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                                             ________________________________________________________ 

 

ACTA DA XXX SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA CTA  

____________________________________________________________________________________ 

Data, hora e local: ____________________________________________________________________ 

XXX Sessão Ordinária da Assembleia Geral da CTA realizada virtualmente (ZOOM)  no dia um de Abril de 

Dois Mil e Vinte e Um, às Dez Horas. ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Convocatória:________________________________________________________________________ 

Convocatória publicada no dia Dois de Março de Dois Mil e Vinte e Um, no Jornal Notícias._____________ 

A Sessão  realizou-se em Segunda Convocatória nos termos do artigo vigésimo oitavo número sete dos 

Estatutos da CTA, com trinta e oito membros com a situação administrativa regularizada._____________ 

____________________________________________________________________________________ 

Agenda: _____________________________________________________________________________  

A Agenda da XXX Sessão da Assembleia Geral constante da Convocatória era a 

seguinte:______________________________________________________________________________ 

1. Apresentação, discussão e aprovação do Relatório de Actividades e Contas de 2020; 
2. Apresentação, discussão e aprovação do Plano de Actividades e Orçamento de 

2021; 
3. Apresentação, discussão e aprovação da Proposta de Revisão do Regulamento 

Eleitoral da CTA 
4. Diversos.______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Presenças: ___________________________________________________________________________ 

Estiveram presentes os membros da Mesa da Assembleia Geral, nomeadamente o Presidente da Mesa, o 

Vice-Presidente da Mesa e o Secretério da Mesa, os Membros do Conselho Directivo, e os Membros do 

Conselho Fiscal.________________________________________________________________________ 

   

 

 

CTA - CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 

ECONÓMICAS DE MOÇAMBIQUE 
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Estiveram representados trinta e oito membros em situação regular com o direito a voto, no total de oitenta 

e quatro membros em situação regular à data. A Mesa da Assembleia Geral solicitou que a 

Assembleia.___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Mesa: _______________________________________________________________________________ 

A Assembleia Geral foi presidida pelo Presidente da Mesa, Exmo Sr. Jorge Fernandes, coadjuvado pelo 

Senhor Luis Mondlane, Vice-Presidente, e secretariado pelo Senhor Victor Miguel.___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ordem do dia:_________________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Jorge Fernandes, deu início aos trabalhos saudando 

os presentes e pediu um minuto de silêncio em homenagem às vitimas da Covid19.__________________ 

De seguida colocou à apreciação a Agenda da Sessão da Assembleia Geral, como se segue: __________ 

1. Apresentação, discussão e aprovação do Relatório de Actividades e Contas de 2020; 
2. Apresentação, discussão e aprovação do Plano de Actividades e Orçamento de 

2021; 
3. Apresentação, discussão e aprovação da Proposta de Revisão do Regulamento 

Eleitoral da CTA 
4. Diversos.______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral solicitou que, havendo, fossem apresentados mais pontos a 
incluir na Agenda._______________________________________________________________________ 
 
O Vice-Presidente do Conselho Directivo, Senhor Prakash Prehlad, solicitou à Mesa a inclusão de dois 
pontos nos diversos, o primeiro ponto informativo sobre a CASP, CMAN e GAPI, e o segundo sobre a CTA 
Participações, solicitou ainda que fosse complementado ao ponto três, a apresentação da Proposta de 
Regulamento dos Conselhos Empresariais Provinciais e Distritais.________________________________ 
 
Tendo o Presidente da Mesa solicitado a anuência da Assembleia Geral, o qual foi aprovado por 
unanimidade._________________________________________________________________________ 
 
Assim, a Agenda da Assembleia Geral aprovada passou a ser a seguinte:_______________________ 
 

1. Apresentação, discussão e aprovação do Relatório de Actividades e Contas de 2020; 
2. Apresentação, discussão e aprovação do Plano de Actividades e Orçamento de 

2021; 
3. Apresentação da Proposta de Regulamento dos Conselho Empresariais Provinciais 

e Distritais; 
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4. Apresentação, discussão e aprovação da Proposta de Revisão do Regulamento 
Eleitoral da CTA; 

5. Diversos: 

i. CASP, CMAN e GAPI;  

ii. CTA Participações. 

