectir sobre os mecanismos de facilitação de financiamento ao sector privado;

iv. Analisar o quadro institucional relevante para conectar o sector privado à indústria extrativa;

v. Criar network de negócios entre empresários nacionais e internacionais.



Formato da Conferência
A XV Conferência Anual do Sector Privado irá decorrer no formato de painéis, num total de 4 (quatro). Cada painel será constituido por 3 (três) 
painelistas multiessectoriais e 1 (um) moderador. 

Para cada painel será reservado um fundo de tempo de cerca de 40 minutos para apresentação e 50 mínutos para debate, totalizando um fundo de 
tempo global de 130 minutos.

No final de cada painel o moderador fará o sumário dos pontos que vão constar na síntese e no relatório da conferência. E por fim, os painelistas irão 
receber da organização do evento, os termos de referência dos pontos sobre os quais deverão dissertar, comentar, propor ou defender no painel.

Exposição
Para além das sessões em plenária, decorrerá em simultânea uma exposição, onde as empresas nacionais e internacionais convidadas irão expor 
os seus produtos e/ou marcas e estabelecer uma plataforma de ligação de negócio. Por outro lado, este espaço irá privilegiar a exposição do sector 
público sobre os serviços oferecidos para sector privado e outras. Para além da exposição, este será um momento para promover os B2B.



STANDS
1. BAU 

2. ATM 

3. APIEX 

4. Conselho Municipal da Cidade de Maputo 

5. BCI

6. GS GROUP, SA

7. Testop 

8. Afrin 

9. Sial Investimentos, Lda 

10. GAIN 

11. Mcnet  

12. Femato

13. Fenagri

14. FME

15. CEP’s

16. Bolsa de valores 

17. Premier Group

18. Moz Handling

19. Cultura/ Moda

20. Cultura/ Escultura



Programa XV CASP
SESSÃO DE ABERTURA
DIGNATÁRIOS:
Sua Excelência Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi
Sua Excelência Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário 
Sua Excelência Ministro da Indústria e Comercio, Ragendra Berta de Sousa 
Sua Excelência Governadora da Cidade de Maputo, Iolanda Cintura
Exmo. Senhor Presidente da CTA, Agostinho Zacarias Vuma
Sua Excelência Presidente do Conselho Municipal de Maputo, David Simango.

MESTRE DE CERIMÓNIAS: 

Sra. Tânia Tomé

Horas  Actividade           Descrição
08:00 – 08:30 Chegada dos Participantes                                                                                  Protocolo

08:30  Chegada da Sua Excelência Carlos Agostinho do Rosário, Primeiro-Ministro

09:00  Chegada de Sua Excelência Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi   Comité de Recepção

Parte I

09:00 – 09:05 Hino Nacional         Grupo Coral

09:05 – 09:10 Momento Cultural         Grupo Coral e Stuart Sukuma

09:10 – 09:15 Apresentação do programa        Mestre-de-cerimónias

09:15 – 09:20 Notas de Boas Vindas da Governadora da Cidade de Maputo    Sua Excelência Iolanda Cintura    

09:20 – 09:25 Assinatura do Memorando de Prioridades de Reformas 2018    •  Sua Excelência, Ragendra de Sousa, Ministro da   
                  Indústria e Comércio

            •  Excelentíssimo Senhor, Agostinho Vuma,     
                Presidente da CTA

09:25 – 09:30 Assinatura do Memorando para o desenvolvimento da Plataforma SPX   CTA, APIEX e Mcnet

  • Exibição do vídeo SPX

09:30 – 09:45   Intervenção do Exmo. Senhor Presidente do Conselho Directivo da CTA   Exmo. Senhor Agostinho Zacarias Vuma

09:45 – 09:50 Intervenção de Sua Excelência Ministro da Indústria e Comércio    Sua Excelência Ragendra Berta de Sousa

09:50 – 10:10 Discurso de Abertura de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República 

Parte II - Sessão A

10:15 – 10:20 Vídeo sobre reformas e o seu impacto no Sector Privado.     Mestre-de-cerimónias

10:20 – 10:30 Intervenção de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República.   Introdução ao tema: "Fazer Negócio em Moçambique:   
            Quadro regulatório e papel dos actores relevantes".

