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Sua Excelência Professor 

Ragendra de Sousa, Ministro da 

Indústria e Comércio, apraz-nos a 

Vossa presença neste evento, na 

qualidade de representante do 

Governo de Moçambique e 

parceiro sempre presente da CTA. 

 

Achamos ser este um importante 

contributo à orientação que Sua 

Excelência o Presidente Filipe 

Nyusi deixou às empresas na 

FACIM, sobre a prioridade que as 
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empresas devem dar à sua 

certificação. 

 

Agradecemos a presença do 

Excelentissimo Senhor Dr. 

Leonardo Simão, Presidente do 

Conselho de Administração da 

Fundação para o Ambiente de 

Negócios, FAN, que assumiu a 

parceria financeira deste 

projecto. 
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Saudamos o Conselho 

Empresarial Nacional, na pessoa 

do seu Presidente e dos seus 

membros, pela disponibilidade 

que a vossa presença empresta a 

este evento. 

 

Caros empresários, meus pares,  

 

Minhas senhoras e meus 

senhores,  
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O programa que apresentamos 

publicamente hoje, o 

PRONACER, resulta do 

compromisso da CTA e da FAN 

de contribuir, através do 

processo de certificação das 

PMEs, nas respostas que as 

questões sobre o Conteúdo 

Nacional suscitam neste 

contexto da emergência do 

sector extrativo, 

particularmente da indústria do 

carvão, petróleo e gás.  
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O objectivo principal do 

PRONACER é assegurar uma 

participação efectiva e 

sustentável das empresas 

nacionais, particularmente as 

PMEs, na cadeia de 

fornecimento de bens e serviços 

dos grandes projectos. 

 

Abraçamos este desafio 

inspirados na experiência de 

outras partes do continente e 



 7 

do mundo, bem como nas 

evidências que vão sendo 

criadas pelos actores nacionais 

e estrangeiros em torno da 

necessidade de  uma melhor 

participação do empresariado 

nacional nesta emergente 

indústria, com vista a alavancar 

a economia nacional e o 

desenvolvimento das nossas 

PMEs. 
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Minhas senhoras e meus 

senhores, 

 

Como representantes do sector 

privado nacional, e sendo 

principal vocação da CTA a 

promoção de medidas para a 

eliminação de barreiras e 

facilitação dos negócios do 

sector privado, pretendemos, 

com esta iniciativa, 

implementar, numa fase piloto, 

um programa comparticipado 
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para a certificação das 

empresas e produtos nacionais, 

consistindo de duas fases 

distintas, nomeadamente:  

 

(i) a capacitação de empresas 

nacionais preparando-as 

para a certificação, e  

(ii) a certificação empresarial 

comparticipada pelas 

empresas elegíveis.  
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No âmbito deste programa, o BCI 

irá disponibilizar facilidades de 

financiamento para a 

comparticipação das empresas. 

 

Considerando a situação actual, 

esperamos que este processo 

abranja cerca de 200 pequenas e 

médias empresas, o que poderá 

representar um incremento em 

cerca de 400% de empresas 

certificadas em Moçambique. 
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Minhas senhoras e meus 

senhores,  

 

O PRONACER constitui um 

contributo do sector privado para 

agregar credibilidade e 

competitividade, tornando os 

produtos ou serviços prestados 

pelas empresas nacionais cada 

vez mais elegíveis aos requisitos 

que se impõem à sua participação 

nas oportunidades de negócios 
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emergentes nos grandes 

projectos.  

 

Queremos aqui enaltecer e 

agradecer a parceria com a 

Fundação para o Ambiente de 

Negócios (FAN), sem a qual este 

projecto não teria pernas para 

avançar.  

 

O PRONACER é mais um 

contributo da CTA, no âmbito da 

materialização do Plano 



 13 

Estratégico 2017 - 2020, de 

promover um sector empresarial 

coeso, produtivo, gerador e 

distribuidor da riqueza Nacional. 

 

Senhor Ministro, 

Senhor Presidente da FAN, 

Senhor Presidente do CEN, 

Caros empresários,  

 

Sem me alongar, gostaria de 

terminar com um convite para 

que as empresas moçambicanas 

tirem o melhor proveito das 
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oportunidades que se criam com 

o PRONACER.  

 

A certificação das nossas 

empresas é um importante passo 

para jogarmos o nosso papel nas 

oportunidades e desafios que 

Moçambique nos coloca como 

empresários e como cidadãos 

cujo papel deve ajudar os 

moçambicanos a acederem e 

partilharem das riquezas 

nacionais. 
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Pela Melhoria do Ambiente de 

Negócios! 

 

Muito obrigado  