_____________________________________________________________________________________ 

Seguidamente, o Presidente da Mesa passou a apresentar a Acta da XXIX Sessão da Assembleia Geral 

(sessão eleitoral) para aprovação página à página.____________________________________________ 

A Acta da XXIX Sessão da Assembleia Geral, revisada página à página, foi aprovada, por 

unanimidade. _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

UM. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE 2020_______________ 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, conferiu a Palavra à Vice-Presidente do Conselho Directivo, 

Senhora São Abdula, que passou a apresentar o Relatório de Actividades e Contas de 

2020.________________________________________________________________________________ 

Vice-Presidente do Conselho Directivo, Senhora São Abdula, iniciou a sua apresentação saudando aos 

membros presentes.____________________________________________________________________ 

De seguida destacou que o desempenho das actividades de 2020, apesar de ter ocorrido num contexto de 

diversas adversidades, a CTA conseguiu se reinventar e desenvolver varias acções visando a facilitação 

de negócios no país, do total de actividades planificadas foram implementadas 63,6%, sendo 40,9 % na 

integra e 22,7% parcialmente.  

Informou que os constrangimentos resultantes da pandemia que assola o mundo, deu  prosseguimento do 

diálogo público-privado onde se assinala a prorrogação do imposto de consumo específico e da isenção 

do IVA, nos óleos, sabões e açucar, continuação do processo de descentralização dos processos de 

tomada de decisão e monitoria do dialogo publico-.privado  para os níveis provinciais e distritais, sendo de 

destacar o aumento da cobertura dos distritos para 61% o que ocorreu para maior aumento da visibilidade 

da CTA ao nível das províncias e distritos.  

Informou ainda que, em relação à provisão de serviços aos associados, foi garantida a assistência na 

revitalização de associações e capacitação institucional e assegurou-se a assistência empresarial 

providenciando informação útil à comunidade empresarial e ao público em geral, onde ainda se destaca o 

lançamento do Índice de Robustez Empresarial, um indicador de monitoria e desempenho empresarial em 

Moçambique, avaliações sobre o impacto da Covid19 e propostas de medidas de metigação no sector 

empresarial.  
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Destacou também as actividades de promoção de oportunidades de investimentos em negócios ao sector 

privado num contexto em que os desafios da globalização impôes a necessidade de estabelecer parcerias, 

bem como aumentar a oferta de serviços de qualidade ou que reúna os requisitos estabelecidos  

internacionalmente. 

Abordando sobre a forticiação de empresas moçambicanas, destacou a continuidade do programa 

PRONACER, no qual foram inscritas cento e cinquenta e uma empresas ao nível de todo país e foi feito o 

lançamento de manifestação de interesse para serviços de consultoria para a formação e prequalificação 

das empresas beneficiárias, onde foi iniciado o processo de formação das empresas que culminaria com a 

certificação. Mais ainda, que foi iniciada a segunda fase do programa para o qual qualificaram-se vinte e 

cinco empresas ao nível do país. 

Como resultado destas acções, informou que houve um incremento do interesse dos empresários 

moçambicanos para fazerem parte da CTA, conforme demostra a adesão de seis novos associados e dez 

empresas ao Conselho Empresarial Nacional. 

No contexto do reforço da capacidade industrial e institucional, disse que foi dado prosseguimento a 

elaboração dos instrumentos normativos como o Regulamento Eleitoral e a implementação do sistema de 

avaliação de desempenho e capacitação dos colaboradores.  

Entretanto, devido a pandemia da Covid19, informou que actividades fulcrais como  XVII CASP, as 

reuniões do CMAN e as missões empresariais previstas não foram realizadas. 

Versando sobre a execução orçamental, informou que o volume de receitas mobilizadas em 2020 

corresponde a 47,6% do total de receitas e uma redução de 41% face a execução de 2019, e que as 

despesas realizadas perfizeram 47,3% do total planificado, o equivalente a uma redução na ordem dos 

44% comparativamente à execução de 2019. Esclareceu que as variações negativas tanto no volume de 

receitas como nas despesas revelavam os impactos da pandemia da Covid19 sobre o custo das 

actividades no ano em alusão. 

Terminou referendo que a CTA se adaptou rapidamente às novas exigências impostas pelas medidas 

restritivas de trabalho ao longo do ano de 2020, tendo conseguido se tornar líder em plataformas digitais, 

teletrabalho e mecanismos de interacção contínua com os membros através de Webinars sobre diversas 

temáticas e que contribuíram para a manutenção de uma considerável parte das suas actividades. 

Destacou ainda a primeira experiência da CTA na realização da Assembleia Geral em formato virtual em 

Agosto de 2020 que provou ser possível num contexto de pandemia, assegurar a legalidade do 

funcionamento da instituição, tendo sido esta dinâmica que permitiu a realização do processo eleitoral que 

culminou com a constituição dos actuais órgãos sociais.  
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O Presidente da Mesa da Assembleia Geral convidou o Presidente do Conselho Fiscal para apresentar o 

parecer daquele órgão ao Relatório de  Actividades e Contas de 2020. 