            



Horas  Actividade         Descrição
Parte II - Sessão B

10:30 – 10:50 Moçambique: Transformação Demográfica e mudanças na economia  Ex Ministra de Negócios Estrangeiros da Espanha, Exma. Sra.   
                Ana Palacio, Membro do Conselho de Estado do Reino da  Espanha  

1º Painel
Horas  Actividade           Descrição

10:50 – 11:30

11:30 – 12:00

Fazer Negócio:

• O papel do Estado na Economia;

• Desafios dos Indicadores do Doing Business na melhoria do ambiente de negócios

• Instrumento para desenvolvimento do Sector Privado

 

Debate

Oradores:

• Exmo. Senhor Henri Fortin – Especialista de 
Empresas Públicas, OECD

• Exmo. Senhor António Fernando –Assessor do 
Director Executivo Banco Mundial, Washington

• Exmo. Senhor Andrea Ketoff, Assomineraria

• Exmo. Senhor Pietro Toigo – Representante do 
BAD em Moçambique

Moderador: 

• Exma. Senhora Jennifer Adams, Directora da 
USAID em Moçambique

2º Painel
Horas  Actividade          Descrição

12:00 – 12:25

12:25 – 12:55

12:55 - 13:10

13:10 - 13:15

13:15 – 14:00

Uso da Terra:

• Acesso a terra em Moçambique: procedimentos e a terra como activo.

• Uso da terra e os sistemas alimentares: o desafio no aumento de alimentos nutritivoso

• Uso de terra para acesso a financiamento: o caso dos produtores do algodão

Debate

Intervenção de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República.

Foto de Família

Retirada de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República

Almoço

Oradores:

• Exmo. Senhor Ian Rose, Consultor de Terras - USAID
• Exma. Senhora Katia Santos Dias, Directora Nacional da 

GAIN – Global Alliance for Improved Nutrittion; 
• Exmo Sr. Francisco Ferreira dos Santos, JFS

Moderador: 
• Luis Magaço Junior, Membro do Conselho Executivo de 

Moçambique Capitais

Considerações sobre os temas debatidos

Protocolo

Protocolo



3º Painel
Horas  Actividade          Descrição

14:00 – 14:40

14:40 – 15:10

Mecanismos de Facilitação de Financiamento ao Sector Privado:

• Transformando o comércio África – Financiamento ao Sector Privado;

• Mecanismos de partilha de riscos para o financiamento do Sector Privado;

• Facilitação Financeira para projectos e comércio;

• Fundo de Garantia.

Debate

Oradores:

• Exmo. Senhor Yussuf Daya: Política de comércio e 
acesso ao mercado, pesquisa e comércio internacional, 
AFREXIMBANK

• Exma. Sra. Olívia Falanga, Directora de Projectos para 
Agricultura, Educação e Sectores Financeiros, AFD 

• Exmo. Senhor Tomás Matola – PCA do BNI
• Exmo. Senhor Oldemiro Belchior – Vice- Presidente da 

Política Financeira da CTA

Moderador: 

• Paulo Sousa, PCE do BCI 

4º Painel
Horas  Actividade          Descrição
15:10 – 16:00

16:00 – 16:30

16:30 – 16:50

16:50 – 17:00

17:00 – 17:10

17:10 – 17:25

Petróleo & Gás, Infraestruturas de energia e monetização do Gás - conectando o sector 
privado a indústria extractiva:

• Como o petróleo & gás afecta o sector privado;

• Petróleo & gás como fonte de energia;

• Percepção dos Investidores Estrangeiros

• Maximizar a participação de empresas de capital moçambicano

Debate

MOMENTO DE PREMIAÇÃO

Prémio Melhores Contribuintes Fiscais:
1. Categoria de Grandes Empresas;

2. Categoria de Médias Empresas;

3. Categoria de Pequenas Empresas.

4. Comércio Internacional

Prémio Jornalismo CTA Ambiente de Negócios:
1. Categoria Imprensa
2. Categoria Rádio

Prémio de Qualidade de Moçambique 2017
 

Notas de Encerramento: Exmo. Senhor Agostinho Zacarias Vuma, Presidente do 
Conselho Directivo da CTA

