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Sua Excelência Filipe Jacinto 

Nyusi, Presidente da República 

de Moçambique, 

 

Distintos Membros dos Governos 

da Federação Russa e de 

Moçambique, 

 

Exmo Senhor V.I. Padalko, Vice-

Presidente da Câmara de 

Comércio da Federação Russa, 
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Caros Empresários, 

 

Minhas senhoras e meus 

senhores, 

 

Somos 46 empresários, 

organizados pela CTA, uma 

confederação representativa de 

todo o sector privado 

moçambicano e que congrega as 

câmaras de comércio, 
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federações e associações 

empresariais de Moçambique e 

outros sectores estruturantes da 

nossa economia. 

 

Peço aos meus colegas que se 

apresentem em pé. 

 

De forma sucinta a nossa 

delegação empresarial 

moçambicana aqui presente 
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procura oportunidades nas 

seguintes áreas: 

 Aquisição de instrumentos e 

produtos financeiros; 

• Equipamentos industriais; 

 Tecnologia e equipamentos 

médicos; 

• Representação de marcas e 

produtos; 
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 Parcerias para a exploração de 

recursos minerais; 

• Parcerias para investir em agro-

processamento e energias 

renováveis; 

• sistemas de segurança;  

• Logística da indústria do 

petróleo e gás, entre outros. 
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As brochuras em posse de 

Vossas Excelências apresentam 

de forma detalhada cada uma 

das empresas presentes, suas 

áreas de actuação e interesses.  

 

Apelamos que busquem nelas as 

informações necessárias que 

permitirão o nosso 

conhecimento mútuo neste curto 

espaço tempo, para o sucesso 
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das parcerias que esperamos 

iniciar nos B2Bs que se seguirão 

a este fórum e consolidadas 

pelos contactos que certamente 

continuaremos a manter. 

 

Excelências, 

Minhas senhoras e meus 

senhores, 
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Existe um potencial de 

crescimento e diversificação da 

estrutura do comércio entre a 

Rússia e Moçambique que 

julgamos não estar devidamente 

aproveitado.  

 

Estatísticas fornecidas pela 

Embaixada da Federação Russa 

em Moçambique, indicam que a 

dinâmica do comércio entre os 
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nossos dois países tem sido 

positiva e, em 2018, o comércio 

bilateral aumentou 25% em 

relação ao ano anterior, para 

quase US$ 115 milhões. 

 

No primeiro trimestre deste ano, 

o comércio duplicou, chegando a 

US $ 24,3 milhões, contra US $ 

11,2 milhões no ano passado. 

 



11 
 

Entretanto, olhando para as 

potencialidades existentes, 

entendemos existirem 

condições favoráveis para um 

incremento significativo de 

investimentos e trocas 

comerciais que resultem em 

benefícios mútuos. 

 

Um exemplo do que as empresas 

da Federação Russa podem 
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fazer, vem do lançamento, em 

Julho passado, do projeto de 

exploração de areias pesadas na 

Província da Zambézia pela 

empresa russa Tazetta 

Resources, com um investimento 

que chegará a 100 milhões de 

dólares, dos quais 5 milhões de 

dólares vão para projetos 

sociais. 
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Queremos que esta iniciativa da 

Tazetta Resources sirva de 

estímulo para a compreensão 

sobre o ambiente favorável de 

investimentos que Moçambique 

oferece. 

 

Um aspecto fundamental que 

não deixaria de abordar é o 

intercâmbio necessário no 

sector de petróleo e gás, no que 
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tange aos benefícios dos países 

produtores.  

 

É de nosso interesse abordar as 

questões que têm a ver com a 

endogeneização da economia, 

em observância à incorporação 

de factores de produção local, 

como capital, matéria-prima e 

mão-de-obra.  
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Minhas senhoras e meus 

senhores, 

Excelências, 

 

Os resultados positivos de 

Moçambique anunciados nos 

vários rankings internacionais 

são um outro sinal claro, de entre 

vários, do compromisso de Sua o 

Presidente Filipe Jacinto Nyusi 

em implementar reformas 
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destinadas a melhorar o 

ambiente de negócios e uma 

garantia para a confiança no 

mercado moçambicano. 

 

Como sector privado 

moçambicano sentimo-nos 

encorajados pelos resultados 

deste processo de reformas 

liderado ao mais alto nível pelo 

Chefe do Estado, e que tem 
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resultado em condições cada dia 

mais favoráveis para o 

investimento, quer nacional, 

quer estrangeiro. 

 

Distintos pares, 

Minhas senhoras e meus 

senhores, 
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Uma palavra de reconhecimento 

e gratidão à Câmara de Comércio 

da Federação Russa pela 

Memorando hoje assinado. 

Esperamos que sirva para 

revigorar e dinamizar o nosso 

compromisso no incremento das 

nossas relações comerciais e 

empresariais. 
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Finalmente, desejamos a todos 

um fórum muito produtivo e 

frutífero para futuras relações 

comerciais entre a Rússia e 

Moçambique. 

 

Pela Melhoria do Ambiente de 

Negócios! 

Muito obrigado. 