Tomando a Palavra, o Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Faruk Osman, apresentou o relatório e 

parecer daquele órgão, dizendo que o Relatório de Actividades e as Demonstrações Financeiras e demais 

elementos da prestação de contas referentes a 2020 foram examinadas por aquele órgão, bem como o 

Relatório de Auditoria Independente emitido pela Mazars. 

Informou mais que, no âmbito das suas funções, o conselho fiscal procedeu a análise do plano de 

actividades e orçamento e o plano de execução e verificou o Balanço financeiro a 31 de Dezembro de 

2020, a demonstração de resultados e Notas das Demonstrações Financeiras relativas às contas. 

Disse que, na sequência da análise feita, conclui o conselho Fiscal que, de forma geral, os mesmos 

satisfizeram as disposições legais e estatutárias e que concordam com os critério valorimétricos adoptados 

na elaboração daqueles documentos financeiros, apesar de que, em virtude daquele ser o primeiro ano do 

mandato do Conselho Fiscal, não se ter verificado o acompanhamento ao longo do ano findado. 

O Conselho Fiscal recomendou que a direcção da CTA procedesse ao saneamento das reservas 

apresentadas pelo Auditor Independente, nomeadamente, a obtenção das confirmações de terceiros e a 

obtenção do relatório de contas da participada GAPI. 

Tendo em conta os documentos examinados recomendou que o Relatório de Actividades e Contas de 

2020 fosse aprovado pela Assembleia Geral. 

Terminada a apresentação do Parecer do Conselho Fiscal, foram solicitados comentários aos participantes 

sobre o Relatório de Actividades e Contas de 2020, não tendo havido nenhum. Seguiu-se então à votação. 

O Relatório de Actividades e Contas de 2020 foi aprovado por unanimidade. ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

DOIS. PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DE 2021________________________________ 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral convidou o Vice-Presidente do Conselho Directivo, Senhor 

Zuneid Calumias, para proceder à apresentação do Plano de Actividades e Orçamento para Dois Mil e 

Vinte e Um.____________________________________________________________________________ 

Tomando a palavra, o Vice-Presidente do Conselho Directivo disse que o Plano de Actividades para  2021 

era um instrumento de operacionalização e materialização dos objectivos estratégicos da CTA assente 

numa programação das actividades feita em quatro áreas Estratégicas que visam o fortalecimento da 

Confederação na sua vocação primária de lutar por um cada vez melhor ambiente de negócios e 

promoção de desenvolvimento empresarial sustentável. ________________________________________ 

Mais informou que as actividades programadas serão implementadas em todas as províncias do país. 

Disse que as perspectivas económicas para 2021 eram de recuperação face ao choque pandémico e que 

em 2021 a economia iria crescer 2,1%, que a inflação média anual se manteria a trajectória de um dígito 
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prevendo-se 5% em 2021 e que a nível da taxa de câmbio, previa-se que continuasse a comportar-se de 

forma estável. _________________________________________________________________________ 

Destacou que entre 2016 e 2019, as importações registaram crescimento assinalável de dois dígitos, e 

que em 2020 as importações registaram uma redução de 12,8% face a 2019, devido a pandemia viral. 

Para 2021 informou que projectava-se uma relativa recuperação das importações, que iria afectar 

positivamente as receitas de dividendos da CTA através da sua participação na MCNET.______________ 

Explanou que a proposta de Plano de Actividades visava o alcance de quatro objectivos: i) Aumentar a 

Produtividade do DPP; ii) Aprofundar o Desenvolvimento Institucional da CTA; iii) Promover a 

Competitividade do Sector Empresarial Moçambicano; e iv) Fortificar Parcerias Internas e Externas.______ 

Sobre o objectivo primeiro -  Aumentar a Produtividade do DPP – destacou as seguintes actividades: 

gestão e coordenação do processo do DPP com vista ao seu aprimoramento e obtenção de melhores 

resultados, estando previsto para 2021, a implementação das acções previstas no PAMAN, melhoria da 

fundamentação das propostas da CTA ao Governo, mensuramento do impacto das propostas, participar 

na comissão Consultiva do Trabalho._______________________________________________________ 

Sobre o objectivo segundo - Aprofundar o Desenvolvimento Institucional da CTA – destacou as seguintes 

actividades: promoção do desenvolvimento associativo, capacitação das associações empresariais, 

reforço da capacitação institucional a nível da CTA.____________________________________________ 

