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Senhor Ministro da Indústria e Comércio, 

Excelência;  

 

Senhor Presidente do Conselho Directivo da CTA; 

 

Senhores Membros do Conselho de Ministros, 

Excelências; 

 

Senhor Secretário de Estado da Cidade de Maputo, 

Excelência;   

 

Senhores Chefes de Missões Diplomáticas acreditadas em Moçambique; 

 

Senhores Membros da Comunidade Empresarial;  

Distintos Convidados;  

Minhas Senhoras; e  

Meus senhores, 

 

1. Inicio a minha intervenção nesta fase derradeira dos trabalhos da Décima Sétima 

Conferência Anual do Sector Privado saudando a todos participantes neste 

evento, quer os que estão presentes nesta sala assim como os que o fazem de forma 

virtual, bem como àqueles que acompanham a realização deste evento através das 

diferentes plataformas de comunicação. 
 

2. Felicitamos a Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), os 

parceiros de cooperação internacional e a todos aqueles que, de forma directa ou 

indirecta, contribuíram para a organização deste evento que constitui uma plataforma 

privilegiada de reforço do diálogo entre o Governo e o sector privado. 
 

3. Renovamos as palavras de apreço endereçadas ontem, por Sua Excelência Filipe 

Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, ao sector empresarial 

nacional pela resiliência e seu inestimável contributo no processo de crescimento 

económico e social do nosso país, sobretudo no actual contexto marcado pelos 

impactos negativos da COVID-19 e das acções terroristas no norte de Cabo Delgado, 

assim como dos desastres naturais que têm afectado o nosso país. 
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Minhas Senhoras; e 

Meus Senhores,  

 

4. O decurso da presente Conferência foi marcado por ricas contribuições e debates nos 

diferentes painéis o que testemunha, uma vez mais, a determinação e o interesse do 

Governo e do sector privado em buscarem conjuntamente soluções que garantam a 

contínua melhoria do ambiente de negócios atracção de mais investimentos. 

 

5. Ilustram este facto as propostas concretas de reformas e medidas apresentadas nos 

debates havidos nos diferentes momentos deste evento tendo em vista alcançar 

basicamente o seguinte: (i) Dinamizar e tornar mais robusto o sector 

empresarial; (ii) Acelerar a industrialização do país, capitalizando o uso dos 

recursos naturais existentes, sobretudo o gás; e (iii) Criar novos produtos 

financeiros para a recuperação e criação de resiliência do sector 

empresarial. 

 

6. As propostas de reformas e medidas que foram apresentadas na presente edição da 

CASP constarão do Plano de Recuperação Económica do Sector Empresarial a ser 

aprovado, ainda no primeiro semestre do presente ano, conforme previsto no 

Memorando assinado entre o Governo e o Sector Privado no decurso deste evento. 

 
7. Com o Plano de Acção queremos assegurar a implementação de reformas 

estruturantes e o aprimoramento do quadro legal vigente com vista a melhorar, cada 

vez mais, o ambiente de negócios e atrair mais investimento nacional e estrangeiro.  

 
8. Para o efeito, todos nós, Governo e sector privado, temos que tudo fazer para 

assegurar a efectiva operacionalização do Plano de Recuperação Económica do Sector 

Empresarial, o que irá nos permitir termos um sector privado nacional cada vez mais 

sólido, competitivo e participativo no processo de desenvolvimento do nosso país. 

 
9. É fundamental que tenhamos um sector empresarial nacional mais robusto pois, por 

via disso, iremos assegurar a materialização de um dos principais objectivos da nossa 

acção governativa que é o da geração de mais postos de emprego e renda para as 

famílias moçambicanas.  

 
 

 

 

Minhas Senhoras; e 

Meus Senhores,  
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10. Reiteramos o compromisso do Governo de continuar empenhado na criação de um 

ambiente macroeconómico e regulatório que favoreça o crescimento e a 

competitividade do sector empresarial nacional.  

 

11. Para alcançarmos este objectivo, continuaremos a pautar pela consolidação fiscal, 

implementando medidas para mobilização de mais receita e contenção da despesa 

pública de modo a garantir a manutenção da estabilidade macroeconómica.  

 

12. Renovamos ainda o compromisso do Governo de continuar a priorizar políticas e 

medidas que incentivam o investimento nos sectores produtivos prioritários, 

nomeadamente agricultura, pesca, indústria, energia, turismo e infra-estruturas que 

são sectores com maior potencial para a diversificação da nossa economia e de 

geração de oportunidades de emprego e renda. 

 

Minhas Senhoras; e 

Meus Senhores, 

 

13. Para complementar as acções do Governo, no âmbito da melhoria do ambiente de 

negócios, o sector privado é chamado a desempenhar um papel preponderante e 

interventivo identificando acções da sua responsabilidade e intervenção directa. 

 

14. Para o efeito, apelamos ao sector privado a melhorar, cada vez mais, a sua 

participação nos grupos sectoriais de trabalho conjunto para garantir maior 

alinhamento entre as partes, isto é, o Governo e o sector privado.  

 
15. Expressamos votos de muitos sucessos na materialização dos múltiplos 

compromissos aqui assumidos, bem como das manifestações de intenções havidas 

entre o sector empresarial e as instituições financeiras em torno de vários projectos 

de investimento. 

 

16. Tomamos esta ocasião para felicitar as entidades premiadas no decurso deste evento 

pelo papel desempenhado no que concerne a responsabilidade social, resiliência, 

inovação, associativismo e facilitação de ambiente de negócios. 

 
17. Encorajamos aos premiados a continuarem a melhorar o seu desempenho e servirem 

de fonte de inspiração para àquelas que, desta vez, não foram premiadas.   
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18. Antes de terminar, gostaríamos de reiterar a disponibilidade e o compromisso do 

Governo em continuar a aprimorar os mecanismos de diálogo, no âmbito das acções 

acordadas com o sector privado.  

 

19. Renovamos o nosso maior apreço aos parceiros de cooperação que se têm juntado 

aos esforços do Governo no reforço da parceria estratégica com o sector privado, o 

que se traduz na consolidação do Diálogo Público-Privado.   

 

20. Termino a minha intervenção, reafirmando a determinação do Governo, sob liderança 

de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de 

Moçambique, em continuar a consolidar os mecanismos de diálogo com o sector 

privado. 

 

21. Com estas palavras, declaro encerrada a Décima Sétima Conferência Anual do 

Sector Privado. 

 

Muito obrigado pela atenção! 

 


