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ESTRATÉGIA E OBJECTIVOS  

 

A CTA é uma pessoa colectiva de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica e 

com autonomia administrativa, que representa os interesses do sector privado em Moçambique no 

processo de diálogo com o Governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Plano de Actividades 2021 tem como objectivo primordial materializar acções que corporizam os pilares 

do Plano Estratégico 2021-2024, nomeadamente: 

 

Missão 
Construir e liderar, com os seus stakeholders, um 

ambiente de negócios, que coloque o sector 

privado como um sujeito activo e fazedor da 

nossa economia, bem como organizações 

empresarias, inclusivas, proactivas e prósperas. 

 

Visão 

Um sector privado coeso, produtivo, gerador e 

distribuidor da riqueza nacional. 

 

 

Valores 

 Legalidade; 

 Boa governação; 

 Integridade empresarial; 

 Produtividade. 

 

. 
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1. NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

O presente relatório apresenta o balanço das actividades da CTA- Confederação das Associações 

Económicas de Moçambique no período de Janeiro - Dezembro de 2021. 

 

O ano de 2021 marca o início de implementação das linhas de acção do novo Conselho Directivo saído 

das eleições de Dezembro de 2020. Neste sentido, constitui objectivo deste relatório aferir o grau de 

execução das actividades programadas para o período Janeiro-Dezembro de 2021 com vista a 

materialização do plasmado no Plano Estratégico 2021-2024. 

 

A implementação do Plano de Actividades da CTA, durante o período em referência foi feita num contexto 

de um desempenho económico frágil decorrente da continuidade dos impactos da pandemia da COVID-

19, das calamidades naturais e dos impactos da situação de instabilidade na província de Cabo Delgado.  

 

O presente relatório está estruturado em seis (6) secções, sendo que após esta introdução, na segunda 

secção faz-se o balanço geral das actividades, seguido de um balanço por pilar estratégico, na quarta 

secção apresenta-se a execução orçamental do período em análise e na quarta e última secção 

apresentam-se as conclusões. 

 

O documento baseia se em aspectos qualitativos, quantitativos em relação as actividades da CTA bem 

como as informações envolventes. 

 

O modelo de garantia e confiabilidade das informações contidas neste relatório é suportado pela Direcção 

Executiva da CTA.  
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2. CONTEXTO MACROECONÓMICO 

2.1.1 Avaliação geral  

 

No âmbito internacional, após a forte recessão global, regista em 2020 resultante do forte impacto da 

pandemia da COVID-19, que se traduziu num crescimento negativo de 3,1% da economia mundial, em 

2021 observou-se uma retoma do crescimento na ordem de 5,9%.  

 

Ainda devido a pandemia da COVID-19, assistiu-se a uma crise na cadeia de abastecimento global, que 

devido a escassez de mão de obra nos portos, levou a congestionamentos portuários e redução da 

capacidade dos sistemas de transportes terrestres, resultando num aumento da inflação da inflação em 

muitos países. 

 

Figura 1: Crescimento Economico Mundial (%) 

Fonte: WEO, FMI (Janeiro, 2022) 
 

 

Conforme se pode observar dos gráficos acima, as divergências entre as perspectivas económicas são 

uma consequência de grandes disparidades no acesso às vacinas e no apoio às políticas.  

 

A nível doméstico, os dados económicos publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (Fevereiro, 2022) 

indicam que a economia moçambicana registou uma taxa de crescimento de 2,16% em 2021, o que 

representa uma aceleração em 3,39 pontos percentuais face a contração de -1.23% observada em 2020. 

Segundo estes dados foram fonte da relativa retoma da actividade económica as dinâmicas apresentadas 
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pelo sector da agricultura sendo que este sector tem um peso de cerca de 25% no PIB e a notável 

recuperação do sector extractivo.  

 

Figura 2: Taxa de crescimento económico e evolução da inflação 

Fonte: INE, 2022 

 

No que concerne ao nível geral de preços, dados referentes ao período de Janeiro a Dezembro de 2021 

revelam que o País experimentou uma relativa estabilidade de preços face a igual período de 2020, tendo 

a inflação média se situado em 5,69% e a acumulada em 6,74%, porém, notou-se uma tendência 

crescente que é revelador da recuperação da procura agregada após o choque pandémico que se abateu 

em 2020. De igual forma, a tendência dos preços reflecte a subida dos preços a nível internacional 

principalmente de cereais e combustíveis e os constrangimentos observados a nível das cadeias de 

logística. 

 

Relativamente a taxa de câmbio, o ano foi marcado por uma forte apreciação do Metical face as principais 

moedas transacionadas no mercado durante o Mês de Abril, seguido de uma correção na cotação. No 

cômputo geral a tendência foi estável o que permitiu maior previsibilidade dos agentes económicos, quanto 

ao curso dos rendimentos provenientes das suas exportações, bem como dos gastos com importações. 

 

A nível da política monetária o período em análise foi caracterizado por dois momentos distintos, sendo 

que o primeiro foi o do aumento de 300 pontos base na Taxa de Juro de Política Monetária (MIMO), isto é, 

de 13,25% para 16,25%, no Comité de Política Monetária do Banco de Moçambique realizado em Janeiro 

de 2021 e o segundo momento é de estabilidade que se assistiu no resto dos meses. As restantes taxas 
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de juro de referência do mercado acompanharam esta evolução, com particular realce para a taxa única 

de referência para as operações de crédito do sistema financeiro nacional - a Prime Rate que passou de 

15,5% para 18,6%. 

Quanto ao sector externo, dados anuais de 2021 mostram uma ligeira melhoria do défice da balança 

comercial quando comparado com o período homólogo de 2020 resultante da recuperação mais 

pronunciada das exportações comparativamente as importações, principalmente devido a melhoria do 

desempenho das receitas de exportação de produtos manufatureiros (alumínio, amêndoa de caju, açúcar) 

e do sector extractivo (rubis e carvão mineral), num contexto de manutenção de reservas internacionais 

(incluindo Megaprojectos) cuja estimativa para finais de Dezembro foi de uma cobertura de importações de 

5 meses.  

 

2.1.2 Impacto da Envolvente Macroeconómica na CTA 

 

A envolvente macroeconómica de Janeiro a Dezembro de 2021 teve impacto nas actividades da CTA, 

tendo sido manifestada de forma mista através das principais fontes de financiamento principalmente via 

MCNET, bem como na capacidade de mobilizar patrocínios para os eventos programados. 

 

A MCNET gera recursos financeiros no acto das importações de mercadorias diversas no País. Assim 

sendo, após a redução em cerca de 12% no volume das importações entre 2020 e 2019 devido ao impacto 

da pandemia viral, as importações de bens e serviços inverteram a tendência registando um crescimento 

de 33% no período em foco, conforme atesta a figura 3.  

 

Figura 3: Evolução das importações trimestrais, 2019 a 2021 (mil milhões de USD) 

Fonte: Dados do Banco de Moçambique disponíveis em www.bancomoc.mz 

http://www.bancomoc.mz/
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Por outro lado, as exportações de bens após registarem um enfraquecimento em 2020, evoluíram de 

forma favorável ao longo de 2021, conforme atesta o crescimento em 55% no volume de exportações 

registado de Janeiro a Dezembro de 2021 face 2020, tendo sido impulsionado pelas exportações 

provenientes do sector extractivo. A recuperação das importações afectou positivamente o volume de 

receitas geradas nesse processo. 

 

O prosseguimento dos impactos da COVID-19 no tecido empresarial afectou igualmente a capacidade da 

Confederação de mobilizar recursos principalmente na forma de patrocínios, visto que o nível de 

rendibilidade das empresas ainda está aquém do desejado.  

 

3. BALANÇO GERAL DAS ACTIVIDADES  

 

Em conformidade com o plasmado no Plano Estratégico 2021-2024, as actividades da CTA foram 

realizadas através das suas principais unidades, o Gabinete de Apoio Empresarial e unidades autónomas.  

Tabela 1. Desempenho Global da CTA Jan-Dezembro de 2021 

Objectivos Metas Realização  

Objetivo 1. Aumentar a Produtividade do DPP    

           Produzir Fundamentações dos assuntos constantes da Matriz do 
PAMAN para 2021 

30% 
100% 

Assegurar a inclusão de reformas estruturantes no PES 2022 5 0% 

       Elaborar pareceres sobre propostas de legislação 100% 100% 

           Organizar mesas redondas de consulta sobre propostas de 
pareceres 

100% 
100% 

           Realizar a XVII CASP  100%  50% 

           Realizar os CMANs 1 100% 

           Realizar Fóruns Empresariais Provinciais (FEP) 2 50% 

           Realizar a Reunião do Conselho Directivo Alargado 10 40% 

           Realizar os Seminários Nacionais dos CEPs 2 0% 

           Avaliar a implementação de Reformas 1 100% 

          Capacitar os Pelouros  em matérias do DPP 6 100% 

           Negociação do Salário Mínimo 2 
100% 

Objetivo 2. Aprofundar o Desenvolvimento Institucional da CTA     

           Elaboração do Regulamento dos DEPs 40 100% 

           Desenvolver um sistema de Boas Práticas/Transparências/Éticas 
no Associativismo 

1  
0% 

Implementar a Ferramenta de gestão automatizada das bases de dados 1 50% 

Avaliar a implementação do Fundo de Apoio Associativo 1 75% 

Realizar um Encontro de indução com os CEDs 1 0% 
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Desenvolver o Regulamento Interno 1 0% 

    

Objetivo III. Promover a Competitividade do Sector Empresarial 
Moçambicano  

1 

  

           Monitorar a Competitividade    1 100% 

           Implementar o PRONACER  1 100% 

Institucionalizar a implementação do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Empresarial(FADE) 

4 
25% 

Mapear o nível de digitalização das PMEs 25 0% 

Implementar o sistema de código de Barras 100% 0% 

Objectivo IV. Fortificar Parcerias Internas & Externas 1   

          Organizar Missões empresariais 6 20% 

          Angariar novos parceiros para financiamento da CTA  4 
75% 

          Participar em reuniões da SADC Business Council 6 100% 

          Apoiar as PMEs na identificação e no acesso as linhas 
alternativas para o       financiamento 

4 
50% 

 

Conforme pode-se visualizar na Figura 4, do total das actividades planificadas para 2021 foram 

implementadas 42%. Do remanescente, 37% das actividades não foram realizadas e 22% parcialmente 

realizadas.  