Sobre o objectivo terceiro - Promover a Competitividade do Sector Empresarial Moçambicano – destacou 

as seguintes actividades: promoção de acções de capacitação das empresas, institucionalização do 

programa de digitalização das empresas, identificação de fontes alternativas de financiamento para as 

empresas._____________________________________________________________________________ 

Sobre o objectivo quarto - Fortificar Parcerias Internas e Externas – destacou as seguintes actividades: 

fortalecer as parcerias existentes e promover novas parcerias através de promoção de parcerias entre a 

CTA e outras instituições nacionais e internacionais, participação na discussão dos protocolos comerciais 

da SADC e outros, divulgação dos protocolos da EAC, EPA e AGOA.______________________________ 

Realçou que durante a vigência do Plano de Actividades apresentado, a CTA estaria na presidência da 

SADC Business Council, pelo que muitas actividades de índole regional seriam implementadas durante a 

referida presidência.____________________________________________________________________ 

Referiu que para o plano de receitas para 2021, estavam previstas cerca de 32,2 milhões de meticais, dos 

quais 92% proviria de receitas próprias e 8% do apoio dos parceiros de cooperação._________________ 

Disse que a previsão de despesas por área para 2021 totalizava cerca de 132.3 milhões de meticais a 

serem aplicados em quatro áreas, das quais as que demandariam mais recursos eram a área de 

desenvolvimento e capacitação institucional com um peso de 52,8% e a área de DPP com um peso de 

42%._______________________________________________________________________________ 
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Destacou que as áreas com maior impacto orçamental perfazem 71.8 milhões de meticais que 

correspondiam a 54,3% do orçamento global._________________________________________________ 

Finalizando, disse que a CTA continuaria a realizar actividades com enfoque para o reforço do DPP 

tornando-o mais efectivo para um melhor ambiente de negócios, apoio e assistência empresarial para o 

desenvolvimento sustentável do empresariado nacional, promoção de ligações empresariais para maior 

competitividade das PME´s, e fortalecimento da capacidade institucional.___________________________ 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral convidou o Presidente do Conselho Fiscal para apresentar o 

parecer daquele órgão ao Plano de Actividades e Orçamento de 2021._____________________________ 

Tomando a Palavra, o Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Faruk Osman, disse que o Conselho Fiscal 

apreciou os documentos que compõem a proposta de Plano de Actividades para 2021, e concluiu que os 

mesmos foram elaborados tendo em vista a operacionalização e materialização dos objectivos 

estratégicos da CTA. Referiu que o Conselho Fiscal procedeu igualmente  a apreciação da proposta de 

orçamento para 2021, nos termos referentes a razoabilidade das receitas e despesas estimadas bem 

como aos pressupostos de estimativas utilizados.______________________________________________ 

Dando o seu parecer, o Presidente do Conselho Fiscal referiu que as propostas incluídas no plano anual 

de actividades e orçamento de 2021 apresentaram em uma base sustentável, da qual se poderia afirmar 

que, uma vez implementados, se traduziriam na execução do plano estratégico da CTA e na melhoria do 

ambiente de negócios.  Nestes termos o Conselho Fiscal, no uso das suas competências, recomendou 

que a Assembleia Geral aprovasse a proposta de Plano de Actividades e Orçamento de 2021.__________ 

Terminada a apresentação do Parecer do Conselho Fiscal, foram solicitados comentários aos participantes 

sobre o Plano de Actividades e Orçamento de 2021.___________________________________________ 

Tomando da palavra o representante da Bananamoz, disse que estava de acordo com o orçamento e da 

forma como o mesmo foi apresentado, mas que apesar do mesmo ser financiado em 92% por receitas 

próprias, notava-se que a CTA continuava a depender das receitas da MCNET cujas fontes são as 

importações que é uma base que a médio e longo prazo e de acordo com os objectivos da Confederação 

poderia não ser sustentável. Pelo que chamando a atenção para este facto, sugeriu que a Confederação 

considerasse outras fontes de receitas._____________________________________________________ 

Tomando a palavra o representante da ACIM saudou os esforços que a CTA tem feito para a dinamização 

do DPP, e sugeriu que a Confederação promovesse fóruns de intercâmbio entre empresas 

moçambicanas, que promovesse os consórcios e parcerias, criando assim sinergias e fortalecimento do 

empresariado nacional.__________________________________________________________________ 

