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Resumo dos grandes pontos resultantes das contribuições feitas 
pelos membros no Webnair de auscultação da Proposta do 
Consultor sobre Regulamento de Funcionamento dos Ceps 
 
 

I. Enquadramento 

 

Com a revisão e aprovação dos novos Estatutos da CTA em 2018, houve a 

necessidade de harmonizar os instrumentos normativos. 

 

Foi nesse contexto que foram contratados os serviços de consultoria da KPMG para 

rever e apresentar uma proposta de Regulamento Eleitoral que já foi aprovada na 

penúltima Assembleia-Geral. 

 

Enquadrava-se também nesse trabalho a elaboração de uma proposta de 

Regulamento de Funcionamento dos CEPs. 

 

Depois das eleições dos órgãos Sociais da CTA, o novo elenco desencadeou 

acções com vista a eleição dos Presidentes das nossas representações Provinciais, 

contudo, muito cedo, o Conselho Directivo apercebeu-se, pelo retorno que recebia 

das Províncias, da necessidade de se colmatar a lacuna decorrente da falta de uma 

regulamentação clara do Processo, que poderia manchar a nossa instituição, daí ter 

deliberado pela suspensão imediata até que tal instrumento fosse aprovado. 

 

 

 

CTA - Confederação Das Associações 

Económicas De Moçambique 
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II. Proposta de Regulamento de Funcionamento dos CEPs 

 

Para colher as contribuições dos membros sobre a proposta apresentada pelo 

Consultor foi promovida uma sessão de auscultação do qual resultaram 

contribuições muito valiosas para enriquecer o Projecto do Regulamento, donde se 

destacam 5  aspectos que mereceram tónica no debate, a saber: 

  

 art. 5 – Composição do CEP; 

 Art. 7 – Designação Mandato e tomada de posse dos membros do 

CEP; 

 Art. 8 – Designação e mandato do Presidente do CEP; 

 Art. 16 – Reuniões do CEP; e 

 A necessidade de se Regulamentar neste instrumento o 

funcionamento dos Conselhos Empresariais Distritais (CEDs). 

Nos quatro primeiros, os membros foram quase unanimes em 

descordarem com o conteúdo da proposta apresentada. 

 

Abaixo apresentamos uma matriz que reflecte em que consiste a 

proposta do Consultor e as posições defendidas pelos participantes na 

sessão de consulta: 

 

Proposta do Projecto Contribuições  Obs 

1. Composição do CEP (art. 5 )  

25 membros 

 

 

Número ilimitado de membros 

do CEP 

 

Sem implicações Directas no 

Regulamento Eleitoral (RE) 

2. Designação dos membros do CEP (art. 

7) 

A admissão dos membros do 

CEP seja descentralizada 

Sem implicações Directas no 

RE 
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Pela Melhoria do Ambiente de Negócios!  

Membros designados pelo Conselho 

Directivo 

para as províncias Contudo se se mantiver a 

ideia de membro do CEP 

membro da CTA a admissão 

deve ser feita pelo Conselho 

Directivo 

    3. Eleição do Presidente do CEP (art. 8) 

O Presidente do CEP será designado pelo 

Conselho Directivo de uma lista de 3 

candidatos eleitos pelos membros do CEP. 

 

1. O Presidente do CEP seja 

eleito pelos membros do CEP. 

2. Que se abra a possibilidade 

de eleição de um Vice-

Presidente 

 

Implicam alterações do 

Regulamento Eleitoral: 

1. A manutenção da  proposta 

do  Consultor  – de Eleição 

para eleição e nomeação do 

Presidente . 

2. O acolhimento da proposta 

dos participantes da figura de 

Vice-Presidente porque o RE  

SÓ PREVÉ A ELEIÇÃO DE UMA 

Figura  
 

4.Reuniões dos CEPs (art. 16) 

Uma vez por trimestre 

 

Redução do tempo da 

periodicidade de reuniões  

 

 

Sem implicação  no RE 

5. Vazio Regulamentar sobre as 

Delegações Distritais 
Necessidade de se 

regulamentar o funcionamento 

das Delegações Distritais 

Implica alteração do RE para 

acomodar o Processo dos 

órgãos directivos 

   