Intervenção do Ministro da Indústria e Comércio, Sua Excelência Ragendra Berta 
de Sousa

Cerimónia de Encerramento da XV CASP: Por Sua Excelência Carlos Agostinho do 
Rosário, Primeiro-ministro 

Oradores:

• Exmo. Senhor Mateus Magala – PCA da EDM 
• Exmo. Sr. Andreas F. Ziegler, AMER
• Exmo. Senhor Ricardo Salomao Aboud - Director da 

General Electric Baker Hughes,  East Africa
• Exma. Senhora Deanne de Vries, Vice-Presidente Sénior 

para Africa – Agility
• Exmo Peter Manoogian – Executive Director, Sasol

Moderador 

• Sr. Rogério Samo Gudo, PCA da MCNet

- Ministro da Economia e Finanças, Sua Excelência Adriano    
Maleiane 
- Presidente do Conselho Fiscal da CTA 
- Vice- Presidente do Conselho Directivo da CTA Daniel Dima
- Vice- Presidente do Conselho Directivo da CTA – Álvaro 
Massinga

-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da CTA 
-Presidente do Conselho Empresarial Nacional da CTA

Sua Excelência, Ministro Ragendra Berta de Sousa
 



TEMAS

A XV Conferência Anual do Sector Privado (CASP), que elege o 
lema para reflexão “Fazer negócios em Moçambique: quadro 
regulatório e papel dos actores relevantes”, ganha espaço e 
tem enquadramento em razão de: 

• A situação crítica do País, caracterizada pela deterioração 
dos indicadores macroeconómicos que afectam a 
competitividade da economia; 

• Estabilidade político-militar no País que se traduz na retoma 
da confiança por parte dos                                                            investidores 
(nacionais e estrangeiros), doadores e parceiros de 
cooperação;

• Firmação de interesses de investimentos estruturantes 
em diferentes sectores; e; 

• Necessidade do Sector Privado em ter uma visão de 
como o binómio “Fazer Negócios” e “Reajustes de 
Políticas” poderá garantir que os nacionais oferecam 
produtos e serviços com padrões internacionalmente 
exigidos.



A Conferência será Dirigida por Sua Excelência

Filipe Jacinto Nyusi
Presidente da Republica de Moçambique

“Este é um facto que muito nos preocupa. A pergunta que devemos 
fazer é: porquê, mesmo a meio de reformas, cujos frutos já se 
fazem sentir, através, por exemplo, dos Balcões de Atendimento 
Único, entre outros passos pequenos, mas coordenados, 
não conseguimos melhorar mais o ambiente de negócios?”, 
“Os 78 dias que levamos para exportar devem reduzir-se 
significativamente, porque a vizinha Suazilândia leva apenas 
três dias. As nossas importações levam 14 dias e Botswana 
demora apenas quatro. Porquê necessitamos de 950 dias 
para resolução de uma disputa comercial e o Sudão demora 
apenas 298 dias?”

“Queremos, juntos, refletir e encontrar soluções práticas 
que contrariem este cenário e coloquem urgentemente 
o país a avançar mais com celeridade. Creio que todos 
nós podemos saber o que deve ser feito. Todavia, o 
importante é que cada um de nós faça sua parte. Se 
quisermos ser competitivos, precisamos de trabalhar 
de forma estruturada, organizada e harmoniosa”.



Carlos Agostinho do 
Rosário
Primeiro-ministro de Moçambique



Agostinho Vuma
Presidente da CTA



Guest Speaker 

Ana Palacio
Membro do Conselho de Estado do Reino da Espanha 

Ana Palacio é consultora estratégica sênior da ASG, onde se baseia 
em sua experiência como ministra das Relações Exteriores da 
Espanha e membro do Parlamento Europeu para assessorar clientes 
em negócios em Bruxelas e em toda a União Européia.

A Sra. Palacio é também o Parceiro Fundador do Palacio y 
Asociados, consultoria e escritório de advocacia com sede em 
Madri.

A Sra. Palacio foi a primeira mulher a servir como Ministro das 
Relações Exteriores da Espanha, de 2002 a 2004. Anteriormente, 
ela era uma membro do Parlamento espanhol, onde presidia o 
Comité Misto das duas Casas para Assuntos Europeus.