 

Figura 4: Grau de Realização das Acções do Plano 

 

 

De referir que a execução das actividades no período em referência foi fortemente influenciada pela 

organização da CMAN, dos Economic Brieifing, lançamento do projecto Fortalecimento da Capacidade 

Produtiva das PME’s do sector do agronegócio com o apoio do BAD, bem assim o inicio da preparação da 

XVII CASP que demandou esforço conjunto e acrescido de todas unidades. 
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Outrossim, este nível de execução ainda que reflicta a capacidade de reinvenção e adaptação da 

Confederação, o mesmo foi constrangido pelas aplicações de medidas para conter a propagação da 

pandemia viral sobre o quadro de recursos humanos, accão que demandou a aplicação do regime de 

rotatividade laboral e o trabalho remoto principalmente no I semestre de 2021, altura que o País assistiu 

um aumento preocupante de casos de COVID-19 devido a variante Delta. 

  

4. BALANÇO DAS ACTIVIDADES POR PILAR ESTRATÉGICO 

 

O balanço das actividades de Janeiro a Dezembro de 2021 e é positivo, por ter sido marcado com a 

realização de actividades estruturantes, conforme descrito abaixo. 

 

4.1 Pilar I: REFORÇAR O DIÁLOGO PÚBLICO PRIVADO 

 

Com o novo ciclo de governação na CTA, a adopção do novo Plano Estratégico 2021-2024, induziu uma 

nova abordagem, na actuação da CTA. Neste sentido, com vista ao alcance dos principais objectivos, 

nomeadamente, a remoção de barreiras e a melhoria do ambiente de negócios, justificou-se a 

necessidade de criar novos pelouros, com o intuito de dar resposta aos anseios dos membros e a 

comunidade empresarial no geral. Por conseguinte, o número de Pelouros passou de 13 para 19. 

 

 Dinâmica do DPP 

No que concerne a dinâmica do DPP, após a tomada de posse dos novos lideres dos Pelouros em janeiro 

do presente ano, os 19 Pelouros realizaram no período em análise 391 encontros, dos quais 113 foram 

encontros da liderança do Pelouro, 136 encontros entre os membros o Pelouro, 55 encontros com Ponto 

Focal, 26 encontros com Ministros e 61 encontros com outros parceiros, conforme a tabela 2. 
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Tabela 2. Dinâmica do DPP 

PELOUROS 

ENCONTROS REALIZADOS  

INTERNOS EXTERNOS 

TOTAL LIDERENÇA 
DO 

PELOURO 

MEMBROS 
DO 

PELOURO 

PONTO 
FOCAL 

MINISTROS 
OUTROS 

PARCEIROS 

AGRO-NEGÓCIO, NUTRIÇÃO E INDÚSTRIA ALIMENTAR 5 4 2 2 4 17 

CONSTRUÇÃO CIVIL E IMOBILIÁRIA 9 9 1 1 3 23 

INDÚSTRIA 7 5 4 1 1 18 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 3 2 4 2 6 17 

SERVIÇOS DE SAÚDE PRIVADA E SEGUROS 6 8 8 2 5 29 

TRANSPORTE 7 11 0 0 3 21 

TURISMO, HOTELARIA E RESTAURAÇÃO 5 22 0 3 2 32 

INDÚSTRIA CRIATIVA E CULTURA 7 15 0 2 1 25 

POLÍTICA E SERVIÇOS FINANCEIROS 1 3 3 0 2 9 

POLÍTICA FISCAL, ADUANEIRA E COMÉRCIO INTERNACIONAL 3 2 4 1 7 17 

LABORAL E SEGURANÇA SOCIAL 22 10 6 8 6 52 

RECURSOS NATURAIS E ENERGIA 4 2 0 0 6 12 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL  4   2  1    7 

POLÍTICA DAS TICS, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO 6 12 4 1 4 27 

MULHER EMPRESARIA E EMPREENDEDORISMO 12 6 8 2 6 34 

TERRA E AMBIENTE 4 12 3 0 0 19 

DESENVOLVIMENTO E CAPACIDADES LOCAIS 3 3 1 0 2 9 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 4 8 0 0 1 13 

SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PROTECÇÃO PRIVADA 5 2 7 1 2 17 

TOTAL 113 136 55 26 61 391 

 

Os pelouros que mais se destacaram no período em análise foram: Laboral e Segurança Social com 52 

encontros, Mulher Empresária e Empreendedorismo com 34 encontros, Hotelaria e Turismo com 32 

encontros realizados, Política das TICs, Inovação e Educação com 27 e Indústria Criativa e Cultura com 

25 encontros, encontros. Os sectores com menor dinamismo foram o da Cooperação Económica e 

Relações Exteriores que manteve 7 encontros de trabalho e Desenvolvimento e Capacidades Locais com 

9. 
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Encontros de trabalho com o Ministro da Indústria e Comércio, e a Inspeção Nacional das Actividades 

Económicas abordar assuntos relacionados com a implementação do decreto de Estado de Calamidade 

Pública; com a Direcção do Apoio ao Sector Privado para monitoria do Impacto do DPP.  

 

Na discussão de medidas para impulsionar a retoma económica, o Ministério da Cultura e Turismo 

mecereu também especial atenção, visto que o sector de turismo foi o mais afectado pela pandemia da 

COVID-19 

 

 

Para melhorar a produtividade do Diálogo com o Governo, as acções foram estruturadas na base do 

dialogo baseado em evidencias e desenvolvimento de um sistema de monitoria de reformas 

.  

Figura 5: Estruturação das acções no âmbito do DPP 

 

 

O desenvolvimento de um diálogo baseado em evidências tem vista convencer e mobilizar os principais 

stakeholders a implementar as reformas identificadas pelo sector privado. Neste âmbito foram 

desenvolvidas as seguintes acções: 

 Prosseguimento da elaboração dos relatórios de Índice de Robustez Empresarial, tendo sido 

publicados 4 edições. 

 Foram produzidos 33 pareceres versando de matérias de diferente índole, conforme pode-se 

visualizar no anexo 2. Como resultado, algumas reformas foram anuídas neste período, sendo de 

destacar as seguintes: 
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Tabela 3. Principais Reformas realizadas em 2021 

Actividade Impacto 

Regulamento de Derivados 
Financeiros do Mercado de Balcão 
não compensados por uma 
contraparte central 
 

Após ter interdito a realização de operações bancárias com recurso a 
derivativos financeiros em 2019 por ausência de um quadro legal para o 
efeito, o Banco de Moçambique aprovou, em Fevereiro de 2021 o 
regulamento dos derivados financeiros através do AVISO Nº. 01/GBM/2021 

Lançamento da Central de Registo 
de Garantias Mobiliárias 
 

O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, lançou no 
dia 30 de Junho de 2021 a Central de Registo de Garantias Mobiliárias, que 
representa um passo de avanço para a implementação do regime de 
utilização de coisas moveis como garantia, alargando, assim, os 
mecanismos de constituição de garantias para a contratação de créditos 
bancários.  

Revogação das taxas de 
assistência e fiscalização a bordo 
de veículos nos postos fronteiriços 
 

Através do Diploma Ministerial nº 28/2021 de 30 de Abril, os Ministérios do 
Interior e da Economia e Finanças revogaram as taxas de assistência e 
fiscalização a bordo de veículos e motociclos, que eram cobradas nos 
postos fronteiriços desde o dia 1 de Agosto de 2020. Esta medida 
representa um alívio para o sector empresarial, sobretudo do sector dos 
transportes que vinhas registando prejuízos assinaláveis devido a 
imposição destas taxas.  

Aprovado o Decreto sobre o novo 
Regulamento Geral do Acesso à 
Energia Fora da Rede 
 

Que visa adequar os últimos desenvolvimentos do sector de energia 
derivado da evolução e inovação tecnológica e financeira voltada ao uso de 
energias limpas ou amigo do ambiente e de materializar o compromisso do 
País de acesso universal a energia até 2030, com maior participação do 
sector privado, incrementando deste modo a competitividade e contribuindo 
para um crescimento económico sustentável. 

A revisão do Regulamento de 
Custas na Jurisdição 
Administrativa 

o valor do visto, a título de emolumentos, a ser, diferentemente do que 
previa, designadamente, 0,95, 0,85 e 0,70 por mil, do valor total do 
contrato, tal como prevê o artigo 1 do Diploma Ministerial n° 62/2021, de 16 
de Junho. Para além da redução de procedimentos, a aprovação desta 
reforma impactou, igualmente, na redução do tempo e custos 
(emolumentares), no processo de aquisição de visto, na submissão de 
contratos não relativos a pessoal.  
 

