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Exmo. Senhor Salimo Abdula, Presidente da 

Confederação Empresarial da CPLP 

 

Exmo. Senhor Lourenço Sambo, Director Geral da 

Agência para Promoção de Investimentos e 

Exportações de Moçambique 

 

Exmo. Senhor Eliseu Gaspar, Delegado da 

Confederação Empresarial de Angola 

 

Nobres Empresários, 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Todo protoloco observado 
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É com muita honra e satisfação que em nome do 

Conselho Directivo da CTA, faço uso da palavra para 

transmitir calorosas saudações a todos os presentes 

neste Fórum de Negócios entre Moçambique e 

Angola. 

 

Em especial, aproveito deste ensejo para endereçar os 

meus votos de boas vindas e óptima estadia à 

delegação empresarial de Angola, nesta nossa bela 

cidade das acácias. 

 

Igualmente, gostaria de saudar os meus pares 

angolanos por terem encontrado espaço nas vossas 

agendas para se deslocar ao nosso País, e junto da 

comunidade empresarial moçambicana explorar 

mecanismos para estreitar parcerias estratégicas de 
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negócio e investimento com vista a persistente 

elevação do nível das relações económicas entre estes 

dois países irmãos. 

 

Minhas Senhores e Meus Senhores, 

 

Os Fóruns de Negócios e Investimentos são para a 

nossa Confederação um dos meios pelos quais 

exaltamos as potencialidades do nosso País por forma 

a promover parcerias de oportunidades de negócios 

para o Sector Privado.  

 

Reconhecendo a sua importância estratégica no 

processo de desenvolvimento dos dois países irmãos, 

que para além da língua, partilham a mesma região 
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da SADC, elencamos como sectores que devem 

merecer a nossa atenção especial no presente fórum 

de negócio a Agricultura, Infraestruturas, Turismo e 

Florestas. 

 

Se atendermos que a maioria da mão- de-obra, é 

absorvida por aqueles sectores, e por consequência 

são os maiores geradores de rendimentos para 

população dos nossos países, é nosso interesse 

desenvolvermos projectos conjuntos para a 

materialização da transformação do tecido 

económico dos nossos países, ainda muito 

dependente da importação de bens primários. 

 

Minhas caras, meus caros, 
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No âmbito das acções que julgamos pertinentes para 

facilitação do fazer negócios entre os dois países, 

gostaria de ressaltar a iniciativa de isenção de visto de 

entrada que entrou em vigor em Fevereiro do ano 

corrente, como exemplo de uma acção na direcção 

desejada em prol do estreitamento entre os nossos 

países, facto que influenciará a facilitação da 

movimentação de pessoas, e o fluxo de turistas entre 

os dois países e com isso despertar novas 

oportunidades de negócios. 

  

Deste modo, este evento constitui sem dúvidas uma 

oportunidade excepcional na qual esperamos uma 

troca de experiências profícua, e partilha de 
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informações e interesses entre os empresários 

moçambicanos e angolanos. 

 

Em particular, esperamos que no fim do Fórum 

Empresarial que inclui visitas a projectos de 

investimentos, comos são os casos do Parque 

Industrial de Beleluane, tenhamos uma maior 

apropriação do ambiente de negócios dos 2 países, os 

desafios, oportunidades de investimento, entre 

outros. 

 

A terminar quero desejar a todos um Fórum muito 

proveitoso e que daqui possam emergir parcerias 

estratégicas, capazes de impulsionar as nossas 
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economias para um crescimento económico de base 

ampla e sustentável. 

  

Pela Melhoria do Ambiente de Negócio! 

Muito obrigado!  