Ela também atuou como membro do Parlamento Europeu, 
onde presidiu a Comissão dos Assuntos Jurídicos e do 
Mercado Interno, a Comissão da Justiça e Assuntos Internos 
e a Conferência dos Presidentes das Comissões, o órgão 
de decisão mais importante sobre políticas e programas 
legislativos.

Como Chefe da delegação espanhola na Conferência 
Intergovernamental da União Europeia e membro do 
Presidium da Convenção, a Sra. Palacio estava na 
vanguarda do debate sobre o futuro da União Europeia 
e elaborou e conduziu discussões jurídicas sobre os 
Tratados Europeus reforma.



Tema 1: Fazer Negócios: Visão do Quadro de 
Reformas, Categorização e Priorização dos 
Problemas Actuais da Economia

O desenvolvimento de negócios e, portanto, a criação de riqueza e de emprego são fundamentais para melhorar o desenvolvimento 
humano. Existe uma relação directa entre um ambiente de negócios favorável, um crescimento assente numa base alargada, a 

geração de rendimento e a redução da pobreza. 

Neste tema serão apresentados propostas de reformas estruturantes conducentes para uma maior competitividade da economia e criar 
bases para a sua categorização e priorização, tendo em conta a situação actual do sector privado, perfil sectorial, constrangimentos 
que limitam o crescimento do sector privado identificados. Deverá ser apresentado um sumário dos quick wins e reformas de médio 
e longo prazo necessário, e consenso sobre as prioridades e como implementá-las para o alcance dos objectivos desejados.



Sr. Henri Fortin   
Especialista de State Owned 

Enterprises

Sra. Jennifer Adams

Directora da USAID

Oradores
Tema 1

Moderadora

Sr. António Fernando  
Banco Mundial, Washington

Andrea Ketoff
Diretor da Assomineralia

Sr. Pietro Toigo
BAD 



Henri Fortin
Global Lead for Corporate Governance and Financial Reporting, 
Governance

Henri Fortin é especialista líder em gerenciamento financeiro, cujas 
principais áreas de atuação são governança corporativa e relatórios 
financeiros, e empresas estatais (SOE). Tem uma extensa 
experiência de trabalho na África, Ásia Central, Europa e América 
Latina. Ele aconselha os governos sobre as reformas da SOE, a 
adoção de padrões internacionais de relatórios corporativos e 
auditoria (IFRS e ISA), regulamentação de auditoria moderna e 
questões de políticas relacionadas.

Desde 2016, ele liderou a comunidade de prática na 
governança SOE e relatórios financeiros corporativos e 
assessorou as equipes do Banco Mundial em inúmeras 
operações de empréstimo ou avaliações de países. Ele 
atualmente é o líder da equipe para desenvolver e pilota 
uma nova abordagem para a reforma da SOE no Grupo de 
Práticas de Financiamento e Instituições de Equidade de 
Crescimento Equitativo (EFI) do Banco.

O Sr. Fortin representa o Banco Mundial em setores de 
padrões internacionais, incluindo o Grupo consultivo 
de Consulta de Auditoria Internacional e Auditoria de 
Ética e Ética, o grupo de trabalho da OCDE sobre 
ativos estaduais (que emite as Diretrizes sobre 
Governança Corporativa das empresas estatais) e, 
até recentemente, Grupo de Implementação de 
PME do Conselho de Normas Internacionais de 
Contabilidade.



António Fernando
Conselheiro sénior do Director Executivo do Banco Mundial, África 
Grupo 1

É Moçambicano, Mestrado em Gestão Financeira pela University of 
London, em 2005. Em 1987 concluiu Licenciatura em Engenharia 
Mecânica pela Universidade Eduardo Mondlane. 

Actualmente, é Conselheiro Sénior do Director Executivo do 
Banco Mundial, África Grupo 1, desde 2011. 

Foi Docente no Instituto Superior dos Transportes e 
Comunicações, Ministro da Indústria e Comércio. 