A Revisão do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de 

Retirada da obrigatoriedade de apresentação da garantia provisória, nos 
concursos de fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado. O 
concorrente passa a poder, de forma alternativa, apresentar a Declaração 
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Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado 

de Garantia, reconhecida pelo Cartório Notarial, no modelo a ser aprovado 
pela Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições 

Diploma Ministerial n° 64/2021 que 
aprova o Regulamento de Selagem 
de Bebidas Alcoólicas e Tabaco 
Manufacturado Sujeitos ao 
Pagamento do Imposto sobre 
Consumos Específicos 
 

Introduz a selagem de cervejas e outras bebidas alcoólicas prontas para 
consumir (RTD, sigla em inglês), no âmbito da implementação do Programa 
de Selagem de Tabaco e Bebidas Alcoólicas. Preve-se que afecte em 
grande medida a eficiência das indústrias de bebidas alcoólicas e tabaco 
manufacturado, visto que o tempo para obtenção dos selos, pode 
comprometer o processo de produção; (ii) indexação dos preços dos selos 
a moeda externa; (iii) aumento dos preços dos selos que desincentiva a 
produção nacional; (iv) o processo de requisição dos selos; (v) o prazo dos 
selos; dentre outros. 

 

A segunda actividade consistiu no desenvolvimento de um sistema de monitoria de reformas aprovadas, 

sendo que ao principal objectivo é garantir que as reformas já aprovadas tenham uma implementação 

integral para que o seu racional se traduza em benefícios para o sector privado e o ambiente de negócios 

no geral. Neste âmbito foram partilhados no CMAN os resultados dessa avaliação. 

 

Ainda no rol do aprofundamento do Diálogo Público Privado, ressaltam-se as seguintes actividades que 

constam da Figura 6. 

 

Figura 6: Principais actividades desenvolvidas no reforço do DPP 

 

CMAN 

Decorreu a 20 de Agosto de 2021, o VIII Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócios – CMAN, 

presidido por Sua Excelência, Carlos Agostinho de Rosário, o Primeiro-ministro da República de 

Moçambique e contou com a presença de vários membros do Governo, sendo de destacar, os Ministros 

da Economia e Finanças, do Trabalho e Segurança Social, Vice da Agricultura e Desenvolvimento Rural, 

Vice do Turismo e Cultura, entre outros quadros seniores do Governo. 

 

No evento foi apresentado o Balanço do nível de Implementação do PAMAN (2019-2021), que até Julho 

do presente ano, apresentava um nível de realização de 38,6%, configurando aquém das expectativas. 
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Ainda no debate foram levantadas um conjunto de questões por parte do sector privado, que constituem 

entrave para o bom andamento dos negócios no país, sobre os quais o Governo comprometeu-se a 

trabalhar para sua melhoria. 

 

Lançamento da CASP 

Por forma a dar a conhecer a realização da XVII Conferência Anual do Sector Privado, realizou-se no dia 9 

de Setembro de 2021 o seu lançamento. O evento foi orientado por Sua Excia Eng.Carlos Mesquita – 

Ministro da Indústria e Comércio e Exmo Eng. Agostinho Vuma - Presidente da CTA. O evento contou com 

a participação de membros do governo e parceiros de cooperação. 

 

A XVII CASP foi lançada com o Lema: Reformando o Ambiente de Negócios para a Recuperação 

Económica, e irá decorrer entre os dias 22 a 24 de Novembro, esperando que aconteça sob 3 

mecanismos: 

 Dialogo Público Privado - que tem por objectivo avaliar os factores de sucesso e de fracasso 

das acções desencadeadas para a melhoria do ambiente de negócios e a recuperação 

económica; 

 

 Investiment Summit - que se singe em sessões de debate que visam criar sinergias e 

recursos para a realização conjunta das condições apropriadas para atracção de negócios e 

investimentos. 

 

 Market Place – que irá se basear na criação de oportunidades de negócios, esta vai ocorrer 

sob 4 mecanismos, nomeadamente: 

1. Mesas Redondas de Investimento – serão realizadas antes do evento para 

apresentar as potenciais propostas de negócios para os investidores; 

2. Board Room Session – que consistirá na facilitação de encontros entre 

empresários engajados na promoção dos seus projectos de investimentos e dos 

investidores interessados no mercado nacional moçambicano. 
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3. Sessões Bilaterais – sessões de diálogo com países estratégicos parceiros de 

moçambique, para atração de investimentos em produtos nos quais o país possui 

uma grande capacidade produtiva; e 

4. Exposição – feira especializada para exposição de produtos e serviços.   

 

Ainda no âmbito de preparação da CASP, foi criada a Comissão de Conteúdos da CASP, que integra a 

CTA, o MIC, Banco Mundial e Speed, com objectivo de elaborar o programa da CASP, reflectindo sobre os 

temas que serão abordados, os seus objectivos e os intervenientes. Garantindo desta forma, que a CASP 

vá de encontro com o seu lema, e que contribuía para ilações para promoção, tanto do sector empresarial 

como da economia no seu todo. 

 

Utente Misterioso 

A CTA participou no projecto levado a cabo pela Direcção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento do 

Sector Privado, para avaliar periodicamente a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais dos 

BAUs, durante todo o processo de atendimento e licenciamento das actividades económicas e 

consequentemente adoptar mecanismos de melhoria da qualidade dos mesmos em todas capitais 

provinciais. 

 

Com efeito, a pesquisa piloto incluiu visitas a dois (2) BAUs e o Departamento das Entidade Legais 

localizado no Prédio Fonte Azul, nas Cidades de Maputo e Matola. 

 

Do trabalho feito, contatou-se que o resultado aferido pelos Utentes Misteriosos não traz a avaliação 

qualitativa baseada no resultado da contagem dos valores atribuídos nas várias categorias porque o 

Manual do Utente Misterioso não prevê resultados totais quantificáveis. Portanto, pode-se aferir que o 

piloto foi de grande importância pois, vai permitir melhorar o sistema de pontuação atribuída na 

metodologia. 

 

Nestes termos, os Utentes Misteriosos são unanimes em afirmar que os BAUs oferecem, no geral um 

serviço que ainda não atingiu o desejado. Os funcionários precisam melhorar a eficiência no atendimento e 

serem mais humildes quando no seu posto de trabalho. 
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Negociação do Salário Mínimo 

Após a suspensão da negociação dos Salários Mínimos em 2020, justificada pelas medidas de prevenção 

e propagação da COVID-19 e pela situação difícil que o sector empresarial se encontrava devido as 

medidas restritivas, a Comissão Consultiva do Trabalho em Julho de 2021, concordou com a retoma da 

negociação do Salario Mínimo.  

 

Sobre este assunto, e de forma a garantir as condições necessárias para o processo, como tem sido 

habitual, a CTA através da Unidade de Promoção e Coordenação de Reformas, organizou a sua equipa 

técnica de forma a fazer parte dos 8 sectores de actividade, com vista a apoia o sector empresarial no 

processo de negociação.  

 

Economic Briefing 

No âmbito da promoção de reflexões sobre a situação económica do país e o desempenho do sector 

empresarial nacional, em 2020 a CTA elaborou quatro (4) relatórios trimestrais sobre o Índice de Robustez 

Empresarial, que avalia a tendência do desempenho das empresas moçambicanas através de indicadores 

económico-financeiros que representam a estrutura de custos e receitas em diferentes sectores de 

actividade. 

 

Para a divulgação e discussão dos resultados destes relatórios, a CTA realizou quatro (4) eventos 

trimestrais, denominados “ECONOMIC BRIEFING”, onde para além da apresentação destes relatórios 

foram discutidos temas que marcaram a actualidade económica nacional, sobretudo aqueles que tem 

impacto na actividade empresarial. (Ex: Impacto da subida do preço de combustível no sector empresarial, 

impacto da suspensão do Standard Bank no sector empresarial, impacto da suspensão das actividades da 

Total Energy no sector empresarial; etc). 

 

Na última edição do ano do Economic Briefing, a CTA apresentou duas inovações importantes, 

nomeadamente, (i) Índice de Robustez Empresarial Provincial – que avalia as dinâmicas do sector 

empresarial a nível da província bem como os factores que afectam estas dinâmicas, e (ii) índice de 

Tendências de Emprego – que avalia as dinâmicas do mercado de trabalho, olhando para a tendência da 

procura e oferta de mão-de-obra. 
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4.2 Pilar II: APROFUNDAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA CTA 

 

Com vista a melhoria da capacidade institucional da CTA, de Janeiro a Dezembro de 2021 foram 

realizadas várias actividades no âmbito da Desenvolvimento Associativo, Relações Institucionais, 

Comunicação e Imagem e de Gestão dos Recursos Humanos.   

 

4.2.1 Desenvolvimento Associativo, Relações Institucionais e Comunicação e Imagem 

 

Desenvolvimento Associativo 

Assegurou-se assistência aos membros designadamente, a provisão de apoio na revitalização da 

Federação Nacional das Associações Agrárias de Moçambique (FENAGRI), da Associação dos Agentes 

Económicos de Marracuene, Associação Moçambicana de Seguros, Camara de Despachante de 

Moçambique, e Federação Moçambicana de Empreiteiros, bem como na constituição da Associação dos 

Agentes Económicos do Distrito de Moamba, e da Associação de Avicultores de Nampula. 

