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Sua Excelência Professor Ragendra 

Berta de Sousa, Ministro da 

Industria e Comércio, 

 

Excelências Senhores 

Representantes das Missões 

Diplomáticas, 

 

Ilustríssimos Parceiros de 

Cooperacão, 
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Senhores Membros dos Órgãos 

Sociais da CTA, 

 

Distintos empresários, meus pares, 

 

Minhas senhoras, meus senhores 

 

 

Com enorme entusiasmo, dou as 

boas-vindas a Vossas Excelências a 

este nobre acto do lançamento da 

XVII Conferência Anual do Sector 

Privado (CASP).  
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De forma muito particular, saúdo a 

presença de Sua Excelência 

Ragendra de Sousa, na qualidade de 

representante do Governo e, neste 

acto, representante de Sua 

Excelência Filipe Jacinto Nyusi, 

Presidente da República e 

Timoneiro da CASP. 

 

Em Sua Excelência Filipe Nyusi, 

nosso Presidente, queremos 

saudar, por Vosso intermédio, 



4 
 

Senhor Ministro, o cometimento, 

engajamento e liderança do Diálogo 

Público-Privado, em prol da 

contínua melhoria do ambiente de 

negócios, e que tem a sua 

expressão máxima na Conferência 

Anual do sector Privado. 

 

Uma saudação especial aos nossos 

parceiros, particularmente os aqui 

presentes. A CTA aprecia com 

gratidão o vosso apoio contínuo e 

suporte aos diversos mecanismos 
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que visam o fortalecimento do DPP 

em Moçambique, à CASP, de forma 

especial.  

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

  

Estamos aqui para anunciar que o 

Governo de Moçambique, em 

parceria com a CTA, irão realizar a 

XVII CASP, um evento agendado 

para finais de Maio de 2020, sob o 

lema, “Criando um ambiente de 
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negócios para a diversificação da 

economia”. 

 

Tratar-se-á do momento mais alto 

do diálogo e parceria entre o 

Governo e o Sector Privado, o 

primeiro do ciclo governativo que 

se aproxima, e consistirá de três 

principais componentes, 

nomeadamente, o Diálogo Público-

Privado, o Mozambique Business 
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and Investment Summit e a Expo 

CASP. 

 

A XVII CASP irá reunir cerca de 

2000 homens de negócios do nosso 

país e convidados de diversas 

partes do nosso continente e do 

mundo, com a finalidade de se 

debruçar sobre o ambiente de 

negócios, promover investimentos 

e parcerias em prol do 
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desenvolvimento económico de 

Moçambique.   

 

Um dos principais marcos da XVII 

edição da CASP assentará sobre as 

expectativas que o futuro da 

economia moçambicana representa 

para o desenvolvimento de África e 

de todo o mundo, numa era de 

grandes investimentos que irão 

catapultar o crescimento 

económico de Moçambique. 
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Segundo projecções de diversas 

entidades, prevê-se que o 

crescimento do PIB atinja cifras 

exponenciais, saindo de cerca de 

17 biliões de dólares norte-

americanos para cerca de 50 biliões 

de dólares, de 2020 a 2030, 

portanto, uma previsão de aumento 

de cerca de 300% do PIB do País.  
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A XVII CASP irá decorrer, portanto, 

num ano que marcará novas 

dinâmicas que se manifestarão ao 

longo de toda a década e que 

necessitarão de um ambiente de 

negócios específico para poder-se 

absorver e gerar benefícios para 

todos, particularmente as pequenas 

e médias empresas, gerando-se um 

crescimento inclusivo e 

diversificado para o nosso país. 
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Tendo em conta estes aspectos, a 

componente do Diálogo Público-

Privado da XVII CASP, que tem o 

seu ponto fulcral nas reformas, 

como já é tradicional, irá centrar-se 

na identificação das prioridades e  

necessidades de reformas do 

Ambiente de Negócios, num 

Moçambique em transformação e a 

sua adopção como um instrumento 

para a facilitação ao 

desenvolvimento de novos 

negócios e atracção de 
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investimentos em todos os 

sectores, com especial atenção 

para o Petróleo, Gás, Energia, 

Agricultura, Turismo, Transporte, 

Infraestruturas e serviços afins. 

 

Senhor Ministro, 

Ilustres parceiros, 

Caras e caros, 

 

A segunda componente da XVII 

CASP será o Mozambique Business 
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and Investment Summit, um esforço 

conjunto de grandes instituições 

financeiras de desenvolvimento, 

patrocinadores de projectos 

concretos e outros investidores 

interessados em acelerar a 

prosperidade de Moçambique. 

