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                                             ________________________________________________________ 

 

ACTA DA XXXI SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA CTA  

____________________________________________________________________________________ 

Data, hora e local: ____________________________________________________________________ 

XXXI Sessão Ordinária da Assembleia Geral da CTA realizada no dia Nove de Dezembro de Dois Mil e 

Vinte e Um, às Nove Horas e Trinta Minutos. ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Convocatória:________________________________________________________________________ 

Convocatória publicada no dia Onze de Novembro de Dois Mil e Vinte e Um, no Jornal Notícias.________ 

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

Estatutos da CTA, com vinte e quatro membros com a situação administrativa regularizada, treze 

presenciais e onze online.________________________________________________________________ 

Agenda: _____________________________________________________________________________  

A Agenda da XXXI Sessão da Assembleia Geral constante da Convocatória era a seguinte:_________ 

1. Apresentação, discussão e aprovação do Plano de Actividades e Orçamento 

de 2022; 

2. Diversos. 
_____________________________________________________________________________________ 

Presenças: ___________________________________________________________________________ 

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

Mesa e o Secretário da Mesa, os Membros do Conselho Directivo, e os Membros do Conselho 

Fiscal.________________________________________________________________________________ 

Estiveram representados vinte e quatro membros em situação regular com o direito a voto, no total de 

oitenta e quatro membros em situação regular à data.__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Mesa: _______________________________________________________________________________ 

   

 

 

CTA - CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 

ECONÓMICAS DE MOÇAMBIQUE 



Acta da XXXI  Sessão Ordinária da Assembleia Geral da CTA|17 de Novembro  de 2020| Pág. 2 

 

A Assembleia Geral foi presidida pelo Vice-Presidente, Senhor Luís Mondlane e secretariado pelo Senhor 

Victor Miguel. O Presidente da Mesa, Senhor Jorge Fernandes esteve ausente por razões de 

saúde.________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ordem do dia:_________________________________________________________________________ 

O Vice-Presidente, Senhor Luís Mondlane, deu início aos trabalhos saudando os presentes.____________ 

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

1. Apresentação, discussão e aprovação do Plano de Actividades e Orçamento 
de 2022;____________________________________________________________ 

2. Diversos.___________________________________________________________ 
 

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral solicitou que, havendo, fossem apresentados mais 
pontos a incluir na Agenda, nos Diversos.____________________________________________________ 
 
Não havendo pontos diversos a apresentar, a Agenda da Assembleia Geral foi assim 
aprovada.____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Seguidamente, o Vice-Presidente da Mesa passou a apresentar a Acta da XXX Sessão da Assembleia 

Geral para aprovação página a página.______________________________________________________ 

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

unanimidade, sem qualquer ressalva._____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

UM. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 
DE 2022 
 
O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral conferiu a palavra ao Presidente do Conselho Directivo, 

Senhor Agostinho Vuma, que passou a apresentar o documento relativo ao ponto da agenda ora em 

alusão. 

O Presidente do Conselho Directivo agradeceu aos membros presentes e aos que acompanhavam a 

reunião através da plataforma, apresentou as condolências pelo falecimento do antigo presidente da CTA, 

Senhor Egas Mussanhane e do antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral da CTA, Senhor Rui 

Monteiro, e o ex-vice presidente do Conselho Directivo, Senhor Zaide Aly, pelo que solicitou um minuto de 

silêncio. 
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De seguida, passou a apresentar o Plano de Actividades e Orçamento de 2022, iniciando com as 

actividades desenvolvidas de Janeiro a Setembro de 2021, para o qual convidou o Vice-Presidente 

Prakash Prehlad. 

O Vice-Presidente Prakash Prehlad destacou as principais actividades de 2021, e disse que, para o Pilar I 

– Reforçar Dialógo Público-Privado – foram reformulados os pelouros da CTA de forma qualitativa e 

quantitativa, passando de 13 para 19, tendo em vista a necessidade de responder aos anseios dos 

membros e da comunidade empresarial quanto a remoção de barreiras económicas e melhoria do 

ambiente de negócios. Os Pelouros realizaram ao longo desse período 390 encontros, sendo 25 de nível 

ministerial e 55 com pontos focais nos Ministérios.  