Tomando a palavra o Presidente do Conselho Empresarial de Niassa, questionou sobre o orçamento para 

as províncias e o investimento para a construção das Casas do Empresário, onde passariam a ser as 

sedes dos CEP´s.______________________________________________________________________ 
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O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, devolveu a palavra ao Vice-Presidente do Conselho Directivo, 

Senhor Prakash Prehlad, para responder a questão colocado e tecer os seus comentários.____________ 

Tomando a Palavra o Vice-Presidente, respondendo a questão colocada pelo representante da 

Bananamoz, disse que a CTA estava a trabalhar para o incremento da contribuição dos membros, e para 

tal apostava na melhoria dos serviços prestados, a título de exemplo referenciou que a contribuição dos 

membros era de 6% em 2017 e que passou para 25% em 2020. Disse ainda que, a questão das receitas 

próprias é uma preocupação, de tal forma que o Plano Estratégico da CTA 2020-2024 tem em vista 

aumentar a contribuição dos membros e a viabilização da CTA Participações._______________________ 

Respondendo à segunda questão, informou que o orçamento dos CEPs estava inclusa na rúbrica da 

Administração, concretamente no componente do funcionamento do CEP, pelo que a questão estava 

acautelada e constava do Plano de Actividades e Orçamento de 2021._____________________________ 

Seguiu-se à votação, da qual a Assembleia Geral, aprovou o Plano de Actividades e Orçamento de 

2021 por maioria, sendo 34 votos a favor e 4 abstenções.________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

TRÊS. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO DOS CONSELHO 

EMPRESARIAIS PROVINCIAIS E DISTRITAIS. __________________________________________ 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral convidou a Directora Adjunta, Senhora Teresa Muenda para 

proceder à apresentação da Proposta de Revisão do Regulamento Eleitoral da CTA._________________ 

Tomando a Palavra a Directora Adjunta, passou a apresentar a proposta de revisão do Regulamento 

Eleitoral, com destaque para os objectivos da revisão, estrutura do regulamento e os aspectos mais 

relevantes do mesmo.___________________________________________________________________ 

Sobre os motivos para a revisão do Regulamento dos Conselhos Empresariais Provinciais e Distritais, a 

Directora Adjunta disse que aquando da preparação das eleições dos CEPs, que deveriam acontecer após 

as eleições dos órgãos sociais, foram constatadas algumas lacunas de regulamentação, razão pela qual 

se procederia a proposta de Aprovação do Regulamento referido.________________________________ 

Referiu que os Estatutos da CTA que foram revistos em dois mil e dezoito, e com estes novos Estatutos, 

surgiu a necessidade de harmonizar todos os outros instrumentos normativos  e integrar os diversos 

aspectos eleitorais dos órgãos sociais, CEN e CEPs num único instrumento, e que os novos Estatutos, 

fazem referência a um Regulamento próprio para os CEPS e CEDs.______________________________ 

Referindo-se a estrutura do regulamento disse que o mesmo tinha oito capítulos e que era aplicável a 

todos os membros a nível local, quer às delegações provinciais quer as Delegações distritais, definindo o 

que são estes dirigidos pelo Conselho Empresarial, órgão de gestão, dirigido por um presidente eleito, e  

quem são os seus membros, a sua representação e competências. _______________________________ 

Esclareceu que o Presidente do CEP é eleito por um mandato de quatro anos, e tem competência para 

gerir e administrar a Delegação Provincial e coordenar e dirigir a actividade do CEP ao nível da província, 



Acta da XXX  Sessão Ordinária da Assembleia Geral da CTA|01 de Abril 2021| Pág. 9 

 

referiu também que o Presidente do CEP pode renunciar ao cargo ou ser destituído por deliberação do 

CEP ou do Conselho Directivo, sendo substituído, no caso, por uma presidente interino._______________  

Referiu ainda que o Presidente do CEP é adjuvado por um Gestor do CEP que é um contratado da 

Confederação cujas funções administrativas e de suporte, entre outras, passam pela administração e 

gestão financeira da Delegação de acordo com as instruções do Presidente, portanto tem dupla 

subordinação.__________________________________________________________________________ 

Disse que o Regulamento faz ainda referência a criação de comissões especializadas de nível provincial, 

cuja competência é do Presidente do CEP, para analisar e aconselhar o Conselho sobre os grandes temas 

económicos e políticos que afectem os negócios a nível da provincia.______________________________ 

Mais referiu que o Regulamento definia o mecanismo de funcionamento do CEP, concretamente a 

convocação e realização das suas reuniões ordinárias, bem como as questões relativas ao quórum para 

reunir e para deliberar.___________________________________________________________________ 