De 1995 a 2004 – Vice-Ministro dos Transportes e 
Comunicações e Membro da Comissão para a Política de 
Informática. Foi Director do Instituto Nacional de Viação; 
Membro do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral 
e Director Nacional Adjunto dos Transportes Rodoviários.

Em 2015, publicou pela Índico Editores, a obra “Made in 
Mozambique”.

É Membro da Ordem dos Engenheiros e Membro 
fundador da Associação Académica de Moçambique



Andrea Ketoff
Director of Assomineralia

Andrea Ketoff se formou em Direito em 1978, Desde fevereiro 
de 1998, é também gerente geral da Assomineraria, associação 
confindustrial que representa os interesses das companhias de 
petróleo, empresas de mineração e empresas contratantes, 
italianas e estrangeiras, operando na Itália na exploração e 
produção de petróleo, gás natural e minerais industriais.

Nessa função, ele atua como lobby institucional, coordena a 
análise político-econômica do setor e promove numerosas 
iniciativas para a difusão da inovação tecnológica para a 
proteção do meio ambiente - entre elas o Memorando 
de Entendimento entre o Setor Atual e Ministério do Meio 
Ambiente.

Além disso, é Secretário Geral do Comitê Nacional Italiano 
do Congresso Mundial do Petróleo e membro do Comitê 
de Reputação da OGP (Associação Internacional de 
Produtores de Petróleo e Gás). Membro do IAI (Istituto 
Affari Internazionali), do Comitê Científico da IAEA 
(Associação Italiana de Economistas de Energia), da 
Alchera-GBN (Global Business Network) e da ECE3 
(Conselho Europeu para a Energia) Economia eficiente).



Pietro Toigo 
Gerente de País para o Banco Africano de Desenvolvimento em 
Moçambique

Pietro Toigo é Gerente de País para o Banco Africano de 
Desenvolvimento em Moçambique. Antes de ingressar no Escritório 
de Moçambique, atuou como Macroeconomista-Chefe no Centro 
Africano de Recursos Naturais do BAD, liderando a prestação de 
serviços de assessoria e assistência técnica para a boa gestão 
dos recursos de gás, mineração e petróleo e na Governança, 
Reformas Econômicas e Financeiras Departamento, trabalhando 
em Gestão de Finanças Públicas, política fiscal e governança 
dos setores de energia e extrativista.

A experiência de Pietro antes de se juntar ao BAD inclui 
seis anos como Representante do País na Líbia e como 
Economista Sênior no Zimbábue e na Serra Leoa para o 
Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino 
Unido, onde implementou um portfólio de programas que 
abrangem reforma e gestão do setor econômico e público 
do setor extrativista . Pietro trabalhou anteriormente 
como chefe da equipe de preparação do orçamento na 
Autoridade Provisória da Coalizão e como assessor do 
Ministro das Finanças durante a transição de poder 
pós-conflito no Iraque e atuou em vários cargos no 
Tesouro do Reino Unido e na Comissão Européia , 
DG Assuntos Económicos e Financeiros. Ele possui 
uma mestrado em economia da London School of 
Economics

 



Tema 2: Acesso a Terra em Moçambique: 
Procedimentos e a Terra como um Activo

Em Moçambique, o sector da agricultura é eleito com um dos sectores primário da base da economia nacional. Entretanto, a terra que um 
dos activos importantes, mas ainda não figura com alicerces para possui valor contabilístico que ajude a capitalizar investimentos em 

Moçambique e viabilizar financiamento por vias de instituições financeira ou mesmo pela banca formal, bem como permitir a participação em 
projectos. Nota-se, também, que mesmo com um quadro político, institucional e legal favorável, os procedimentos para ter o acesso a terra 
para investimento ainda são um grande desafio em Moçambique.

Neste contexto, a reflexão sobre adopção de mecanismos que torne a terra ou coloque-a como um activo no seio dos negócios e/ou investimento, 
incluindo a revisão dos procedimentos poderá propiciar um ambiente mais actrativo para o desenvolvimento da agricultura em Moçambique 
e elevar os níveis de investimentos nacionais e estrangeiro.



