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I. Introdução 
 

 

O Corporate Councilon Africa (CCA), representado pela Exma. Senhora Florizelle Liser, 

Presidente e CEO da mesma organização, convidou Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, 

Presidente da República de Moçambique, para participar na 14ª Cimeira de Negócios 

Estados Unidos-África, a ter lugar de 19 a 22 de Julho de 2022, em Marrakesh, 

Marrocos. 

 

O Chefe de Estado moçambicano é convidado a integrar o Painel de Alto Nível, sob 

o tema Construindo um Subsistema Alimentar Sustentável (Building a 

Sustainable Food Ecosystem), a decorrer na Quarta Feira, dia 20 de Julho, das 

11:45 as 13:00 horas. 

 

Propõe-se que Sua Excelência Presidente da República proceda também a abertura do 

Seminário sobre Investimentos em Moçambique "Invest Mozambique 

Breakfast", que contará com a participação de empresários Moçambicanos e homens 

de negócio de África e dos Estados Unidos da América (EUA). 

 
A Edição da Cimeira de Negócios EUA-África do presente ano, cujo lema será 

“Construindo Juntos para Frente”, irá reiterar o compromisso dos sectores público e 

privado na consolidação das trocas comerciais e investimentos entre os EUA e África 

face as adversidades sem precedentes nas esferas da saúde e economia.  

 

O Programa deste ano terá como enfoque os sectores prioritários para África com 

destaque para a saúde, energia, infraestruturas, agricultura e Tecnologias de 

Informação e Comunicaçãao. 

 

É de referir que, de 18 a 21 de Junho de 2019, Moçambique acolheu, com sucesso, a 

realização da 12ª Cimeira de Negócios EUA-África, no Centro de Conferências Joaquim 

Chissano, em Maputo, um evento que contou com a participação de 47 países africanos 

(incluindo o país anfitrião – Moçambique), liderados por Chefes de Estado e de 

Governos Africanos, empresários de vários países africanos e dos EUA, Agências de 

Cooperação dos EUA, bem como parceiros bilaterais e multilaterais. 

 

Sua Excelência o Presidente da República participou também na 13ª Cimeira de 
Negócios Estados Unidos-África sob o lema Novos Caminhos para uma Parceria 
Económica mais Forte entre os EUA e África”,que teve lugar de 27 a 29 de Julho de 
2021, virtualmente. O Chefe de Estado moçambicano integrou no Painel onde foram 
abordadas as prioridades sobre a cooperação económica bilateral entre os EUA e África.  
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II. Breve informação sobre  o CCA 

O CCA é uma associação comercial de empresas com fins não lucrativos, fundada em 

1993 em Washington D.C., EUA, com o objectivo de promover negócios e investimentos 

entre os EUA e os países africanos. É considerado o maior e mais importante fórum 

empresarial e de negócios entre os EUA e o continente africano. 

 

O CCA tem cerca de cento oitenta (180) membros filiados (empresas americanas e do 

continente africano), envolvendo pequenas, médias empresas e grandes corporações, 

das quais se destacam as seguintes: Exxon Mobil, Anadarko, Chevron, Caterpillar, 

General Electric, Boeing, Coca Cola, Microsoft Corporation, Mota-Engil Africa, South 

Africa Airways, NobileEnergyInc, Kenya Commercial Bank Group, entre outras. As 

empresas americanas filiadas no CCA, são responsáveis por mais de 85% das relações 

comerciais entre os EUA e os países africanos. 

 

As áreas de enfoque do CCA cobrem mais de vinte (20) sectores, dos quais os mais 

importantes são os do ramo económico, com destaque para: a agricultura e agro-

negócios; energia; infraestruturas; segurança; saúde; finanças; turismo; 

telecomunicações e tecnologias de comunicação e informação.  

  

III. Objectivos da participação de Moçambique na 14ª Cimeira de Negocios 
EUA-Africa 
  

a) Consolidar as boas relações desenvolvidas com o CCA e com os EUA, de um 
modo geral; 

 
b) Partilhar as medidas adoptadas pelo Governo de Moçambique para impulsionar o 

sector privado, não obstante os desafios existentes decorrentes dos ataques 
terroristas que se registam em alguns distritos da Província de Cabo Delgado, 
assim como as acções em curso para recuperação económica após o impacto da 
pandemia da COVID-19; 
 

c) Garantir que o sector privado dos EUA continue a ver Moçambique e a região da 
SADC como um destino atrativo para apostar os seus investimentos e realizar 
trocas comerciais; e 
 

d) Reiterar o convite ao Governo e à comunidade empresarial dos EUA para 
consolidar e alargar a parceria económica e corporativa em curso, 
particularmente numa altura em que se trabalha na implementação do Segundo 
Compacto do Millenium Challenge Corporation. 
 