 

Foram actualizadas as bases de dados das Federações, Associações, e Camaras de Comércio filiadas a 

CTA, bem como a informação dos membros das Delegações Empresariais Provinciais que resultou na 

melhoria do processo de gestão e a qualidade da informação sobre os membros. 

 

 

 

No período em referência, e como resultado da acção da Confederação, aderiram a CTA 10 novos 

associados e 4 empresas ao CEN, conforme a tabela a abaixo 

 
Tabela 4: Novas Adesões, Janeiro a Setembro de 2021 

Associações CEN 

1. AGEEM- Associação dos Agentes Económicos de Marracuene    
       
2. ASSOIFLOMA- Associação dos Operadores e Industrias 
Florestais Madeira de Inhambane 
3. ASSOMAGA- Associação de Operadores Madeireiros da 
Província de Gaza 
4. AERFMT – Associação dos Exportadores dos Recursos 
Florestais e Minerais de Tete 
5. AREPOMADIL- Associação de Redução da Pobreza dos 
Madeireiros de Lichinga 
6. ASMANA – Associação de Madeireiros de Nampula 

1.Açucareira do Chinavane 
2.MSIM 
3.Sal e Energia 
4.CDM 
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Associações CEN 

7. ASOMIN- Associação Madeireira e Industrial de Nampula 
8. ASSOFLISS- Associação dos Operadores Florestais de Licença 
Simples 
9. ASSOPEGA- Associação dos Operadores Florestais de Gaze 
10. APICOL- Associação para a Promoção do investimento do 
Conteúdo Local 
 

 

Ainda no rol das actividade junto dos membros, destaca-se a realização de consultas para definição 

do novo regulamento das Delegações Empresarias Provinciais, socialização da XVII CASP, e 

auscultação de matérias diversas. 

 

Relações Institucionais, 

No que concerne as foram asseguradas a promoção da diplomacia económica em prol de parcerias 

empresarias e interações de relacionamento e promoção da CTA com as demais instituições públicas e 

privadas, os seus parceiros de cooperação, nomeadamente, Governo Moçambicano e as representações 

diplomáticas acreditadas em Moçambique. 

 

No contexto da Identificação e engajamento de parceiros para cooperação estratégica foram assinados 9 

Memorandos de Entendimento, conforme atesta a tabela 5: 

 
Tabela 5. Memorandos de Entendimento Assinados Janeiro a Dezembro de 2021 

Nº Mês/Ano Instituição Objectivo do Memorando Validade Ponto de Situação 

1 
Janeiro 
de 2021 

Associação 
Lusófona de 
Energias 
Renováveis  

Apoio na divulgação do Fórum de Investimento 
Europa-África: Renováveis em Moçambique 
2021,  e do Seminário: Oportunidades para 
Projectos de Produtores Independentes de 
Energia  Renováveis em Moçambique 2021 

 Concluido 

2 
Junho de 
2021 

African Center for 
Economic 
Transformation 
(ACET) e World 
Economic Forum 

Recolha de informação para o Executive 
Sumary do World Economic Forum 

2022 Concluido 

3 
Julho de 
2021 

Camões- Instituto da 
Cooperação e da 
Lingua, IP 

Implementação do projecto Mais emprego em 
parceria público-privado para os jovens de Cabo 
Delgado 

2024 Em curso 

4 
Junho de 
2021 

Banco Africano de 
Desenvolvimento 

Projecto de fortalecimento de capacidades 
produtiva das PMEs do sector do agro-negócio 
para sua integração nas cadeias de valor 
regionais e continentais 

2023 Em curso 

5  
Energy Works e 
Matemo 

Implementação da certificação em Norma da 
Covid19, ISO 45005:2020 para as PMEs  

2022 Em curso 
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Nº Mês/Ano Instituição Objectivo do Memorando Validade Ponto de Situação 

6  
Ministério da Terra e 
Ambiente 

Implementação do Decreto no 83/2014, de 31 de 
Dezembro, que aprova o Regulamento sobre a 
Gestão de Resíduos Perigosos, mais 
especificamente sobre as Medidas de Controlo 
e Proibição da Importação, Comercialização e 
Uso de Pneus Usados e Novos Fora do Prazo; 

2022 Em curso 

7 
Agosto 
de 2021 

Trade Foward 
Southen Africa 

Colaboração na divulgação de eventos 
empresariais e informações relacionadas a 
exportações 

 Em curso 

8  CIN 
 Execução da Pintura Artística do exterior dos 
Contentores do Mercado Municipal de Frango e 
Magumba 

2022 Em curso 

9  
Câmara de 
Comércio e Indústria 
do Paquistão 

cooperação entre os industriais, empresários e 
empresários das duas organizações e dos dois 
países 

 Em curso 

 

Comunicação e Imagem 

Foram desenvolvidas acções que tinham em vista garantir uma imagem positiva da CTA junto dos 

diferentes stakeholders no âmbito do Diálogo Público-Privado, bem assim garantir o acompanhamento 

(cobertura) das actividades onde participem os membros do Conselho Directivo e da Direcção Executiva 

para sua posterior difusão na média generalista e nas plataformas de comunicação interna, conforme 

pode-se ilustra a Figura 7. 

 

Figura 7:  Principais vectores de comunicação e imagem 

 

Ainda no capitulo da disseminação de informação, foi dado continuidade a partilha de informação de relevante sobre 

a pandemia da covid-19 através do portal https://covid19.cta.org.mz e dinamizou-se o portal principal da CTA 

www.cta.org.mz, com a introdução de campos mais faceis de acesso a informacao que consta no portal para alem 

de uma aposta maior na insercao de conteudos. 
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4.2.2 Governação  

 

Tendo por objectivo elaborar e aprovar instrumentos normativos de Governação, que estejam alinhados 

com os Estatutos e com a Estrutura Organizacional, foi aprovado o Regulamento das Delegações 

Provinciais e Distritais, instrumento jurídico que estabelece normas que regem a gestão administrativa, 

organização e o funcionamento das Delegações Provinciais e Distritais da CTA- Confederação das 

Associações Económicas (CTA), bem como dos Conselhos Empresariais Provinciais (CEPS) e Distritais 

(CEDS) nelas integrados, e aplica-se a todos os seus membros. 

 

O Regulamento estabelece ainda os direitos e deveres dos membros dos CEPs e dos CEDs, frisando que 

constituem, dentre outros, seus direitos, o de serem consultados em relação às questões fundamentais da 

economia provincial que afectam o ambiente de negócios na província, propostas de regulamento e 

políticas submetidas ao sector privado pelo Governo e o de terem acesso privilegiado à informação 

económica relevante da conjuntura, provincial, nacional e internacional; e seus deveres os de participar 

activamente nas reuniões e nos trabalhos, bem como pelouros e eventuais grupos de trabalho constituídos 

no seu âmbito, colaborar na execução das deliberações tomadas e nas directivas enunciadas pelo CEP e 

pelos órgãos sociais da CTA, dentre outros.  

 

Quanto a aspectos de gestão financeira, o Regulamento ressalva que as Delegações Provinciais devem 

realizar todos os esforços e iniciativas de captação de receitas próprias com vista a financiar as suas 

actividades e reduzir as dotações orçamentais da sede ao mínimo possível. 

 

4.2.3 Gestão de Recursos Humanos 

 

Implementado o Sistema de Avaliação de Desempenho que visa providenciar bases objectivas de 

avaliação do desempenho, que sustentem uma atribuição fundamentada de compensações relacionadas 

com o desempenho (quando aplicável e sustentável financeiramente), uma planificação adequada de 

formação e desenvolvimento dos colaboradores e um sistema eficaz de progressão na carreira dos 

colaboradores da CTA. 

 



21 
 

Igualmente, garantiu-se a realização de sessões de monitoria periódica da evolução do 

cumprimento/alcance das metas de cada objectivo, analise de constrangimentos e definição de acções de 

melhoria. 

 

Implementação do Manual de Processos e Responsabilidades visando reforçar a organização e dotar 

maior eficiência institucional. 

 

Por outro lado, durante o período em referência a CTA contratou um (1) colaborador para sede para 

reforço do quadro de pessoal existente e melhoria da sua capacidade de prestação de serviços. 

   

No período em referência a CTA apresenta-se com uma estrutura funcional de 64 colaboradores 

distribuído pelas Unidades e pelos DEPs conforme ilustrado na Figura 8. 

 

Figura 8: Situação de recursos humanos 

No âmbito da prevenção contra o COVID-19 estabeleceu-se uma escala para a rotactividade da presença 

dos colaboradores no escritório e assegurou-se as demais medidas de prevenção que incluiu a 

disponibilização de mascaras, luvas e desinfectantes. 

 

4.2.4 Actividades Desenvolvidas pelas Delegações Empresariais Provinciais 
 

A título do que sucedeu com as actividades planificadas a nível central, as DEPs também viram 

desenvolveram várias actividades nos domínios do DPP, Desenvolvimento associativo, divulgação de 

oportunidades de negócios. Para um maior detalhe vide o anexo 1. 

 

Prosseguiu-se com a criação dos Conselhos Empresariais Distritais, tendo para o efeito sido criadas no 

período em análise 2 CEDs, isto é, Chinde e Mucubela na província da Zambézia perfazendo neste 
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momento 96 CED, isto é, uma cobertura territorial de 62%. As províncias de Tete, Manica, Inhambane, 

Gaza e Maputo, têm uma cobertura de 100% dos distritos. 