Sr. Ian Rose
Especialista de Terra

Sr. Katia Santos Dias
 Directora Nacional da GAIN – 
Global Alliance for Improved 

Nutrittion

Luis Magaço Junior
Membro do Conselho Executivo 

de Moçambique Capitais

Oradores
Tema 2

Moderador

Sr. Francisco Ferreira dos Santos
 Administrador Executivo do Grupo 

JFS



Ian Rose
Senior Principal Global Practice Specialist, Land Tenure and Property 
Rights

Ian Rose, DAI’s Senior Principal Global Practice Specialist for 
Land Tenure and Property Rights, will present at the upcoming 
CASP conference in Mozambique. The annual conference, to be 
held March 12 in Maputo, highlights the country’s investment 
environment and is hosted by the CTA (Confederação das 
Associações Económicas de Moçambique), the leading 
association of the private sector in Mozambique.

Conference organizers are expecting 800 people to attend.

One of this year’s themes is how to improve secure access to 
land for commercial development projects. Rose will present 
on potential market-oriented legal reforms in the land 
sector, highlighting proposals to streamline and facilitate 
transfer of land rights in rural areas.

The U.S. Agency for International Development (USAID)-
funded Supporting the Policy Environment for Economic 
Development (SPEED+) project is supporting the 
conference. One of the project’s main goals is to support 
legal reforms in the land sector. Over the course of 
the first SPEED program, which DAI also led, SPEED 
successfully implemented policy reforms, resulting 
in increased trade and investment, a stronger 
competitive position for Mozambican firms, and 
more local job opportunities.



Katia Santos Dias
Country Director, Mozambique - GAIN

Katia ingressou na GAIN Moçambique como Country Manager em 
setembro de 2015. 

Katia Santos é nutricionista treinada e engenheira de alimentos 
e trabalhou amplamente no projeto e entrega de projetos de 
Nutrição, Segurança Alimentar, Qualidade, Saúde e Meio 
Ambiente em Portugal, Moçambique e, mais recentemente, no 
Sudão. 

Ela tem dez anos de experiência no setor privado e cinco 
anos no setor de desenvolvimento; é bem versado na gestão 
de projetos em um ambiente multissetorial, bem como em 
equipes internacionais líderes. 

Katia está juntando GAIN do Programa Mundial de 
Alimentos (PAM) onde trabalhou no desenvolvimento de 
uma estratégia de micronutrientes através de um projeto 
de produção e fortificação no Sudão.

 



Tema 3: Mecanismos de Facilitação de

Financiamento do Sector Privado.

O ambiente de negócios é crucial para promover as empresas e a criação de emprego. Moçambique apresenta vários níveis de complexidades 
, por exemplo, associados a abertura de empresas bem como o acesso ao financiamento.

Face a este cenário, o diálogo público-privado deve continuar a ser um instrumento válido, na medida em que expõe o leque dos 
constrangimentos aos negócios que, se for removido, o ambiente de negócios pode melhorar. É assim, importante traçar caminhos para o 
estabelecimento de mecanismos que facilitem o acesso a produtos e serviços financeiros, bem como o papel das TICs nesse processo.



Sr. Oldemiro Belchior 
Director da Banca de 
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Chefe do Millennium Bim
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Sra. Olívia Falanga, 
AFD   

Sr. Paulo Sousa
PCA BCI

Sr. Yussuf Daya
 Representante do AFREXIMBANK

Sr. Tomás Matola 
BNI



Yusuf Daya
Gerente Sênior - Departamento de Política Comercial e Acesso ao 
Mercado, Pesquisa e Cooperação Internacional, African Export 
Import Bank

Yusuf Daya tem mais de 15 anos de experiência em questões de 
política comercial internacional. Ele esteve com o African Export 
Import Bank desde janeiro de 2015 e é responsável pela política 
comercial e questões de acesso ao mercado no Departamento 
de Pesquisa e Cooperação Internacional do Banco. Antes de se 
juntar ao Afreximbank, ele trabalhou em questões comerciais a 
nível provincial, nacional e sub-regional. 

Yusuf Daya foi responsável pela implementação de um 
programa de comércio regional na União Aduaneira da África 
Austral entre Botswana, Lesoto, Namíbia, África do Sul e 
Suazilândia; e também atuou no setor de comércio sul-
africano tendo trabalhado na comercialização e proteção 
do conhecimento indígena; negociações comerciais; e a 
promoção do comércio intra-africano para o governo sul-
africano.