Disse que o Regulamento versava sobre os direitos e deveres dos membros, estabelecendo as normas 

para a sua conduta segundo os princípios éticos e o regime disciplinar aplicável a casos de violação dos 

seus deveres._________________________________________________________________________ 

Sobre o regime financeiro das delegações, disse a Directora Adjunta que, o Regulamento estabelecia que 

as DEPs deveriam criar mecanismos de captar as suas próprias receitas reduzindo ao mínimo possível a 

dependência financeira da sede. __________________________________________________________ 

Terminou referindo que os casos de dúvida ou casos omissos do Regulamento seriam decididos com base 

nos Estatutos da CTA ou por deliberação do Conselho Directivo, que é o órgão com competência para 

aprovar o Regulamento que, uma vez aprovado, entraria imediatamente em vigor.___________________ 

Finda a apresentação do Regulamento dos Conselhos Empresariais Provinciais e Distritais, o Presidente 

da Mesa da Assembleia Geral solicitou dos participantes as eventuais questões e/ou comentários.______ 

O representante da Câmara de Comércio Moçambique- Itália, sugeriu que se distinguessem com maior 

clareza as competências do Presidente do CEP das competências do Direcção Executiva._____________ 

O representante da Associação dos Empreiteiros de Niassa, questionou sobre a regularidade dos 

encontros dos CEPs e dos DEPs e se os DEPs se subordinavam directamente aos CEPs ou se tinham 

autonomia distrital. Ainda questionou sobre qual articulação das DEPs tem com as autoridades Distritais._ 

A Directora Adjunta, respondendo as questões, disse, quanto a questão relativa às competências do 

Presidente do CEP e do Director Executivo, que as mesmas não se confundem, uma vez que as 

atribuições da Direcção Executiva estão expressas nos Estatutos e as atribuições dos CEPs estão 

plasmadas na proposta de Regulamento. Ainda sobre esta questão, mais esclareceu que as atribuições 

dos CEPs se circunscreviam ao território províncial sendo as da Direcção Executiva de âmbito nacional._ 

Respondendo as questões apresentadas pelo representante da Associação dos Empreiteiros de Niassa, a 

Directora Adjunta disse que tanto os CEPs quanto os CEDs reúnem-se ordinariamente uma vez por mês e 
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extraordinariamente sempre que for necessário por convocação do próprio Presidente, e que os CEDs, por 

estarem inseridos na jurisdição territorial da província, tem subordinação aos CEPs, tanto que este é quem 

coordena a eleição daqueles e dirige ao nível da província o DPP das questõs suscitadas pelos DEPS, 

havendo assim articulação directa entre as entidades.__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

QUATRO. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO ELEITORAL_____________ 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, convidou uma vez mais a Directora Adjunta para proceder a 

apresentação da Proposta de Regulamento Eleitoral da CTA. ____________________________________ 

A Directora Adjunta iniciou apresentando a justificativa da alteração, dizendo que a mesma se devia ao 

ajuste do Regulamento das Delegações Empresariais Provinciais e Distritais, facto que criou a 

necessidade de rever pontualmente os aspectos sobre os requisitos de candidatura daqueles órgãos.___ 

Versando sobre as alterações quanto aos requisitos das candidaturas, disse que as mesmas para 

Presidente do CEP ou do CED deveriam ser subscritas por um número mínimo de dez membros do 

respectivo órgão com capacidade eleitoral activa, porém a realidade ditava que existiam DEPs cujos 

membros eram inferiores a dez, pelo que este requisito exigia um melhor enquadramento._____________ 

Terminou dizendo que, a inovação que o Regulamento Eleitoral trazia, era a de que se nos CEPs ou CEDs 

não houvesse o número mínimo de dez membros, as candidaturas poderiam ser suportados por um 

mínimo de vinte por cento dos membros existentes.____________________________________________ 

Finda a apresentação do Regulamento do Regulamento Eleitoral, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral solicitou dos participantes as eventuais questões e/ou comentários.__________________________ 

O representante da Associação de Avicultores de Cabo Delgado, Senhor Yacub Latif, questionou se os 

20% dos membros existentes que podem suportar a candidatura deveriam ser igualmente membros da 

CTA e se um membro do pelouro poderia se candidatar a presidente do CEP._______________________ 

O Presidente do CEP de Cabo Delgado, tomando a palavra, perguntou como será constituído os CEPs.__ 