Informou que foi realizado o VIII CMAN, onde se discutiu o nível de implementação do PAMAN 2019-2021, 

que se situou aos 38.6%, um nível considerado baixo, razão pela qual foi recomendado ao Governo que 

acelerasse o ritmo da implementação das reformas e foi proposto uma monitoria conjunta do Plano.  

Destacou ainda a realização do piloto do projecto Utente Misterioso na Província e Cidade de Maputo que 

avaliou a qualidade dos serviços públicos prestados, tendo sido concluído que os mesmos estão aquém 

do desejado devido a desarmonia dos sistemas de pagamento, ausências de secções de apoio ao 

empresariado e a baixa informatização dos processos, e que se deu início ao processo de 

descentralização dos processos de DPP para os níveis Provincial e Distrital, com enfoque para a 

identificação das necessidades de reformas àqueles níveis.  

Referiu ainda que a implementação do DPP teve como resultados a aprovação do Regulamento de 

Derivados Financeiros do Mercado de Balcão não compensados por uma contra parte Central; a 

revogação do Decreto sobre as Custas Judiciais Administrativas; a Revogação das taxas de assistência e 

fiscalização a bordo dos veículos nos pontos fronteiriços e a aprovação do Regulamento Geral do Acesso 

a Energia Fora da Rede, e foi retirada a obrigatoriedade de garantias bancárias nos processos de 

contratação de empreitadas de obras públicas. 

Relativamente ao Pilar II – Aprofundar o Desenvolvimento Institucional da CTA – o Vice-Presidente 

Prakash Prehlad referiu que foi assegurada a assistência aos membros sobre matérias diversas, foi 

aprovado o Regulamento das Delegações Provinciais e Distritais, foi implementado o Sistema de 

Avaliação de Desempenho e foram actualizadas as bases de dados das Federações, Associações e 

Camâras de Comércio filiadas a CTA bem como a informação dos membros das Delegações Empresariais 

Provinciais, e destacou que 10 associações aderiam à CTA e 4 empresas aderiram ao CEN. 

Sobre o Pilar III – Competitividade do Sector Empresarial Moçambicano – realçou o lançamento do 

Projecto de Fortalecimento de Capacidade Produtiva das PMEs para o Sector do Agro-Negócio, para a 

integração nas Cadeias de Valor Regionais e Continentais em parceria com o BAD que abrangeu cerca de 

300 empresas; do Projecto Mais Emprego, que englobou 65 empresas, em parceria com o Instituto 

Camões e a União Europeia com o objectivo de desenvolver capacidades e fomentar a empregabilidade 

dos Jovens com Certificação na província de Cabo Delgado; do Programa Trade Southern Africa que visa 

a partilha de informação sobre mercados e procedimentos para exportação e divulgação de oportunidades 

de negócio que beneficiou 35 empresas; mencionou ainda que foi dada continuidade ao PRONACER, na 
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sua II Fase na qual se realizaram auditorias pedagógicas a 20 empresas, e que  foi submetida a proposta 

de Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial ao Banco de Moçambique com vista a promover a 

inclusão das PMEs na economia local, abordando as suas necessidades de financiamento.  

Referiu que foi concebido e materializado o projecto de construção do Mercado Municipal de Frango e 

Magumba, uma Parceria Público-Privada com o Conselho Municipal, foi divulgada a iniciativa Exportação 

PME em parceria com a USAID TRADE HUB e lançado o prémio Melhor Exportador do Ano em Parceria 

com a APIEX e a USAID TRADE HUB, foram continuadas as actividades do Provedor do Empresário, e 

que se prosseguiu com a realização do Economic Briefing, um evento para reflexão do desempenho 

empresarial das empresas e suas perspectivas económicas. 

Encerrando, sobre o Pilar IV – Fortificar Parcerias Internas e Externas – informou que foram realizados 

dois fóruns empresariais com o Canadá e com a África do Sul e o SADC Business onde a CTA assumiu a 

liderança e foi organizado o primeiro Fórum de Negócios da SADC. Com vista a dar resposta aos desafios 

impostos pela pandemia da Covid19, foi criada a Comissão do Sector Privado de Resposta a Covid19, 

cujas actividades em parceria com a UNIVAX foi feita a divulgação e mobilização do empresariado para 

aderir à vacinação, foi elaborado um protocolo sanitário da Covid19 e elaborado um projecto de 

Certificação das empresas  nas normas ISO em parceria com a Matemo e a Work Energy. 

