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Sua Excelência Ragendra de 

Sousa, Ministro da Indústria e 

Comércio, 

 

Sua Excelência Bruno Clerc, 

Embaixador da França, 

 

Distintos convidados 

nacionais e estrangeiros, 
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Caros empresários, meus 

pares 

 

Minhas Senhoras, meus 

Senhores 

 

Gostaria de dar as boas-vindas 

a Vossas Excelências a este 

Fórum de Negócios 

Moçambique – França.  
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De forma particular saúdo a 

presença dos nossos 

parceiros do MEDEF 

Internacional – EVOLEN, com 

uma delegação de 20 

empresas, procurando 

parcerias com empresas 

moçambicanas. 

 

Estão nesta sala cerca de 160 

empresas moçambicanas 
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representando sectores 

diversificados que concorrem 

para a logística nos sectores 

de petróleo e gás e energia. 

  

Este fórum irá debruçar-se 

sobre uma temática de 

actualidade para as nossas 

empresas, da qual se destaca 

o conteúdo local, a formação e 

a visão e oportunidades de 
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negócios para o sector 

privado.  

 

Teremos também B2Bs para a 

discussão de oportunidades 

de parcerias entre as 

empresas aqui presentes, no 

âmbito das diversas 

oportunidades de negócios 

que se abrem para 

Moçambique. 
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A este propósito, importa 

referir que Moçambique possui 

uma imensidão de recursos 

naturais cuja prospecção e 

exploração despertam a 

atenção de grandes 

multinacionais, com particular 

destaque para as recentes 

descobertas no sector de 
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petróleo e gás e o potencial de 

agronegócio e turismo. 

 

Por exemplo, Moçambique é 

produtor nato de vegetais e 

frutas. Segundo sabemos isto 

tem mercado em França que 

importa mais de 2 biliões de 

dólares americanos.  
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Nos B2B podíamos explorar 

esta oportunidade, onde uma 

empresa francesa e 

moçambicana investem em 

conjunto e exportam para 

Franca. 

 

Minhas senhoras e meus 

senhores,  
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O limitado acesso das 

empresas moçambicanas às 

oportunidades geradas no 

âmbito da exploração dos 

recursos naturais deriva da 

ausência da capacidades 

locais apropriadas.  

 

Entretanto, apesar de todos os 

desafios, a entrada dos 
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grandes projectos no sector 

do petróleo e gás em 

Moçambique constitui uma 

grande oportunidade para as 

PMEs. E estas oportunidades 

só poderão produzir mudanças 

positivas nas empresas 

quando elas forem 

efectivamente aproveitadas.  
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Importa aqui anotar a 

existência de diversas 

iniciativas promovidas pelos 

megaprojectos que operam em 

Moçambique e por diversas 

instituições públicas e 

privadas visando permitir o 

acesso das PMEs às 

oportunidades geradas.  
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Todavia, o limitado know how 

e a fraca capacidade técnica 

por parte das PMEs, a 

assimetria de informação, o 

carácter disperso das acções 

de promoção de ligações 

empresariais, têm constituído 

entraves para o 

aproveitamento das 

oportunidades existentes por 
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parte de muitas empresas 

moçambicanas. 

 

Por isso, a CTA irá celebrar um 

acordo de cooperação com a 

EVOLEN – Associação de 

Empresas Petrolíferas da 

França para: 

1. Promover parcerias entre 

empresas moçambicanas e 



14 
 

francesas através de uma 

plataforma digital 

2. Incentivar as melhores 

práticas na Indústria de 

petróleo e gás - Qualidade, 

Higiene e Segurança. 

3. Facilitar a transferência 

de know-how e tecnologias. 

 

Adicionalmente, vamos 

procurar mobilizar fundos para 
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a certificação de empresas. O 

nosso objectivo, como CTA, é 

duplicar o numero de 

empresas certificadas em 2 

anos. 

 

Minhas senhoras e meus 

senhores, 

 

Estamos convictos que um dos 

caminhos para o sucesso dos 
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programas de 

desenvolvimento de África é 

através da promoção de 

ligações entre pequenas e 

médias empresas e 

investidores estrangeiros.  

 

Esperamos que este Fórum 

concorra para este fim, visto 

ser uma oportunidade 

excepcional para a partilha de 
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experiências bem como para o 

firmar parcerias para o 

aumento do fluxo 

investimentos nas nossas 

economias. 

 

Dito isto, termino desejando a 

todos um fórum produtivo e 

que abra maiores 

oportunidades de negócios 
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nos sectores de energia e 

turismo. 

 

Pela Melhoria do Ambiente de 

Negócios! 

 

Muito obrigado! 