 

4.3 Pilar III: COMPETITIVIDADE DO SECTOR EMPRESARIAL MOÇAMBICANO 
 

Este pilar tem em vista assegurar os serviços aos membros e à comunidade empresarial, de forma geral, 

que são essenciais e complementam o Dialogo Público Privado. A área de competitividade do sector 

empresarial moçambicano tem o seu enfoque em actividades ligadas a promoção de acções de 

capacitação das empresas, e da identificação de fontes alternativas de financiamento das empresas. 

 

4.3.1 Desenvolvimento e Capacitação Empresarial 

As acções de desenvolvimento e capacitação empresarial estiveram assentes em 3 vectores, como ilustra 

a figura a baixo: 

 

Figura 9: Desenvolvimento e Capacitação Empresarial 

 

 

 

O projecto de Fortalecimento de Capacidades Produtiva das PMEs do Sector do Agro-negócio para sua 

Integração de Cadeias de Valor Regionais e Continentais, em parceria com o Banco Africano do 

Desenvolvimento irá beneficiar cerca de 300 PMEs com o foco na criação de empregos para jovens e 

mulheres das zonas centro e norte do País.  

 

O Projecto +Emprego em parceria com o Instituto Camões irá contribuir para reforçar as parcerias público-

privadas e melhorar a competitividade das PME moçambicanas, com o finalidade de aumentar a 

Valor acumulado: Mais de USD1200 milhão 
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empregabilidade da população jovem da província de Cabo Delgado. No âmbito deste projecto foram 

elaborados e implementados Planos de Negócio, Planos de Marketing e estratégias de “Fund Raising” que 

beneficiou 65 empresas em Cabo Delgado. 

 

O Programa Trade Forward Southern Africa, visa a partilha de informação pertinente sobre mercados e 

procedimentos para exportação com o empresariado moçambicano, tendo beneficiado 35 empresas. 

 

O projecto CTA mulher negócios, em parceria com a OIT, para a concepção de uma base de dados e 

mapeamento das empresas geridas por mulheres. Sensibilização da questão do gênero e distribuição 

espacial das empresas. 

 

4.3.2 Facilitação de Acesso a Financiamento 

No que tange a actividade de destaca-se o lançamento da oportunidade de Financiamento para projectos 

do sector da Agricultura no âmbito do Fórum da Revolução Verde Africana em parceria com a AGRA. 

 

Adicionalmente, foi submetida a proposta de criação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial 

(FADE) ao Banco de Moçambique, tendo em vista promover a inclusão das PMEs na economia local 

abordando as suas necessidades de financiamento e outros constrangimentos que comprometem a oferta 

efectiva de bens e serviços na cadeia de abastecimento dos grandes projectos. 

 

Foi garantida a divulgação de linhas de financiamentos como a da Southern Africa Trade and Investment 

Hub - Finance and Investment, tendo resultado na submissão de 18 projectos nos sectores de serviços, 

indústria e agronegócio. 

 

No âmbito da XVII CASP foi iniciado o processo de chamada para submissão de projectos no âmbito do 

Market Place. 

 

4.3.3 Promoção e Desenvolvimento de Negócio  

Concebido e materializado o projecto de construção do Mercado Municipal de Frango e Magumba na Praia 

de Costa do Sol, numa parceria público-privada entre o Conselho Municipal de Maputo e a CTA, que foi 

entregue aos membros da Associação dos Vendedores de Frango e Magumba. Este projecto apoiou cerca 
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de 300 mulheres que se viram sem sustento com o surgimento do COVID-19 e medidas de mitigação.  

Estas mulheres foram capacitadas e formadas em finanças, higiene saúde e segurança, entre outras 

habilidades. Como resultado desta accão as beneficiarias estão mais organizadas, aumentaram o seu 

volume de venda e já podem aceder ao crédito bancário. 

 

Divulgada a iniciativa Exportação PME que é uma oportunidade de exportar leite de coco para Africa do 

Sul no âmbito da parceria com a USAID TRADE HUB. 

 

Concebida e desenvolvida uma plataforma de cadastro de empresas em moçambique, com enfoque para 

as PME de Cabo Delgado. 

 

Lançado o Prémio Melhor Exportador do Ano, em parceria com o APIEX e USAID TRADE HUB com foco 

para as PMEs que realizam exportações para Africa do Sul e o mercado norte americano ao abrigo do 

AGOA. 

 

Concebido o projecto de constituição de um Club do Exportador de Moçambique, visando a promoção de 

exportações, remoção de barreiras ao comércio, e exploração de oportunidades das cadeias de valor 

regionais. 

 

Prosseguiu-se com a actualização da Base de dado do agronegócio que permitiu conhecimento dos 

operadores ao longo do País. 

 

4.3.4 Promoção da Certificação das Empresas Moçambicanas 

No âmbito da deu-se continuidade a materialização do Programa Nacional de Certificação Empresarial 

(PRONACER) que tem como objectivo principal assegurar uma participação efectiva e sustentável das 

empresas nacionais, incluindo PMEs na cadeia de bens e serviços a indústria de carvão, petróleo e gás 

natural em Moçambique. No período em foco, prosseguiu a II fase do PRONACER, onde se realizam 

auditorias pedagógicas a 20 empresas para receber certificação. 
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No âmbito da implementação do Projecto +Emprego, foram capacitadas 20 empresas em temáticas 

ligadas a auditores internos de qualidade em resposta a implementação e controle de normas de 

qualidade com objectivo a certificação. 

 

Iniciado o processo de revisão da norma do arroz fortificado, em parceria com o INNOQ, OLAM, Ministério 

da Agricultura e Saúde visando normalizar o arroz que será certificado, incluindo a o objectivo de garantir 

que os produtores tenham conhecimento dos benefícios da norma. 

 

No contexto do Memorando assinado com a Energy Work e a Matemo, foi desenvolvido o projecto que tem 

em vista implementar a Norma da COVID19 ISO 45005:2020 para as PMEs. Na fase piloto do programa 

prevê-se certificar 60 empresas. 

 

4.3.5 Provedoria do Empresário 

No que concerne a Assistência Técnica ao Empresário, de Janeiro a Dezembro de 2021, foram recebidos 

quatro (4), dos quais duas (2) reclamações, dois (2) pedidos de parecer e um caso sobre conflitos de terra 

em Marracuene. Sobre as reclamações apresentadas, uma reclamação era sobre a aplicação pontual 

contraproducente do regime aduaneiro de importação do açúcar e outra sobre conteúdo local, devido a 

exclusão de empresas moçambicanas no processo de procurement para prestação de serviços a ENI, 

sendo que os dois casos foram enviadas cartas de contestação e se aguarda pelas respectivas respostas. 

No que concerne aos pareceres um caso foi concluído porque a empresa reclamava pela multa aplicada 

pela Polícia Municipal devido a poluição sonora, ao que posteriormente o utente desistiu ao reconhecer 

que violou a legislação em vigor. O outro caso foi tramitado, tendo-se feito analise e parecer enviado em 

carta para o Alto Comissariado da Índia em Maputo, relativo a fraude da Agro Arshan Lda e da Quality 

Pulse Exporters Limited. Em relação ao caso de conflito de terra em Marracuene entre empresários locais 

e os cidadãos a CTA fez uma reunião de auscultação com os empresários. Vide a tabela a seguir: 

 

Tabela 6. Actividades de Provedoria do Empresário 

N° Actividade Realizada Assunto Ponto de Situação 
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1 

 

Carta contestação ao MIC 

Reclamação da GS Holdings sobre a 

aplicação pontualmente contraproducente do 

regime aduaneiro de importação de açúcar 

  

Actividade concluída. Carta submetida, mas 

ainda sem resposta (pelo menos a equipa do 

GAE não tem conhecimento de ter havido 

alguma resposta) 

 

 

2 

 

 

Carta contestação a ENI 

Contestação sobre a exclusão de empresas 

moçambicanas do processo de 

procurement para prestação de serviços 

Actividade concluída. Carta submetida, mas 

ainda sem resposta (pelo menos a equipa do 

GAE não tem conhecimento de ter havido 

alguma resposta) 

 

3 

 

Análise e parecer sobre o 

caso Centro Social Chuteiras 

 

Multa aplicada pela Polícia Municipal devido a 

poluição sonora 

Actividade concluída. O utente desistiu dos 

serviços por ter reconhecido que violou a 

legislação em vigor e que por isso decidiu 

pagar a multa 

4 Análise e parecer sobre o 

caso Agro-Arshan Lda 

Fraude da Agro Arshan Lda e da Quality 

Pulse Exporters Limited 

Actividade concluída. Enviada carta para o 

Alto Comissariado da Índia em Maputo  

 

Outras Actividades de Apoio ao Empresariado contemplaram a criado o checklist para pedido de 

Financiamento e Termos & Condições de Assistência do GAE; e a criação da ferramenta de 

automatização de Marketing que permitiu divulgar cerca de 30 oportunidades. 