O Vice-Presidente do Conselho Directivo, Senhor Vasco Manhiça, passou a apresentar o Plano de 

Actividades para 2022 e informou que aquele era um instrumento de operacionalização do Plano 

Estratégico da CTA 2021-2024, e que a actividades previstas para 2022 incluiam as acções a serem 

realizadas na sede da CTA bem como nas Delegações Empresariais Provinciais. 

Apresentou como metas para 2022, para o Pilar I – Aumentar a Produtividade do DPP – a realização da 

XVII CASP; assegurar a inclusão de reformas estruturantes no PES 2023; Realizar um CMAN e dois 

Fóruns Empresariais Provinciais, dez Reuniões Alargadas do Conselho Directivo, dois seminários 

Nacionais dos CEPs; Avaliar a implementação das Reformas; Capacitar os Pelouros em matérias de DPP 

e intervir na negociação do Salário Minimo; para o Pilar II – Aprofundar o Desenvolvimento Institucional da 

CTA – Elaborar o Regulamento Interno, Desenvolver o Sistema de Boas Práticas/Transparências e Ética 

no Associativismo, Implementar a Ferramenta de Gestão automatizada de Base de Dados e Avaliar o 

Fundo de Apoio Associativo; Para o Pilar III – Promover a Competitividade do Sector Empresarial – 

Monitorar a competitividade do sector empresarial através do IRE; Implementar o Projecto de 

Fortalecimento de Capacidades, e o Projecto Mais Emprego e o PRONACER; Institucionalizar a 

implementação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial; para o Pilar IV – Fortificar Parcerias 

Internas & Externas – Organizar Missões Empresariais; Angariar novos parceiros para financiamento da 

CTA; Participar das Reuniões da SADC; Apoiar as PMEs no acesso a linhas alternativas de financiamento. 

Finalizando, sobre do Quadro de Recursos Humanos da CTA, informou que esta agremiação conta com 

um total de 65 colaboradores, sendo 68% homens e 32% mulheres, e dos quais, 33 estão na Sede e 32 

nas DEPs, e que se previa a contratação de mais 5 colaboradores para apoiar na resposta a demanda de 

serviços. 
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No que tange a proposta de Orçamento para 2022, o convidado do Conselho Directivo, presidente da 

FENAGRI, Senhor Hernani Mussanhane, destacou que se previa uma mobilização de receitas no valor de 

208,5 milhões de meticais, um incremento das receitas próprias em 37% em comparação com o Plano de 

2021, um aumento dos apoios dos parceiros de cooperação em 600% e um aumento da receita total em 

57% quando comparado com o Plano de 2021. 

Destacou que o Plano de Receitas próprias para 2022 era de 130,74 milhões de Meticais, o que 

representava um aumento de 8% em relação ao Plano de 2021 e que cerca de 48% do valor das receitas 

próprias advinha dos patrocínios, sobretudo para a realização da CASP. 

Informou que o Apoio de Parceiros de Cooperação para 2022 estava estimado em 77.8 milhões de 

Meticais, montante que representava um aumento significativo comparativamente ao Plano de 2021, 

devido ao impacto do Projecto Mais Emprego e o Projecto de Desenvolvimento das Capacidades 

Produtivas das PME no Agro-Negócio na Zona Norte. 

Concernente às Despesas, declarou que estava previsto o dispêncio total de 208,5 milhões de Meticais, os 

quais significam 62.14 milhões para implementação das actividades do DPP, 65.98 milhões para o 

Desenvolvimento e Capacitação Institucional, 78,28 milhões para as actividades de Competitividade do 

Sector Empresarial, 1 milhão para as acções de Parcerias Internas e Externas. 

Terminando disse que as acções com maior impacto orçamental perfaziam os 188,85 milhões, cerca de 

90,5% do orçamento global e estavam ligadas às actividades de implementação do Projecto de 

Desenvolvimento das Capacidades Produtivas das PME no Agro-Negócio na Zona Norte, a realização da 

CASP e de 3 conferências temáticas nas províncias, bem como às actividades de funcionamento da CTA. 

 

Parecer do Conselho Fiscal____________________________________________________________ 

 Seguidamente, o Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral solicitou que o Conselho Fiscal 

apresentasse o seu parecer. 

