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História do associativismo 

Mudanças já 

manifestavam-se 

desde 1984, 

depois o PRE

Necessidade de desenvolver o diálogo entre o Governo e o sector privado para a remoção das barreiras

ao ambiente de negócios.

Diálogo entre o 

Governo e o Sector 

Privado era feito de 

forma dispersa 

Existência de algumas 

associações e 

Câmaras de Comércio. 

ACB, AIMO, ACM, 

CCM…

Criação da 

Comissão de 

Trabalho das 

Associações (CTA)

Fórum de 

coordenação para 

interação entre 

Governo e sector 

Privado

Melhor estruturação

do DPP com actores

bem identificados

A transição da economia centralmente planificada para a economia do mercado demandava

profundas reformas

Transformação da 

Comissão em 

Confederação das 

Associações Económicas 

de Moçambique

Criação da 

CCT, Decreto 

7/94 de 9 de 

Março

Fórum de diálogo 

envolvendo o 

Governo , 

Sindicato e 

Sector Privado



Importância do Associativismo 

Papel na 
formulação de 
politicas socio-

económicas Papel no 
desenvolvimento de 
negócios, incluindo 
acesso a mercados

Papel na 
facilitação de 

negócios

Capacitação do 
sector privado

Possibilidade de

sindicância quando

há uma demanda

acima de

capacidades

individuais.



Desafios do associativismo

Governação das associações: muitas associações não realizam se governam de

acordo de acordo com boas praticas.

Falta de visão estratégica para a garantir o seu crescimento sustentável. Muitas

associações são criadas para resolver um problema pontual, faltando uma visão de

longo prazo.

Mobilização de recursos . Falta de pagamento de quotas. O ideal seria que as

associações funcionassem pelo menos 60% na base das contribuições dos seus

membros.



Recomendações
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Necessidade de melhorar o quadro legal do associativismo económico. As associações são

reguladas pela Lei 8/91, de 18 de Julho.

Criar um modelo de boas praticas para criação e funcionamento das associações acompanhado

de regulamentação própria.

Criar uma entidade que superintenda as Associações, com poderes para

supervisional/Inspecionar. A semelhança do poder da FEMATRO para conceder licença aos

transportadores

Para fazer face as questões financeiras urge um maior engajamento do empresariado no

associativismo. As empresas do sector devem contribuir para as associações sectoriais.

Melhorar a coordenação de assuntos transversais a nível da CTA para que, não haja várias vozes

sobre o mesmo assunto (Vozes dissonantes)

Associações tenham o foco e não criar espaços desnecessários que desgasta a imagem
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Muito Obrigado