 

O Mozambique Business and 

Investment Summit irá contar com 

o apoio técnico do Banco Africano 

Desenvolvimento e será um espaço 
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onde Instituições do sector público 

e do sector privado com projectos 

estruturantes serão convidadas a 

apresentarem os detalhes dos 

projectos para permitir maior 

absorção dos mesmos. Será, 

igualmente, uma oportunidade onde 

cada um dos actores usará 

ferramentas à sua disposição para 

reduzir o risco de investimentos em 

escala e acompanhar a entrega das 

transações. 
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Em termos de projectos de 

investimentos, esperamos a 

participação de mais de 20 

Instituições Financeiras de 

Desenvolvimento, com as quais 

serão discutidos projectos que 

ascenderão a um Bilião de Dólares 

norte-americanos em Valor dos 

Negócios. 
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A terceira componente da XVII 

CASP será a EXPO CASP, uma feira 

onde empresas de diversos 

sectores e instituições provedoras 

de serviços públicos terão a 

oportunidade de expor as suas 

potencialidades, marcas e 

produtos, bem como instituições 

provedoras de serviços públicos.  

 

A EXPO CASP consistirá, também, 

do Market intelligence onde as 
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empresas irão inteirar-se sobre o 

que existe em alguns mercados 

chaves, bem como alguns novos.  

 

Esperamos que as secções 

comerciais das Embaixadas façam 

bom uso deste espaço 

apresentando um show case dos 

mercados nos seus respectivos 

países, quer para exportar, bem 

como o interesse existente da parte 

das suas empresas em exportar 
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para Moçambique e as respectivas 

facilidades. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Temos motivos bastantes para 

alimentar grandes expectativas em 

relação à XVII CASP, 

principalmente no que toca à 

atracção de cada vez mais 

investimentos para a nossa 
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economia e parcerias para as 

nossas empresas. 

 

Como parte dos benefícios que 

esperamos colher e oferecer às 

empresas, destacamos:  

 Uma rede de contactos com 

investidores diversos e 

oportunidades para estar 

presente em todas as cadeias de 

valor dos sectores produtivos;  
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 Informações específicas de 

nichos de mercados 

internacionais;   

 

 Interação com potenciais 

parceiros e clientes;  

 

 Obtenção de informações de 

financiamentos adequados às 

empresas para permitir maior 

fluxo de comércio e negócios. 
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Adicionalmente auguramos que a 

conferência se traduza em uma 

montra do melhor e do potencial 

que o País tem a oferecer aos 

potenciais investidores e turistas. 

 

 

No contexto do Diálogo Público-

Privado, esperamos viver um 

momento ímpar de aprofundamento 

das nossas relações e parcerias 

com o Governo, principalmente no 

concernente a matérias ligadas a 
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reformas para a promoção do 

Investimento e para melhoria das 

condições de investimento em 

Moçambique.  

 

Como CTA, queremos trabalhar 

conjuntamente com o Governo e os 

nossos parceiros para uma CASP 

bem-sucedida e que resulte em 

grandes benefícios económicos 

para os cerca de 2000 participantes 
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que projectamos, idos de diferentes 

pontos de Moçambique e do mundo. 

 

Assumimos a responsabilidade de 

garantir o sucesso na organização 

do evento, valendo-nos da vasta 

experiência derivada da 

organização e participação em 

missões empresarias juntamente 

com o Governo, dentro e fora do 

País, bem como das lições 

apreendidas com a realização da 
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XV e XVI edições da CASP e da XII 

Cimeira de Negócios Estados 

Unidos da América - África 

acontecida este ano.   

 

Iremos trabalhar para assegurar 

maior participação das pequenas e 

médias empresas nacionais, como 

principais motores do 

desenvolvimento nacional, através 

da criação de pacotes de 

participação que se adequem com a 

capacidade do nosso empresariado. 
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Tudo faremos para aumentar o 

estabelecimento de networking e 

parcerias entre empresas 

moçambicanas e estrangeiras, para 

garantir a materialização deste 

desiderato. 

 

Senhor Ministro, 

Distintos parceiros, 

Minhas senhoras e meus senhores, 
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Tendo noção do trabalho que temos 

para garantir uma Conferência 

repleta de êxitos, asseguro que do 

lado da CTA colocaremos todos os 

recursos a disposição para o efeito. 

 

Apelo, pois, para a abnegação de 

todos os envolvidos e de todas as 

partes na tarefa que temos pela 

frente para realizarmos uma XVII 

CASP histórica e que sirva de 

referência e condimentada pela 

peculiar hospitalidade do nosso 
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povo, das nossas belas praias e 

locais turísticos, e da acolhedora 

Cidade das Acácias, orgulho de 

todos nós, e que auguramos que 

seja uma verdadeira casa para 

todos que cá vierem. 

 

Pela melhoria do ambiente de 

negócios! 

 

Muito obrigado. 