É graduado em Economia Agrícola pela Universidade de 
Stellenbosch na África do Sul e também possui Bacharel 
em Direito Econômico Internacional pela Universidade 
da África do Sul. Ele é membro da Economics Society 
of South Africa.

 



Olivia Falanga
Agência Francesa de Desenvolvimento (Maputo), Diretora de Projetos 
para Agricultura, Educação e Setores Financeiros

Mestrado em Gestão Empresarial - em AUDENCIA em Nantes, 
França, Escola de graduação francesa de negócios e gestão - 
Triple Crown credenciada

• Bacharelado no programa seletivo de "Pista Inglesa"

• M1 major em Finanças

• M2 major em Gestão Estratégica e Empreendedorismo

No âmbito de um programa de intercâmbio na Universidade 
Católica de Portugal (UCP) em Lisboa

2016, Gerente de projeto para o lançamento de novos 
produtos de empréstim do OXUS DR Congo, primeira 
instituição africana de microfinanças do Grupo OXUS 
(Kinshasa, RDC).

2014,  Analista Junior de Microfinanças da Grameen 
Credit Agricole Microfinance Foundation, fundo de 
investimento em microfinanças (Paris, França).

2012, Oficial de Auditoria Interna e de Desempenho 
Social para afiliadas da OXUS na Ásia Central, Rede 
de Desenvolvimento OXUS, entidade de consultoria 
de microfinanças para o Grupo OXUS.

 



Tomás Matola
PCA / President & CEO at BNI - Banco Nacional de Investimento

É formado em Administração pela Universidade Eduardo Mondlane 
em Faculdade de Economia;

Atualmente cursa Mestrado em Gestão de Serviços Financeiros na 
Universidade de Salford Manchester.

Atualmente é Presidente e CEO do Banco Nacional de Investimento 
(BNI) em Moçambique;

Anteriormente atuou como membro do Conselho Executivo no 
BNI para áreas de crédito e operações bancárias,

Tesouraria, Mercados Financeiros, Marketing e Pesquisa 
Econômica;

Em 2011, ele se juntou pela primeira vez ao BNI, convidado 
a criar e coordenar o Departamento de Mercado de Capitais 
e Gestão de Fundos.

Em 2010, participou da criação dos primeiros serviços 
bancários móveis em Moçambique, designou "MKesh" 
da empresa celular moçambicana - Mcel, e atuou como 
Diretor de Compliance Officer.

De 2007 a 2010 trabalhou como revendedor sênior 
na sala de negociação do banco central - "Banco 
de Moçambique" (Departamento de Relações 
Exteriores).



Oldemiro Belchior 
Director da Banca de Investimento e Economista Chefe do Millennium 
Bim. É vice-presidente do Pelouro da Política Financeira na CTA

Licenciado e pós-graduado em Economia pela Universidade Católica 
Portuguesa. 

Colaborou em várias instituições bancárias nacionais (BCI, BDC, 
Barclays, Moza), tendo ocupado cargos de gestão nas áreas de 
banca de empresas, banca de investimento,  recuperação de 
crédito, gestão de riscos financeiros. 

Foi assessor económico da Associação Moçambicana de 
Bancos (AMB). Foi conselheiro económico da Câmara de 
Comércio de Moçambique. 

É autor da obra literária “Financiamento PME-Um guia 
prático para apoio as empresas”. 

Actualmente exerce o cargo de Director da Banca de 
Investimento e Economista Chefe do Millennium Bim. 
É vice-presidente do Pelouro da Política Financeira 
na Confederação das Associações Económicas de 
Moçambique (CTA). 



Tema 4: Infraestrutura do Petróleo, Monetização de 
Energia e Gás: Ligando o Setor Privado à Indústria 
Extrativa

O mundo move-se, cada vez mais, para uma maior globalização. Nesse contexto, diversas regras internacionais e acordos são estabelecidos. 
Para o mundo dos negócios existem várias convenções, tratados e acordos que são relevantes. Existem, também, as políticas e quadro 

legal específicos de cada País que são relevantes para os negócios de forma global.