 

 

 

 

4.3.6 Monitoria sobre aspectos que afectam a competitividade do sector empresarial 

 

No âmbito da elaboração do Índice de Robustez Empresarial e do debate no seio dos Pelouros, foram 

desenvolvidas análises de matérias que constrangem a competitividade das empresas nacionais, 

nomeadamente: 

 

Tabela 7: Estudo e reflexões realizados 

Estudo/reflexão Principais conclusões 

O uso dos derivativos financeiros pelas 
empresas como alternativa para mitigar o 
impacto das variações cambiais, no âmbito 
do Aviso N°1/GBM/2021 de 4 de fevereiro 

 

A apreciação substancial da taxa de câmbio que se assistiu no mês de Abril de 
2021, em cerca de 20%, despertou a importância do uso de derivativos 
financeiros como instrumentos de protecção contra riscos cambiais. No entanto, 
este instrumento não estava regulamentado. Por esta razão, em 2019, através do 
Aviso n°5/GBM/2019 de 4 de Abril, o Banco de Moçambique interditou a 
utilização de derivativos financeiros pelos bancos comerciais, enquanto 
preparava regulamentação específica sobre essa matéria. 
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Através do Aviso N°1/GBM/2021 de 4 de fevereiro, o BM estabeleceu a 
regulamentação destas operações o que permite estabelecer maior transparência 
e segurança nas operações de derivativos de balcão, garantir um controlo mais 
rígido das garantias dadas pelo mercado financeiro, uma vez que segundo o 
regulamento a transação de derivativos está sujeita a aprovação do Banco de 
Moçambique, reduzindo desta forma o risco de exposição do sistema bancário. 
Para os agentes económicos, o regulamento veio num momento oportuno como 
alternativa para não somente mitigar os efeitos da volatilidade da taxa de câmbio 
como tem se assistido, mas também como uma oportunidade para estes se 
posicionarem globalmente, possibilitando ampliar oportunidades de investimento, 
assim como a sua competitividade económica. 

Alterações no processo de cálculo 
indexante único do sistema bancário e 
suas implicações, que teve como base a 
Adenda ao acordo entre o BM e AMB, que 
visa conferir maior autonomia da AMB na 
divulgação da Prime Rate e Prémio de 
Custo 

A passagem da responsabilidade  do calculo do indexante único para a AMB 
afigura-se vantajosa para o sector empresarial, na medida em que a adenda 
prevê que este órgão deve esclarecer a sociedade e ao sector empresarial sobre 
todas as questões relacionadas com o Premio de Custo e a Prime Rate. Sob este 
ponto, vislumbra-se uma clara oportunidade de estabelecer-se um mecanismo 
permanente de comunicação entre a AMB e o sector privado, neste caso 
representado pelo Pelouro de Política e Serviços Financeiros da CTA. 

Implicações da suspensão do Standard 
Bank no mercado cambial 

 

O SB foi suspenso do mercado cambial pelo BM a 30 de Julho de 2021, 
representou um choque para os agentes económicos, sobretudo a nível do sector 
empresarial. Durante os 30 dias da sua vigência, asta suspensão criou incertezas 
e gerou impactos negativos no andamento dos negócios das empresas 
nacionais. o principal efeito negativo resultante desta suspensão foi o atraso nas 
transacções, tanto importações assim como exportações. Redução da confiança 
no sistema financeiro moçambicano e aumento do risco percebido pelos 
investidores. 

Crise da cadeia de abastecimento global-
análise de impacto no mercado 
moçambicano 
 

O surto da Pandemia da COVID-19, ditou a interrupção da cadeia de 
abastecimento a nível global. Com a reabertura das economias a ampla rede de 
portos, navios, contentores e empresas de transporte rodoviário que transportam 
mercadorias encontra-se pressionada em todo o mundo, o que tem levado a 
escassez de produtos e encarecimento do custo de envio de mercadorias. 
O impacto imediato desta crise de logística global é o aumento dos custos de 
transporte. De acordo com os dados da Freighttos Baltic Index, o custo de frete 
de um contentor de 40 Pés a nível mundial saiu de USD 2.247 em Setembro de 
2020 para USD 10.323 em Outubro de 2021, ou seja um incremento de cerca de 
359% no período de um ano. 

Apreciação cambial e suas implicações 
 

A partir do mês de Março de 2021, verifica-se uma tendência de apreciação 
sistemática do Metical face ao Dólar, sendo que nos meados do mês de Março 
esta tendência foi mais profunda, tendo ascendido a cerca de 24%, fazendo com 
que a taxa de câmbio reduza de 73.32 MZN/USD para 56.11 MZN/USD. 
A apreciação do Metical não resultou necessariamente na perda de 
competitividade das exportações moçambicanas, uma vez que o Índice de preços 
dos principais parceiros comerciais de Moçambique subiu, de 102.0 para 102.7, o 
que anulou o efeito da apreciação do metical, resultando no aumento do índice 
da Taxa de Câmbio Efectiva Real, e consequente ganho de competitividade. 

Impacto da selagem de bebidas alcoólicas 
e tabaco manufacturado no sector 
empresarial 
 

A selagem de Cervejas vai acarretar custos económicos avultados ao sector 

empresarial e a economia de forma geral, devido ao momento inoportuno da sua 
introdução visto que a economia nacional tem sido afectada pelas medidas 
restritivas associadas a pandemia da COVID-19; Quebra de produtividade, Custo 
de aquisição do Selo. 
Embora o sector das Cervejas seja o que apresenta o menor nível de evasão 
fiscal, este figura como o que mais será impactado pelo procedimento de 
selagem em termos de custos adicionais, o que torna ainda mais evidente a 
inviabilidade económica da implementação da selagem neste sector. 
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Aumento do preço de combustíveis e seu 
impacto no sector empresarial; 

Após um período prolongado de relativa estabilidade no preço do petróleo ao 
nível do mercado internacional, fase em que este manifestou-se relativamente 
baixo, observou-se desde o início de 2021 uma tendência ascendente do preço 
desta Commodity. 
Para as empresas o incremento dos preços representa um aumento nos seus 
custos operacionais extraordinário critico pela dimensão do aumento, isto é, 
cerca de 10% para o caso do combustível. Adicionalmente, a nível interno, a 
evolução dos preços em referência também é influenciada pela taxa de câmbio. 
Neste sentido, na sua condição de País importador e sem capacidade de 
refinaria, Moçambique facilmente ressente-se da alteração dos preços no 
mercado internacional. 

Impacto da COVID-19 no sector 
empresarial em Moçambique 2020 
 

A pandemia da COVID-19 afectou de forma severa as empresas moçambicanas, 
tendo o nível de actividade empresarial reduzido em cerca de 65% no primeiro 
semestre de 2020, com o maior volume de perdas de receitas a registar-se no 
mês de Maio (USD 227 milhões) devido aos impactos das medidas restritivas no 
contexto do primeiro Estado de Emergência no mês de Abril. No segundo 
semestre, as empresas mostraram uma tendência de recuperação devido a 
reabertura gradual das economias e o alívio das restrições através da transição 
do Estado de Emergência para o Estado de Calamidade Pública. 
 
O sector da Hotelaria e Turismo figura como o mais afectado, tendo registado 
uma retracção do nível de actividade em mais de 75%.  
Devido a estes impactos, estima-se que o sector empresarial moçambicano, 
como um todo, registou perdas de facturação de cerca de USD 1,1 mil milhões 
em 2020, o correspondente a 7% do PIB; e 800 horas de trabalho perdidas, isto 
e, cerca de 3 meses em termos de horas de trabalho. 
 

Impacto Dos Ataques Terroristas Na Vila 
De Palma No Sector Empresarial 

A situação de insegurança na província de Cabo Delgado que se observa desde 
2017, foi agudizada pelo ataque do dia 24 de Março de 2021, ao distrito de 
Palma, onde se encontra instalado o projecto de Gás Natural Liquefeito (Projecto 
LNG Golfinho/Atum) da Área 1 Offshore da Bacia do Rovuma, liderado pela 
Total, cujo investimento é estimado em cerca de USD 23 biliões. Devido a estes 
ataques, a Total anunciou a suspensão das suas actividades até que a situação 
de segurança seja resolvida e seja sustentável, o que afectou de forma 
considerável as empresas que se encontravam envolvidas directa e 
indirectamente neste projecto. De acordo com a avaliação feita, cerca de 410 
empresas que operavam nas zonas alvo dos ataques terroristas foram afectadas, 
colocando em risco aproximadamente 56 mil postos de trabalho. 
Devido aos ataques terroristas várias infraestruturas foram destruídas o que 
resultou em prejuízos de cerca de 148 milhões de USD. 
A suspensão do projecto representou um risco considerável no pagamento das 
facturas atrasadas, e muitas empresas registaram perdas de mercadorias 
diversas devido a suspensão dos fornecimentos. 

 

4.3.7 Enfoque na Província de Cabo Delgado 

Devido a situação peculiar que se observa em Cabo Delgado, foram levadas a cabo diversas acções para 

dar resposta aos desafios emergentes, com realce para: 

Engajamento com a TOTAL tendo sido realizada uma avaliação do impacto dos ataques 

terroristas na vila de Palma no sector empresarial; Elaboração de um inquérito sobre pagamentos 
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pendentes com a TOTAL e realizadas reuniões mensais com a TOTAL para promover e aferir a 

questão do conteúdo local no desenvolvimento do seu projecto. 

 

 Pojecto + Emprego no qual foram concebidos Planos de Negócio, Planos de Marketing e 

estratégias de “Fund Raising” tendo beneficiado 65 empresas, e foi concebida e desenvolvida uma 

plataforma de cadastro de PME de Cabo Delgado. 