A Directora Adjunta, respondendo, disse que quem compõe os membros do CEP são os membros da CTA 

representados nas províncias, sobre as cartas de suporte disse que os 20% exigido é para os CEPs que 

não tenham vinte e cinco membros. Mais informou que o candidato do CEP não pode ter cargos ao nível 

dos órgãos sociais e da Direcção Executiva da CTA.___________________________________________ 

O representante da Associação Comercial e Industrial da Matola, Senhor Fidélio Adelino, disse que ficou 

claro que os membros dos pelouros, que não ocupam nenhum cargo nos Pelouros, não tem impedimento 

para se candidatar a presidência dos CEPs, quanto ao número de membros dos CEPs, porque alguns 

CEPs têm mais de vinte e cinco membros, para não impedir o seu direito de voto, que estes membros se 

puderem confederalizar a nível local.________________________________________________________ 
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A Directora Adjunta esclareceu que são membros dos CEPS os membros da CTA, ou seja, as 

Associações, Câmaras de Comércio e Federações, pelo que confederalizar as Associações e outros 

membros a nível provincial iria ferir o texto dos Estatutos da CTA que define os membros desta 

agremiação. E disse que os membros dos pelouros têm liberdade para se candidatarem a presidência do 

CEP pois não fazem parte da direcção destes órgãos. _________________________________________ 

O representante da Camâra dos Despachantes Aduaneiros de Moçambique, Senhor Sábito Romeu, expôs 

que o artigo vinte do Regulamento, determina que a votação seria sempre presencial e secreta, e que 

estava vedado o voto por procuração, questionou se, considerando o impacto da pandemia da Covid19, 

não seria oportuno revisitar o artigo, e se a presença a que se refere seria física ou virtual._____________ 

A Directora Adjunta respondeu dizendo que o voto no processo eleitoral é sempre secreto, o que não é 

possível fazer por via electrónica, e que a votação por procuração está vedado ao nível dos Estatutos da 

CTA, pelo que o Regulamento só se poderia conformar com aquele texto.__________________________ 

O representante da Associação Comercial e Industrial da Matola, Senhor Fidélio Adelino, sugeriu que o 

Regulamento deveria prever, de certa forma, o futuro, pois confederações a nível provincial poderiam vir a 

surgir, evitando a revisão do instrumento quando tal sucedesse.__________________________________ 

A Directora Adjunta secundou a visão apresentada pelo representante da Associação Comercial e 

Industrial da Matola, Senhor Fidélio Adelino, mas esclareceu que no momento, devido a restrição 

constante dos Estatutos da CTA, não poderia tal ser considerado no Regulamento.___________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral passou à votação, a qual 

vinte e oito votos foram a favor, pois dez membros se retiraram da plataforma.______________________ 

O Regulamento Eleitoral foi aprovado por maioria.__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

CINCO. DIVERSOS ____________________________________________________________________ 

i. CASP, CMAN e GAPI; _____________________________________________________ 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral convidou a Vice- Presidente do Conselho Directivo, Sra São 

Abdula a proceder a apresentação sobre a Conferência Anual do Sector Privado (CASP) e o Conselho de 

Monitoria do Ambiente de Negócios (CMAN), mecanismos do DPP. ______________________________ 

Tomando a Palavra, a Vice- Presidente do Conselho Directivo, disse que a Confederação pretende 

redimensionar a CASP, permitindo uma participação hibrida no evento, isto é, de forma presencial e 

virtual,  de acordo com as medidas de prevenção da COVID19, mais referiu que a previsão era de realizar 

a CASP entre nove e onze de Novembro de 2021, com duzentos e cinquenta participantes presenciais e 

sete mil e quinhentos participantes de forma virtual. Disse que o conceito da CASP foi desenhado com três 

momentos principais, a Monitoria do Diálogo Público-Privado, o Encontro Anual de Economia e Negócios e 

o espaço de promoção de investimentos designado Expo CASP. _________________________________ 
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Sobre o CMAN, informou que dadas as restrições de ordem sanitária, a previsão de realização da mesma 

era para o segundo semestre do ano em curso, continuando em curso os estudos e conversações para a 

viabilização deste evento.________________________________________________________________ 

Sobre o GAPI- Sociedade de Investimentos, onde a CTA tem uma participação como accionista desde 