Para o caso de Moçambique:

1. Que convenções e tratados são importantes ratificar para facilitar a inserção de Moçambique na economia global?

2. Que desafios específicos locais, legais e políticos?

3. Quais são deve ser a estratégia e respectivos parceiros estratégicos?

 



Oradores
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 Rogério Samo Gudo

MCNet

Moderador

Sr. Mateus Magala
EDM

Ricardo Aboud
General Electric

Sra. Deanne de Vries
Agility 

Sr. Peter Manoogian
Executive Director Sasol Project 

Mozambique



Mateus Magala
Presidente do Conselho de Administração da EDM

PhD em Economia, Universidade de Sydeny, Austrália

Mestrado de Economia e Econometria (MEc), Universidade de 
Sydney, Austrália

Mestrado em Business Administration (MBA), Graduate School of 
Business, Universidade de Sydney, Australia

Mestrado em Economia e Gestão dos Transportes (MTM), 
Universidade de Sydney, Austrália

Licenciatura e Mestrado em Engenharia Mecânica (MSc), 
Academia de Brno, República Checa.

Presente - Representante do Banco Africano do 
Desenvolvimento (BAD)

2012 – 2013 - Conselheiro do Presidente do BAD para a 
área de Estratégia

2010 – 2012 - Estratega Principal, Direcção de Estratégia 
do BAD e Quadro Sénior-Economista para a área de 
Planificação e Orçamento

2007 – 2009 - Economista Chefe para Infra-estrutura 
e Energia, Parsons Brinckerhoff Austrália, Professor 
Assistente, University of Tasmania, Austrália

2008 – 2009 -Conselheiro Económico e Estratégico, 
Riversdale Mining Austrália (agora Rio Tinto)



Deanne de Vries
Agility | Senior Vice President Africa

Um líder de pensamento e autor publicado sobre liderança, bem 
como desenvolvimento de conteúdo local no Médio Oriente e 
África, a paixão da Sra. De Vries pela África e sua tenacidade foram 
nutridas no decurso de uma carreira que abrange 5 continentes.

Com Agility, uma empresa  de logística e infraestrutura  a nivel 
global  baseada no Kuwait, por 14 anos, a Deanne é responsável 
pela  expansão da Agility em todo o continente africano. Isto 
inclui financiamento e desenvolvimento de uma rede de parques  
de distribuição de padrão internacional, infra-estruturas e 
instalações de logística para o setor farmacêutico, FMCG e a 
industria de petróleo e gás em África.

A sua inclinação pela execução, curiosidade, mentalidade 
global e liderança intercultural ajuda no crescimento 
da Agility, identificando soluções, criando alianças e 
desenvolvendo  funcionários locais e liderança.

Deanne também tem amor pela aventura – participando 
na maratona da meia-noite no Alasca, escalando o 
acampamento da do Evereste ou atravessando as 
fronteiras de  Áfricanas. Ela fala várias línguas, recebeu 
seu MBA da Thunderbird e atualmente está cursando 
seu doutorado em Liderança Organizacional.



Peter Manoogian
Executive Director Sasol Project Mozambique

Peter Manoogian graduated with a M.Sc. in Geology from the 
University of Ohio, USA. He also obtained a Certificate in company 
direction from the institute of Directors in the UK.  

He has been with Sasol for over 3 years; initially as Vice President: 
Business Development & Non-Operated Assets, managing 
Sasol’s Global Exploration and Business Development growth 
within E&P and managing Sasol’s non-operated E&P assets, 
then as Senior Vice President managing Sasol’s international 
exploration and production business. He is currently Executive 
Director of Sasol’s Project Mozambique, leading the strategic 
coordination and interface on Sasol’s businesses in 
Mozambique.

Prior to joining Sasol, Peter led the growth portfolio within 
the Abu Dhabi National Energy Company, TAQA, following 
a 30 year career with BP in a number of international 
assignments with a strong focus on Africa and the Middle 
East.
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CONTACTOS
Av. Patrice Lumumba, Nº 927,

 Maputo - Moçambique

Email: xvcasp@cta.org.mz

www.cta.org.mz