 

4.3.8 Preocupação com o fenómeno de raptos 

Tendo como uma das causas o aumento exponencial de raptos no País, a CTA criou um Pelouro de 

Segurança e Proteção Privada, e no âmbito da sua missão tem vindo a interagir com os Ministérios do 

Interior e da Defesa Nacional. 

 

A respeito, durante o ano de 2021, a CTA manifestou a sua preocupação com o agravamento do 

fenómeno de raptos e o seu impacto na classe empresarial. Esta situacao está a contribuir para um maior 

clima de desespero, incerteza e insegurança, afectando negativamente o ambiente de negócios e o 

investimento privado no País. 

 

Igualmente, a Confederação colocou-se a disposição de apoiar os esforços do governo em termos de 

apoio matéria para capacitar as unidades especificas que lidam com a matéria de raptos. 

 

4.3.9 Comissão do Sector Privado de Resposta à COVID-19 

Com vista a apoiar as empresas afectadas pela pandemia viral e garantir a continuidade do negócio e do 

processo produtivo foi criada a Comissão do Sector Privado de Resposta à COVID-19, que dentre as 

actividades desenvolvidas realce vai para: 

 Apoio a iniciativa UNIVAX, nomeadamente, na divulgação e mobilização do empresariado para 

aderir o que contribuiu para um total 286 empresas aderiram para aquisição de 500.000 doses de 

vacinas para colaboradores e dependentes no âmbito da contribuição do sector privado para o 

Programa Nacional de Vacinação. 

 Elaborado um Protocolo Sanitário de COVID-19 para PMEs, com o apoio da EcoSida, enquadra 

nos esforços de mitigação dos impactos da pandemia da COVID-19 no tecido empresarial, para 

informar as micro, pequenas e médias empresas moçambicanas sobre a postura dos 
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colaboradores e trabalhadores terciários no interior dos espaços de trabalho, a movimentação 

dentro das instalações da empresa e a movimentação ou transporte destes entre as suas 

residências e o local de trabalho. 

 Elaborado o projecto para certificação de empresas em normas ISO associada a COVID-19, a ISO 

45005:2020, em parceria com Energy Work e Matemo que ira beneficiar 60 PMEs nacionais. 

 

 

 

4.4 Pilar IV: FORTIFICAR PARCERIAS INTERNAS E EXTERNAS 
 

Este pilar tem em vista promover cada vez mais oportunidades de investimento e negócios ao sector 

privado num contexto em que os desafios da globalização impõem a necessidade de aumento da 

competitividade para responder os níveis crescentes de consumo, e desta forma com níveis qualidades 

muito exigentes. 

Neste âmbito, foram realizados dois fóruns empresariais, nomeadamente: 

 Fórum empresarial Moçambique-Canada 

 Fórum Empresarial Moçambique-Africa do Sul. 

 

4.4.1 SADC Business Council 

Em linha com a assunção de Moçambique da presidência rotativa da SADC, a CTA esteve na Presidência 

da SADC Business Council, pelo foram empreendidas as seguintes actividades:  

 Organizou-se o primeiro Fórum de Negócios da SADC,  

 Desenvolveu-se uma visão de uma liderança centrada na coesão do sector privado regional e na 

sua partilha mútua de desafios e potencialidades, particularmente no desenvolvimento de um 

papel mais activo na prospecção e exploração das riquezas e recursos de cada país, de forma a 

desenvolvermos capacidades regionais que nos permitam assumir o papel que hoje é 

desenvolvido pelas multinacionais de fora do continente. 

 Mapeados os principais recursos e potencialidades regionais, isto é, identificou-se aquilo que são 

peculiaridades económicas da SADC e aquilo que nos distingue de outras regiões. 
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5. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – Janeiro -Dezembro de 2021  

RECEITAS 

 

Durante o período em foco, foi registado um total de 88,71 milhões de meticais de receitas. Os detalhes 

das receitas por fonte, estão apresentados na tabela a seguir: 

 

Tabela 8:  Mapa de Receitas – Janeiro Dezembro 2021 (valores em Milhões de Meticais) 

  Plano  
2020 

Exec. Jan-Dez Grau de 
Execução 

Plano 
2021 

Exec. Jan-
Dez 

Grau de 
Execução 

  2020 2021 
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 Receitas Próprias  211.46 100.63 44% 121.1 83.74 66.1% 

 Quotas dos Membros  21.43 22.93 107.3% 24.7 22.05 89.3% 

 Patrocínios  104 8.57 8.2% 58 23.3 40.2% 

 Gabinete de Apoio Empresarial (GAE)  1                        -    0.0% 1 0.00 0.00% 

 Missões Empresariais  9                        0.1    1.1% 0 0.00 0.00% 

 Rendas e Dividendos  38.1 44.1 115.7% 37.4 38.39 102.6% 

 Parceiros de Cooperação  37.93 24.86 65.6% 11.1 4.50 40.54% 

USAID  31.72 24.86 78.4% - - -  

FAN  6.21                        -    0.0% - - -  

UE - -  - 11.1 4.50 40.54% 

BAD - - - - - - 

TOTAL DE RECEITAS 211.46 100.63 47.6% 132.2008 88..24 88.24% 

 

O volume de receitas em 2021 corresponde a 66,7% do total de receitas programadas para o exercício 

económico em análise. Os impactos da pandemia da COVID-19, ainda continuam a se reflectir no 

desempenho financeiro, principalmente pelas medidas de prevenção mais restritivas que foram tomadas 

no início deste ano de 2021. 

 

O volume de receitas próprias situou-se em 69.1% do total anual programado, destacando-se o valor 

recebido nas quotas dos membros, cujo valor recebido em 2021 ascende a cerca de 22.5 milhões de 

meticais.  

 

A rubrica de Patrocíno reflecte essencialmente os valores recebidos do BCI no âmbito do Memorandum de 

Patrocínios em vigor entre as duas instituições, e igualmente algumas entradas referentes aos apoios no 

âmbito da CASP. 

 

As entradas na Rubrica de Rendas e Dividendos corresponde ao valor recebido proveniente das rendas do 

Edifício Millenium Park e os dividendos do último trimestre de 2020 da participação da CTA na Mcnet. 

 

Dos Parceiros de Cooperação, o valor recebido no total de 4.5 milhões de meticais, no âmbito do acordo 

com o Instituto Camões, para o apoio na área de Emprego para os jovens de Cabo Delgado. Entretanto, 

para além do acordo acima, assinou-se já com o AfDB (BAD), na ordem de USD 1 milhão relativamente ao 

qual, espera-se que o início dos desembolsos, ocorra a partir do último Trimestre do ano em curso.  
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DESPESAS 

 

Em 2021, foram gastos cerca de 89.36 milhões de Mts, que correspondem a 67.6% do total planificado 

para o mesmo período. Os detalhes dos gastos estão apresentados na tabela a seguir: 

 

Tabela 9: Mapa de Despesas – Jan Dezembro 2021 (milhões de Meticais) 

  Plano 
2020 

Exec. 
Jan-Dez Grau de 

Execução 
Plano 
2021 

Exec. 
Jan-Set Grau de 

Execução 
  2020 2021 

1. Diálogo Público Privado 88.61 3.39 2.7%      55.45         6.40  11.5% 

2. Desenvolvimento e Capacitação Institucional  63.07 88.44 56.9%      69.78       73.21  104.9% 

3. Competitividade do Sector Empresarial 17.42 0.17 13.4%        3.76         7.35  195.6% 

4. Parcerias Internas e Externas 41.3 7.92 7.5%        2.49         2.39  96.3% 

Contigências  1.05 - 381.0%        0.66            -    0.0% 

 DESPESA TOTAL  211.46 99.93 47.3% 132.13 89.36 67.6% 

 

Pode-se depreender da tabela acima que, no período em foco foram asseguradas essencialmente os 

gastos com o funcionamento do escritório (fundamentalmente fixos).  

 

Esta situação resulta de dois factores, nomeadamente: (i) o facto de que o Plano de Actividades de 2021 

ter sido aprovado em 01 de Abril de 2021. Por outro lado, (ii) o efeito das medidas de restrição que ao 

longo do I Semestre que sofreram um agravamento, facto que obrigou que a introdução do regime de 

rotação laboral. 

 

A outra rubrica que registou uma execução assinável é a de Dialogo Público Privado que inclui 

fundamentalmente os custos com a realização de eventos do CMAN e dos Economic Briefing, sendo que 

este último, ocorre numa base trimestral. Acresce, igualmente, o lançamento da XVIICASP. 

6. CONCLUSÕES 

 

O desempenho das actividades de Janeiro a Dezembro de 2021 é satisfatório. A CTA alcançou um nível 

de realização de 41% das actividades programadas, estando 22% em implementação. Para implementar 

as suas actividades, a CTA mobilizou recursos o corresponde a 66,7% do total de receitas planificadas seu 

orçamento anual, principalmente a nível das receitas próprias. 
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No período em análise a CTA implementou várias actividades sendo de destacar no âmbito do Pilar 1- 

Aumentar a Produtividade do DPP assegurou-se a realização do VIII CMAN, coordenou-se o Processo 

Negocial do Salário Mínimo para 2021; realizaram vários seminários sobre temas de actualidade, com 

destaque para os Economic Briefing onde se fez apresentação do Relatório do Índice de Robustez 

Empresarial. 