2013, informou que a Confederação ainda não recebeu os dividendos pela sua participação, razão de 

preocupação do Conselho Directivo, pelo que estava em curso a avaliação da continuidade de 

participação da CTA naquela Sociedade, tomando em consideração o custo de oportunidades de 

investimentos. Mais disse que até a próxima Assembleia Geral, mais informações detalhadas a respeito  e 

medidas que forem tomadas pelo Conselho Directivo seriam apresentadas._________________________ 

i. CTA Participações________________________________________________________ 

De seguida, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, convidou o Exmo. Sr. Salimo Abdula, antigo 

presidente do Conselho Directivo da CTA, para apresentar o ponto referente a reactivação da CTA 

Participações.__________________________________________________________________________ 

Tomando a palavra, o Sr. Salimo Abdula, disse que em 2009, a CTA criou a CTA Participações para 

reforçar as suas fontes de receita e para participar nos grandes projectos de gás em Moçambique dando 

voz aos empresários moçambicanos que estavam ainda em crescimento, criando um braço da CTA com 

fins lucrativos. Disse que naquela altura também a CTA participou na MCNET e na FACIM.____________ 

Referiu que a CTA Participações, foi constituída com um capital por realizar de sessenta milhões de 

meticais, tinha como objecto social a gestão de participações sociais da CTA, e como objectivos principais 

a contribuição para a sustentabilidade financeira da CTA, ser plataforma para a participação das empresas 

nacionais em projectos de média e grande dimensão e a revitalização das empresas nacionais._________ 

Esclareceu que a última Assembleia Geral da CTA Participações se realizou em Setembro de 2019, e que 

na altura da sua constituição, foram reservadas para a CTA quarenta por cento das acções, tendo sido o 

vinte e cinco por cento reservado para os antigos presidentes e vice-presidentes do Conselho Directivo, 

quinze por cento para as Federações, e outros quinze por cento para as Associações e cinco por cento 

para disponibilização na Bolsa de Valores.___________________________________________________ 

Mais disse que passados onze anos da constituição da Sociedade, e em face do contexto económico do 

país e da situação das empresas nacionais, o Conselho Directivo da CTA recomendou a revitalização 

urgente daquela empresa de modo a que a mesma viesse a servir aos propósitos pelos quais ela foi 

criada, e para o efeito contava com o apoio e consultoria do consórcio Demeritis._____________________ 

A terminar, informou que foi efectuada a reorganização corporativa da Sociedade, de modo a ter o seu 

estado de Corporate Compliance regularizada para poder operar no mundo empresarial, e que estava em 

curso a reestruturação do capital social para fazer face aos desafios da empresa. Sobre a diversificação 

da carteira de investimento e de negócios da mesma, disse que se pretendia enriquecer e apetrechar a 

carteira de negócios  através da formalização dos negócios já existentes e atraindo novos investimentos e 

negócios que privilegiassem parcerias rentáveis e que catalizassem a CTA e o sector privado nacional.___ 
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Informou que a deliberação da Assembleia Geral de 2019 foi de avançar para o fecho das subscrições das 

realizações do Capital Social abrindo oportunidade aos interessados para subscreverem, e de deliberar na 

Assembleia Geral seguinte o chamamento de mais subscrições. Informou ainda que se pretendia preparar 

o Plano Estratégico e orçamento e rever os Estatutos para serem aprovados na próxima Assembleia Geral 

da Sociedade que se realizaria em Abril de 2021.______________________________________________ 

Concluiu dizendo que a expectativa com a revitalização da CTA Participações era de dotar a empresa de 

uma equipe de gestão com escritório e meios de trabalho, transferir os activos actuais, conquistar novas 

oportunidades de negócios de modo a diversificar as fontes de rendimento da empresa e conceber, 

financiar e colocar mecanismos para o apoio das empresas nacionais._____________________________ 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral convidou o Presidente do Conselho Directivo, Exmo. Sr. 

Agostinho Vuma, para fazer as notas de finais da sessão da Assembleia Geral._____________________ 

O Presidente do Conselho Directivo agradeceu a participação de todos associados e garantiu que o elenco 

iria trabalhar afincadamente para a concretização do Plano de Actividades de 2021.__________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Encerramento:________________________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral encerrou a XXX Sessão Ordinária e agradeceu a presença de 
todos membros.________________________________________________________________________ 

Tendo dito isto, deu por encerrada a sessão da Assembleia Geral quando eram onze horas e trinta e oito 
minutos tendo sido lavrada a presente Acta que vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia 
Geral.________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________  
Jorge Fernandes 
(Presidente da Mesa da Assembleia Geral) 
 
 
___________________________________  
Luís Mondlane 
(Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral) 
 
___________________________________  
Victor Miguel 
(Secretário da Mesa da Assembleia Geral) 
 


