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Sua Excelência FILIPE JACINTO 

NYUSI, Presidente da República de 

Moçambique,  

 

Sua Excelência Antonio Costa, 

Primeiro Ministro da República de 

Portugal, 

 

Distintos Membros dos Governos 

do Portugal e Moçambique, 
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Caros Empresários, 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Somos 70 empresas moçambicanas, 

representando os sectores de 

construção civil, turismo, saúde, 

energia, hidrocarbonetos, 

telecomunicações e participações e 

investimentos. 
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Há uma razão enorme para esta 

nossa significativa presença em 

número, pois Portugal é, para nós, 

aquele que deve ser o principal 

parceiro económico de Moçambique.   

 

Peço, pois, aos meus colegas 

empresários que vieram a este fórum 

que se apresentem em pé. 

 

Muito obrigado! 
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Estamos aqui para encontrarmos 

parcerias de negócios e contribuir 

para retoma do crescimento do 

volume de negócios entre os dois 

países, depois de um período recente 

de queda das mesmas. 

 

Queremos explorar os instrumentos 

financeiros e técnicos disponíveis 

como a SOFID (Sociedade Financeira 

de Desenvolvimento) para 
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invertermos este cenário que 

contraria a primazia das relações 

comerciais tradicionais entre dois 

países. 

 

Nesta missão, a nossa delegação 

procura: 

 O alargamento das parcerias no 

sector financeiro, para o 

lançamento de novos produtos 

que tornem a banca moçambicana 
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ainda mais robusta e com a 

capacidade necessária para o 

financiamento à economia, 

particularmente às pequenas e 

médias empresas que enfrentam 

novos desafios com a emergência 

do sector de petróleo e gás; 

 Parceiros para o desenvolvimento 

de um parque agroindustrial na 

região do Vale de Zambeze; 
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 Infraestruturas de água, energias 

renováveis e respectivos 

equipamentos; 

 Tecnologia de saúde e sistemas de 

seguranças; 

 Tubulação de gás medicinal e a 

respectiva infra-estrutura; 

 Produtos farmacêuticos 

Trazemos alguns projectos 

estruturantes, como o imobiliário 
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turístico para a urbanização da 

Katembe, na Cidade de Maputo. 

 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Graças ao papel de advocacia da 

CTA, como principal aglutinadora do 

sector privado moçambicano, e às 

políticas implementadas pelo 

Governo, as empresas em 
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Moçambique têm testemunhado 

significativos passos na melhoria do 

ambiente de negócios e de atração de 

investimentos através de importantes 

reformas legais.  

 

Neste aspecto, precisamos destacar a 

liderança e a vontade de Sua 

Excelência, Filipe Jacinto Nyusi, 

Presidente da República de 

Moçambique, em promover a classe 
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empresarial, com diversas medidas 

de impacto e, algumas ainda em 

carteira e poderemos testemunhar, 

muito brevemente. 

 

E os resultados positivos desse sinal 

inequívoco sobre o 

comprometimento do Governo de 

Moçambique, com a implementação 

de reformas visando a crescente 

melhoria do ambiente de negócios, 
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começam a ser visíveis através da 

melhoria nos rankings internacionais. 

 

Estamos, pois, em crer que, com o 

Compacto Lusófono apresentado aos 

empresários durante a XVI 

Conferência Anual do Sector Privado 

- CASP em Moçambique, e com a 

dinamização das linhas de 

financiamento no quadro da SOFID, 

existem condições favoráveis para 



12 

 

nós homens de negócios dos dois 

países incrementar as trocas 

comerciais e dinamizar a robustez 

das nossas empresas.  

 

Aqui, queríamos solicitar aos dois 

Governos que revejam a 

possibilidade do relançamento do 

FECOP - Fundo Empresarial da 

Cooperação Portuguesa, o que 

contribuiria bastante para o 



13 

 

crescimento das relações 

empresariais entre os dois países. 

 

Excelências, 

Termino, também, felicitando o 

Primeiro-Ministro de Portugal pela 

distinção com o Grã-Cruz do Mérito 

do Luxemburgo pela estabilidade 

política e renconstrução da confiança 

dos portugueses, algo que, como 

Moçambicanos aumenta esperança 
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para o incremento do investimento 

entre os dois países.  

 

A todos agradeço a atenção 

dispensada. 

 

Pela Melhoria do Ambiente de Negócios!  

 

Muito obrigado.  


