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Sua Excelência Senhor Amosse Macamo, Secretário de Estado na Província de Gaza, 

Sua Excelência Senhora Margarida  Mapandzene Chongo, Governadora da Província 

de Gaza,  

Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de Chibuto, 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Chibuto, 

Excelentíssimo Senhor Agostinho Vuma, Presidente da Confederação das 

Associações Económicas – CTA, 

Distintos Oradores e Painelistas, 

Distintos empresários e participantes,  

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Em nome do Ministério da Indústria e Comércio, e em meu nome pessoal, gostaria de 

expressar a nossa satisfação e agradecimentos pelo convite formulado pela CTA para 

participar na 9ª Edição do Economic Briefing que este ano realiza-se sob o lema 

"Desempenho do sector empresarial e pespectivas económicas". 

 

Gostaria igualmente de saudar a Província de Gaza, especialmente ao Distrito e a Cidade 

Municipal de Chibuto por acolher esta 9ª Edição do Economic Briefing, um evento 

importante que desde a sua primeira edição, o Governo no âmbito do Diálogo Público-

Privado não apenas tem participado mas acima de tudo encorojado que o mesmo também 

se realize nas outras províncias do país. 

 



3 
 

Senhora Governadora e Senhor Secretária de Estado, gostaria de expressar mais uma 

vez o nosso agradecimento e saudações pela colaboração e o importante trabalho que sob 

vossa liderança, a Província tem vindo a dinamizar  seja na perspectiva local da melhoria do 

ambiente de negócios seja na promoção da iniciativa empreendedora dos empresários cujo 

impacto ainda ecoa pela activa e reconhecida organização prestada no Fórum de Negócios 

realizado em Junho a margem do Diálogo Político entre Moçambique e a União Europeia. 

 

Saudo e felicito, a Liderança da CTA, pelo percurso de consolidação e inclusão que o 

Economic Briefing tem vindo a construir, assumindo-se cada vez como uma marca 

corporativa que contribui para a apreciação do progresso relativamente à superação dos 

desafios macro-económicos que impactam no desempenho da economia e do sector privado 

do país particularmente em tempos de manifesta resiliência e recessão global. 

 

Felicito finalmente aos parceiros desta 6ª Edição do Economic Briefing, pelo contínuo e 

renovado apoio à sua concretização especialmente levando-o ao empresariado das 

províncias que muito contribui para o desenvolvimento do país e que também muito precisa 

de se actualizar com a pesquisa económica aplicada. 

 

Excelências, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Este evento, apesar de ter um cariz corporativo voltado substancialmente para a classe 

empresarial, pela sua dimensão informativa relativamente as dinâmicas e tendências 

conjunturais económicas,  também segue em linha com esforços do Governo no âmbito do 
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cumprimento dos objectivos do Programa Quinquenal do Governo 2020-2024, relativamente 

a tornar o ambiente de negócios e clima de investimentos atractivo e competitivo, através da 

continuidade de acções de simplificação e harmonização de procedimentos. 

 

No briefing do final do ano, realizado em Dezembro de 2021, juntos apreciamos os 

progressos assinalados a nível do ambiente de negócios e as perspectivas que deveriamos 

priorizar a nível do quadro integrado de reformas em vista da recuperação económica face 

aos efeitos adversos decorrentes da pandemia da COVID-19, dos ciclones e outros 

conjunturais. 

 

Realizamos depois de um interregno de mais de dois anos, em Março deste ano a 17ª 

Conferência Anual do Sector Privado, onde rubricamos um compromisso bilateral de 

medidas prioritárias cuja avaliação faremos muito brevemente no Conselho de Monitoria do 

Ambiente de Negócios. 

 

Esperamos que as apresentações que serão efectuada sobre “Índice de Robustez 

Empresarial” e as “Dinâmicas do mercado bolsista”, espevitem abordagens prácticas e 

indicativas de soluções de modo que as perspectivas económicas para o que sobra do ano 

2022 sejam através de acções melhor enfrentadas e concretizadas. 

 

Acreditamos e continuaremos a devotar atenção ao modelo de Diálogo Público-Privado que 

temos realizado com o Sector Privado através da CTA. 
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O SUSTENTA e o PRONAI como intervenções governativas em sectores estruturantes de 

diversificação produtiva sustentável com impacto no aumento qualitativo das exportações, 

substituição das importações e na dinamização da cadeia de valor do turismo, tem como 

grupo alvo o sector privado local. Por isso, registamos com interesse e encorajamos o diálogo 

avançado em  curso entre MozPark e o Governo da Província, para que rapidamente se 

implante um Parque Industrial na Província o que irá complementar a recentemente criada 

Zona Económica Especial de Gaza. 

 

 

Ilustres empresários e Investidores,  

 

Apesar da nossa Balança comercial de bens em 2021 ter registado um défice de 6%, as 

exportações registaram um crescimento de 55% correspondente a USD 5.583, processadas  

pelas Zonas Económicas Especiais que contribuiram com 36% dirigidas maoiritariamente 

para os mercados preferenciais da Ásia (China e India), União Europeia, África  (dominado 

pela SADC) e Américas, contra USD 8.618 de importações. 

 

No âmbito do regime simplificado e também dos sectores normais do comércio e da indústria, 

a Província de Gaza licenciou em 2021 532 operadores económicos de um total 22.794 

operadores a nível do país, tendo até o primeiro semestre deste ano licenciado 229 de um 

total de 10.851. 

 

Estamos as portas da realização da maior galeria corporativa e promocional do país, a 57ª 

edição da Feira Internacional de Maputo, a FACIM, o vosso e nosso evento que anualmente 

realizamos.  
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A província de Gaza já nos habitou com participações de elevado conteúdo de oportunidades 

e projectos de investimentos que realçam a sua pujança competitiva e igualmente a veia 

empreendedora do sector privado que também pretende internacionalizar-se! 

 

Mais uma vez exortamos e convidamos ao Sector Privado da Província de Gaza que 

participem activamente desta edição da FACIM, de modo que os actuais 03 projectos de 

investimentos autorizados em 2021 de um total de 224 e 03 projectos do primeiro semestre 

de 2022 de um total de 106, sejam incrementados. 

 

Encorajamos e esperamos que esta 9ª edição do Economic Briefing  logre de forma 

objectiva e não discursiva os objectivos propostos e seja uma base contributiva para o acervo 

que também o Governo pode lançar mão na adopção e ajustamento de medidas de política.  

 

Com estas palavras, tenho a honra de declarar oficialmente aberto a 9ª Edição do Economic 

Briefing. Desejo a todos um bom trabalho. 

 

Pela atenção dispensada, muito obrigado. 

04 de Agosto de 2022 