Tomando a palavra o representante daquele órgão informou que o mesmo apreciou o Plano de 

Actividades e Orçamento da CTA e constatou que o mesmo reflecte o objecto e actividades desenvolvidas 

pela agremiação, igualmente apreciou o Orçamento de 2022, no que concerne as receitas e despesas e 

pressupostos usados para sua elaboração tendo avaliado a sua conformidade, pelo que recomendou a 

aprovação da Proposta do Plano Anual de Actividades e Orçamento de 2022. 

Comentários__________________________________________________________________________ 

Apresentada a recomendação do Conselho Fiscal, o Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

solicitou os comentários dos membros presentes e virtuais. 

Tomando a Palavra o Senhor Edson Chichongue, representante da ACIS, parabenizou a Direcção da CTA 

e a Direcção Executiva pelo trabalho desempenhado apesar dos efeitos nefastos da pandemia da 

Covid19, e colocou como dúvida o facto de o orçamento global apresentado ser de 132 milhões meticais e 
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as despesas previstas na ordem de 208 milhões de meticais, tendo questionado como se teria um 

orçamento cujas despesas são maiores que o orçamento global.  

Mais disse que o documento não planificava a parte programática e os custos operacionais, bem como a 

não apresentava a descriminação das despesas de funcionamento da CTA. Mais referiu que a CTA, no 

âmbito do DPP, deveria procurar fazer um acompanhamento das reformas adoptadas e em situações 

como as dos escandâlos veiculados sobre o INSS, entidade onde as empresas contribuem para a reforma 

dos seus colaboradores, se posicionar para apoiar e informar o empresariado. 

O Director Executivo, em resposta, esclareceu que o documento enviado antes da Sessão da Assembleia 

Geral de facto tinha um lapso na informação sobre o orçamento global que foi esclarecido na 

apresentação do tema durante a sessão. 

Sobre a descriminação das rubricas, informou que a planilha dos detalhes das despesas é disponibilizado 

na página web da CTA. 

Sobre o apoio ao empresariado, informou que a CTA tem o serviço de Provedor do Empresário, através do 

qual tem prestado apoio aos empresários em diversas questões, pelo que tem sempre acompanhado 

estas questões. 

O Presidente do Conselho Directivo agradeceu o trabalho da Direcção Executiva na coordenação e 

implementação das actividades da agremiação e afirmou que o foco da CASP seria a recuperação 

económica do país onde se vai discutir reformas e políticas para ultrapassar os diversos desafios que vem 

assolando o país. Versando sobre a intervenção do representante da ACIS disse que a CTA não poderia 

andar a reboque de qualquer entidade, e que os seus membros devem ser dinâmicos na busca de 

soluções para as questões que afligem as empresas que são seus membros.  

Quanto ao PAMAN, referiu que aquele instrumento era resultado do alinhamento da CTA e dos seus 

membros com o Governo sobre os aspectos económicos que careciam de reformas, e que foi alvo de 

monitoria de todas partes envolvidas, quando ao INSS esclareceu que os maiores contribuintes são os 

empregadores, pelo que estes são os mais preocupados, e é igualmente preocupação maior da CTA afim 

de tenha uma gestão mais incisiva, como a de uma instituição financeira, de modo a ser mais clara e 

eficaz. 

A finalizar, informou que a CASP, adiada devido a sobreposição de agenda do Governo, está a ser 

remarcada para Março, e que a expectativa era de ver os empresários a participarem em massa 

apresentando projectos para financiamento externo, quando ao Economic Briefing, informou que o evento 

seria realizado em Nampula, e que aspirava trazer uma agenda do sector privado inspirada no Doing 

Business e fazer uma avaliação do sector empresarial. 

Desejou a todos festas felizes e suas familías e um próspero 2022. 

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou a votação o Plano de Actividades e Orçamento 

de 2022, que foi aprovado por unanimidade.  

_____________________________________________________________________________________ 
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Encerramento:________________________________________________________________________ 

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral encerrou a trigésima primeira sessão ordinária e 
agradeceu a presença de todos membros.___________________________________________________ 

Tendo dito isto, deu por encerrada a sessão da Assembleia Geral quando eram doze horas e seis 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) 
 
Anexo: 
Plano de Actividades e Orçamento de 2022 
Parecer do Conselho Fiscal 
 