e) Explorar e renovar oc compromisso dos sectores publico e privado na 
consolidação das trocas comerciais e investimentos entre os EUA e Africa face as 
adversidades sem precedentes nas esferas da saúde e economia. 
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IV. Participação de Moçambique na 14ª Cimeira de negócios EUA - África 
 

a) Dia 18 -19 de Julho de 2022: 

 

De acordo com a Proposta de Programa da cimeira, as Chegadas dos 

participantes da Cimeira iniciam no dia 18 de Julho de 2022; 

 

No dia 19 de Julho, será realizado um torneio de Golfe designado U.S.-

Business Summit Golf Tournament.  

 

Ainda no mesmo dia (19 de Julho), Sua Excelência Presidente da 

República poderá realizar visitas à algumas unidades económicas 

locais, tais como a Universidade Politécnica Mohamed VI; uma Zona 

Económica Especial; Uma Central Fotovoltaica (actividades a 

coordenar com a Embaixada de Marrocos em Maputo). 

 

 

b) Dia 20 de Julho de 2022 

Participação do Sector Empresarial (Publico e Privado) 
 

 
 O Sector Empresarial de Moçambique é convidado a Cimeira de negócios 

EUA – Africa onde poderá participar no Seminário de Negócios 
denominado Invest in Mozambique Breakfast, que terá lugar das 
8:00 as 9:20 horas. 

 
 Espera-se que o nosso sector empresarial (público e privado) apresente 

oportunidades concretas de investimentos que propiciem o 
estabelecimento de parcerias e mobilização de financiamentos em 
sectores prioritários e estratégicos para o País, tais como Saúde, Energia, 
Infraestruturas, Agricultura, Indústria, Turismo e Tecnologias de 
Informação e Comunicação.  

 
Observações:  
 

 Para levar a cabo a organização do Seminário de Investimentos o sector 
empresarial deverá desembolsar o equivalente a 10 mil dólares 
americanos; 
 

 Os organizadores do evento isentam do pagamento da taxa de 
participação ao Fórum de negócios EUA – Africa até 8 oradores do 
seminário de investimentos (Governo e sector Privado); 

 
 



6 

 

 

V. Informação de carácter logístico: 
 

 Todos os participantes do evento deverão registar-se na página do CCA 
www.corporatecouncilonafrica.com, onde consta toda a informação 
referente a vistos, voos e hotéis.  

 
 O registo na página do CCA permitirá aos participantes obterem descontos 

nas passagens através das Linhas Aéreas de Marrocos e nos hotéis. 
 

 O custo de participação é de USD 1000 (Mil Dólares Norte Americanos), 
sendo que oferece-se um desconto até USD 450 (Quatrocentos e 
Cinquenta Dólares), se a inscrição for feirta até o dia 15 de Julho.  

 
 Membros do Governo, oradores e a comitiva presidencial (até ao número 

de --- pessoas) será isenta do pagamento da taxa de inscrição; 
 

 A lista de hotéis será fornecida aos participantes que tenham efectuado o 
registo. 

 
 
 Teste de COVID 
 
Os passageiros que viajam para Marrocos devem apresentar comprovativo de vacinação 
e resultado negativo do teste PCR com menos de 48 horas antes de embarcar no avião. 
Note que todos os Cartões de vacinação emitidos por outros países são aceites desde 
que sejam válidos em seu país de emissão. 
 
 Voo para Marrakech 
 
A organização tem parceria com a Royal Air Maroc (RAM) - a companhia aérea 
parceira oficial da Cimeira de Negócios EUA-África. 
 
A Royal Air Maroc oferece um desconto de 10% nas tarifas da classe executiva e 
econômica. Período de viagem a partir de 10 de julho à 30 de Julho. 
 
Envie um e-mail para summit@corporatecouncilonafrica.com  para receber um código 
de desconto individual para reservar seu voo na Royal Air Maroc. 
 
 
 Hospedagem em Marrakech 
 
A Cimeira de Negócios EUA-África negociou tarifas em vários hotéis para acomodar as 
necessidades de todos a uma curta distância do Palais des Congres - o local da 
conferência. 
 
