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Sua Excelência, Agostinho do Rosário, Primeiro- 

Ministro da República de Moçambique, 

 

Sua Excelência, Ragendra de Sousa, Ministro da 

Indústria e Comércio de Moçambique, 

 

Excelentíssima Senhora Maria do Carmo Silveira, 

Secretária Executiva da CPLP, 

 

Excelentíssimo Senhor Salimo Abdula, Presidente 

da Confederação Empresarial da CPLP, 

 

Excelentíssimos Senhores representantes das 

delegações empresariais da CPLP, 

 

Nobres Empresários, 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Todo protoloco observado 
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É com elevada honra que, em nome do Presidente 

do Conselho Directivo da CTA, Eng.º Agostinho 

Vuma, a quem aqui represento, endereço saudações 

a todos os presentes nesta Conferência.  

Constitui um enorme privilégio, para mim e para 

Confederação das Associações Económicas de 

Moçambique dirigir-me a tão distinta plateia que 

inclui uma amostra da diversificada e rica 

comunidade empresarial da CPLP, por ocasião da 

realização da 1ª Conferência Económica do 

Mercado CPLP. 

 

Como anfitriões, cabe-nos desejar boas-vindas a 

Moçambique, em particular, a cidade de Maputo, a 

nossa bela e acolhedora Capital, a todos os 
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participantes, em especial as delegações dos 9 países 

da CPLP aqui representados. 

 

De igual modo, gostaria de estender apreciação ao 

Exmo. Senhor Salimo Abdula - Presidente da 

Confederação Económica da CPLP, pela forma sábia 

e astuta que tem conduzido os destinos desta nobre 

agremiação empresarial.  

 

Minhas Senhoras, Meus Senhores 

 

A Confederação das Associações Económicas de 

Moçambique representa o sector privado, na sua 

maioria pequenas e médias empresas, há mais de 20 

anos dialogando com o Governo na busca de 

melhorias ao clima de Investimentos. 
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Distintos participantes, 

 

Para a CTA esta Conferência representa um 

importante marco para o fortalecimento das relações 

com as suas congéneres da CPLP, e tem o condão de 

constituir uma oportunidade excepcional na qual 

esperamos uma troca de experiências, partilha de 

informações e interesses. 

 

Igualmente, no nosso entender o aproveitamento do 

potencial económico da CPLP passa por criar um 

ambiente cada vez mais favorável ao investimento 

nos nossos países, razão pela qual temos elevadas 

expectativas que a Conferência seja uma plataforma 

para debates proveitosos com vista a facilitação de 
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negócios e investimentos no mercado da CPLP bem 

assim todas as questões relevantes para 

internacionalização do empresariado e torna-lo mais 

competitivo. 

 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

A terminar, não poderia deixar de fazer uso desta 

ensejo para exaltar Moçambique pelas 

potencialidades económicas e convidar os meus 

digníssimos pares a investir no nosso País. 

 

E aos delegados à Conferência reitero os nossos 

votos de uma boa estadia nesta bela e acolhedora 

cidade das acácias. 
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Pela Melhoria do Ambiente de Negócios!  

Muito Obrigado 