 

No que tange ao Pilar 2- Aprofundar o Desenvolvimento Institucional da CTA salienta-se a aprovação do 

Regulamento de Funcionamento das Delegações Empresariais Províncias, e adesão à CTA de 10 novos 

associados e 4 empresas ao CEN. 

 

Em relação ao Pilar 3-Promover a Competitividade do Sector Empresarial Moçambicano deu-se enfase a 

actividades ligadas a promoção de acções de capacitação das empresas, e da identificação de fontes 

alternativas de financiamento das empresas, com destaque para a concepcao do projecto de mercado do 

frango e magumba bem assim o lançamento dos projecto Mais Emprego, e Fortalecimento de 

Capacidades Produtiva das PMEs do Sector do Agro-negócio para sua Integração de Cadeias de Valor 

Regionais e Continentais, que no conjunto perfazem mais de USD1.200 milhão. 

 

No que diz respeito ao Pilar 4 - Fortificar Parcerias Internas e Externas realça-se que no âmbito da 

assunção de Moçambique da presidência rotativa da SADC, a CTA esteve na Presidência da SADC 

Business Council, em que se destacou a organização do primeiro Fórum de Negócios da SADC. 

 

E no âmbito dos esforços visando mitigar o impacto da COVID-19 foi criada a Comissão do Sector Privado 

de Resposta à COVID-19 tendo em vista apoiar as empresas afectadas pela pandemia viral e garantir a 

continuidade do negócio e do processo produtivo. 

 

Desafios/ Constrangimentos 

 

A materialização do Plano de Actividades e Orçamento de 2021, no período em foi marcado por alguns 

aspectos, sendo de destacar:  
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 Exiguidade de recursos para o financiamento de algumas actividades previstas no plano de 

Actividades. 

 Melhoria da capacidade de mobilização de fundos para a materialização das acções preconizadas 

no Plano Estratégico da CTA para o período 2021-2024; 

 Baixo nível de realização e implementação de reformas; 

 Capacitação dos Conselhos Empresarias Distritais para procederem ao levantamento das 

questões e elaborar a respectiva matriz. 
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Anexo 1: Actividades Desenvolvidas pelas Delegações Empresariais Províncias  

DIMENSÃO ACTIVIDADES 

DPP 

 Revitalizados grupos de trabalho, que incluiu actualização da base de dados, para adequar a nova administração 

provincial descentralizada; 

 Realizado encontros entre Governos Provinciais e as Delegações Provinciais, do qual destaca-se para a I Reunião 

Provincial do Governo da Província de Maputo e o Sector Privado e a 1ª sessão ordinária do Conselho Provincial de 

Coordenação de Niassa, a reunião entre Conselho Autarquico da Beira e o DEP Sofala, 

 Realizado o Forum Empresarial de Sofala  

 Realizado Fóruns de Consulta e Concertação Social Provincial; 

 Realização de encontros com as novas administrações provinciais para apresentação e engajamento do DPP;  

 Realização de reuniões com parceiros ajustados aos condicionalismos impostos pela pandemia do COVID-19; 

 Como resultado do DPP foi possível por exemplo suspender a aplicação da nova Taxa Municipal de Turista na Cidade de 

Pemba; na província de Manica foi revisto a taxa de portagem que era insustentável para os transportadores. 

Desenvolvimento 

associativo 

 Actualização da base de dados das associações e das empresas; 

 Revitalizadas 2 associações, como a dos Avicultores da Província de Manica-APAM, de Hotelaria e Turismo-AHOTUMA; 

e criadas 2 associações da Mulher Empreendedora, sendo uma da província de Manica- AMOF e a outra do Distrito de 

Manica- AMEM; Associação do Transportes de Passageiros, Associação dos Avicultores de Manica, Associação dos 

Moageiros de Gôndola e Associação dos Empreiteiros de Manica. Na província de Nampula assistiu-se a ASTRA; 

AICAJU. Na província da Zambézia foram as associações dos Empreiteiros da Zambézia (ASEZA), dos Pescadores da 

Zambézia (ASSOPEZA) e dos Agricultores de Nicoadala (ASAGN). 

Promoção de 

Oportunidades de 

negócios 

 

 Realização de feira Económica Provincial de Nampula 

 Realização de 8 Conferências Distritais em Manica 

 Realização do II Fórum de Investimentos do Distrito de Magude 
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DIMENSÃO ACTIVIDADES 

 Promoção das potencialidades e oportunidades de Negócio das províncias  

 

 

 

Anexo 2: Pareceres Emitidos 

Assunto PROVENIÊNCIA RESPONSÁVEL PONTO DE SITUAÇÃO 

Parecer sobre decreto de criação de Autoridade de Sanidade 
Agropecuária e Biossegurança  

Governo Pelouro Concluido  

Parecer de regulamento para Culturas Oleaginosa - Harmonização  Governo Pelouro Em curso 

Parecer de lei fertilizantes em Moçambique impacto socio económico 
sobre a introdução da lei de Fertilizantes em Moçambique 

AMOFERT Pelouro Em curso 

Elaboração do Posicionamento da CTA relativamente ao Regulamento 
de Custas na Jurisdição Administrativa 

Pelouro Pelouro Concluída 

Elaboração de uma Interpelação ao MOPHRH relativamente ao 
fenómeno de ajustes directo nas obras públicas 

FME Pelouro Concluída 

Reflexão em torno da legalidade das taxas de circulação de camiões 
de carga nos territórios municipais 

Pelouro Pelouro Em curso 

Parecer atinente a revisão da Politica de Qualidade  Governo Pelouro Concluido 

Parecer atinente a revisão da Estratégia de implementação da Política 
de Qualidade 

Governo Pelouro Concluido 

Em curso a elaboração do parecer sobre a revisão do Estatuto das 
MPME´s 

Governo Pelouro Em curso 

Parecer atinente a Proposta de Regulamento de Inspeção 
Farmacêutica 

MISAU Pelouro Concluido 

Parecer atinente a Proposta da Política Nacional Farmacêutica  MISAU Pelouro Concluido 
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Parecer Atinente a Proposta do Estatuto da Autoridade Nacional 
Reguladora de Medicamento (ANARME) 

MISAU Pelouro Concluido 

Elaboração e apresentação do Posicionamento do Pelouro  
relativamente à Medida de Alteração das Regras e Taxas de 
Circulação de Camiões de Carga de Materiais Especiais, aprovadas 
pelo Município de Maputo, e respectiva submissão 

Pelouro Pelouro Concluída 

Elaboração de uma Exposição para o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação para Pedido de Intervenção do Governo no 
âmbito da introdução de novas taxas de migração pela República da 
Zâmbia 

ASTROS Pelouro Concluída 

Reflexão em torno da legalidade das taxas de circulação de camiões 
de carga nos territórios municipais 

Pelouro Pelouro Concluída 

Elaboração do Parecer atinente à Revisão do Regulamento para o 
Exercício da Actividade de Agenciamento de Navios, Mercadorias e 
Serviços Complementares 

MTC Pelouro Concluída 

Parecer relativo à Proposta de Reestruturação e Alteração da Postura 
de Trânsito do Conselho Municipal da Cidade de Maputo 

Conselho 
Municipal da 
Cidade de 

Maputo 

Pelouro Concluída 

Parecer relativo à Proposta de Resolução que Aprova o Plano 
Nacional de Segurança Rodoviária 

MTC Pelouro  Em curso  

Proposta de Plano de Recuperação e Resiliência do Turismo Face ao 
Novo Normal 

MICULTUR MICULTUR A espera da validação 

Introdução do visto online (E-Visa) para fins turísticos MINT MINT Em progresso 

Proposta de revisão do Decreto nº 49/2016 de 31 de Dezembro MICULTUR MICULTUR A espera da proposta revista 
pelo MICULTUR 

Alteração da Tabela de Taxas Devidas pelos Procedimentos 
Realizados Perante a ARC 

Pelouro Pelouro A ARC aceitou a proposta da 
CTA 

Regulamento de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco 
Manufacturado Sujeitos ao Pagamento do Imposto sobre Consumos 
Específicos 

Pelouro Pelouro Sem resposta do Governo 

Eliminação da Obrigatoriedade do Uso dos Despachantes Aduaneiros DGA Pelouro Acordado entre a AT e a CTA a 
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retirada da obrigatoriedade do 
uso dos despachantes 

aduaneiros 

Parecer do anteprojeto que prova o regulamento geral do Acesso a 
Energia For a da Rede 

Governo Pelouro Concluido 

Parecer atinente a revisão do regulamento dos estágios pre 
profissionais 

Governo Pelouro Concluido 

Discussões com INCM sobre a possibilidade de revisão do 
regulamento de partilha de infraestruturas de telecomunicações 

Pelouro Pelouro Em curso 

Parecer  do sector privado atinente a proposta de regulamento sobre o 
Banimento do saco plástico 

Governo Pelouro Concluido 

Parecer do sector privado sobre o regulamento de responsabilidade 
alargada dos produtores e importadores de Embalagens 

Governo Pelouro Concluido 

Posicionamento da CTA sobre Lei de Comunicação Social e 
Radiodifusão 

Assembleia da 
República 

Pelouro Emitido o parecer 

Lei de Comunicação Social Assembleia da 
República 

Pelouro Em revisao 

Lei de Radio Difusão Assembleia da 
República 

Pelouro Em revisao 

Lei do Mecenato Micultur Pelouro   

 

 

Pela melhoria do ambiente de negócios 

 