A inscrição na Conferência é necessária para reservar um quarto e beneficiar de 
desconto. 

http://www.corporatecouncilonafrica.com/
mailto:summit@corporatecouncilonafrica.com


7 

 

 
Por favor, entre em contacto directamente com o hotel para reservar em qualquer um 
dos seguintes hotéis usando o Código de Reserva (do evento). Reserve antes de 
30 de Junho para receber a tarifa especial. 
 Lista de Hotéis 
 
Kenzi Roses Gardens 
Email: sales1.rosegar den@kenzi-hotels.com 
Booking code: AFUS22 
 
Savoy le Grand Hôtel 
Email: reservation2@ savoylegrandhotelmarrakech.com 
Booking code: AFUS22 
 
Hivernage Hotel Spa 
Email: reservation@hi vernage-hotel.com 
Booking code: AFUS22 
 
Jaal Riad Resort  
Website: http://jaalriadresort.com-hotel.com 
Booking code: AFUS22 
 
Le Kech Boutique Hotel 
Email: sales@kech-hotel.ma 
Booking code: AFUS22 
 
Le Labranda Rose 
Website: www.labranda.com/rose-aqua-parc  
Booking code: AFUS22 
 
Kenzi Menara Palace 
Email: 
resa-menarapalace@kenzi-hotels.com or kenzimenarapalace@kenzihotels.com 
Booking code: AFUS22 
 
Radisson Blu 
Email: rachid.oubassou@radissonblu.com 
Booking code: AFUS22 
 
Palm Plaza 
Email: reservation@hotelpalmplaza.com 
Booking code: AFUS22 
 
Movenpick Marrakech 
Website: https://www.movenpick.com/en/africa/morocco/marrakech/marrakech.html 
 
 

Informações sobre visto 
 
Todos os participantes devem ter passaporte com pelo menos 6 meses de 
validade. Por favor, verifique a data de validade do seu passaporte. 
 

mailto:reservation2@%20savoylegrandhotelmarrakech.com
mailto:reservation@hi%20vernage-hotel.com
http://jaalriadresort.com-hotel.com/
mailto:sales@kech-hotel.ma
https://www.labranda.com/rose-aqua-parc
mailto:resa-menarapalace@kenzi-hotels.com
mailto:kenzimenarapalace@kenzihotels.com
mailto:kenzimenarapalace@kenzihotels.com
mailto:rachid.oubassou@radissonblu.com
mailto:reservation@hotelpalmplaza.com
https://www.movenpick.com/en/africa/morocco/marrakech/marrakech.html
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Moçambique não faz parte da lista dos países com isenção de VISTO. 
 
Por favor, consulte o consulado para obter assistência para visto. 
 
Embaixada do Reino do Marrocos em Maputo, Moçambique 
Endereço: Avenida Julius Nyrere, No. 4337, Maputo 
Telefone(+258) 21 483 330 / 32 
 
 Requisitos para o Visto 
 

 Formulário de pedido de visto de entrada no Reino de Marrocos; 
 

 2 Fotos de identidade coloridas sobre fundo branco (4x3cm) mostrando 

claramente as características do rosto; 
 

 Bilhete de identidade ou título de residência ou qualquer documento com a 

morada; 
 

 Validade do passaporte: A validade do passaporte ou documento de viagem 

deve ser superior à duração da estadia; 
 

 Uma fotocópia do passaporte (páginas com identificação e validade); 
 

 Uma ordem de missão para candidatos governamentais; 
 

 Um convite da entidade que convida e organiza o evento. 

 
 
 Passos para se registar 
 
Passo 1. Aceder ao link www.corporatecouncilonafrica.com, 

 
Passo 2. Clicar na caixa onde vem 2021 US – Africa business Summit. 
 
NB! Na página inicial aparece 2021, mas nas páginas seguintes já vem 2022 
 

 
 
 
Passo 3. Clicar na opção REGISTER 
 

http://www.corporatecouncilonafrica.com/
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Passo 4. Seleccionar a Opção desejada e clicar APPLY 
 

 
 
Passo 5. Preencher os campos indicados e inserir fotografia (clicar no quadrado para 
fazer upload da foto) e no fim clicar no CONTINUE para ter o valor a pagar e as 
formas de pagamento. 
 

 
 

 
 

Para mais Informações: 
 
Sra. Teresa Martins -  Cell: 82 306 4000 / E-mail: teresamartins0202@gmail.com 

Sra. Beatriz Machava - Cell:  87 482 6346 / E-mail: m=bmachava30@gmail.com  

mailto:teresamartins0202@gmail.com
mailto:m=bmachava30@gmail.com
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Sr. Vitorino Matsinhe - Cell.: 84 635 7489, e-mail: vitormatsinhe@gmail.com.  

 

 
Maputo, Junho de 2022 

mailto:vitormatsinhe@gmail.com

