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Sua Excelência Silvino Augusto Moreno, Ministro da Indústria e 

Comércio;  

Sua Excelência Amosse Júlio Macamo, Secretário de Estado na 

Província; 

Senhor do Administrador do Distrito de Chibuto; 

Senhor Agostinho Vuma, Presidente do CTA; 

Senhor Salim Vala, PCA da Bolsa de Valores de Moçambique; 

Senhores Membros do Conselho Executivo Provincial e do 

Conselho dos Serviços de Representação do Estado na Província; 

Senhores membros de Conselho de Direcção do CTA; 

Distintos convidados; 

 

Minhas Senhoras; 

 

Meus Senhores 
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Antes de mais, permitam-nos em nome da população da Província 

de Gaza, do Conselho Executivo Provincial e em meu nome 

próprio ter a honra e o privilégio de endereçar as calorosas 

saudações de boas vindas, ou seja “hoyo – hoyo ka Gaza ” à todos 

presentes neste Economic Briefing que decorre nesta parcela do 

País. 

As nossas primeiras palavras são de regozijo e agradecimento pelo 

facto de terem escolhido a nossa Província para acolher o fórum e 

a Feira de Negócios e Empreendedorismo e também pelo facto de 

ter-mos entre nós, o Ministério da Indústria e Comercio, a 

Confederação das Associações Económicas e os vários 

representantes do sector Privado, para mais uma reflexão conjunta 

em torno do desenvolvimento económico e social do País e da 

nossa Província em particular, onde iremos lançar um olhar crítico 

sobre o ambiente de negócios, tirar ilações sobre os pontos fortes, 

identificação das fraquezas e juntos desenharmos estratégias com 

vista a superação das dificuldades e constrangimentos.  

A nossa saudação é extensiva a todos os intervenientes do sector 

privado da nossa Província que com empenho e dedicação, tem 

sabido levar avante o desafio de produção de bens e serviços de que 

a nossa população necessita, mesmo diante da crise económica 
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Mundial provocada pela subida em alta dos preços dos principais 

produtos usados no processo produtivo (só para citar exemplos de: 

combustíveis, fertilizantes e trigo, etc.), bem como da pandemia da 

COVID 19. Vos Congratulamos por tudo que fazem, para 

impulsionar a produção de alimentos, criação de empregos e 

geração de renda nas famílias.  

Minhas Senhoras e 

Meus Senhores 

A nossa Província regista um franco crescimento económico, 

resultado da produção pecuária (ocupa 1º lugar na produção de 

gado bovino no País), e da massificação de produção agrícola bem 

como da expansão de unidades de Agro-processamento de arroz 

(nos Distritos de Chókwè, Xai-Xai e Bilene), de castanha de caju 

(em Bilene e estando projectada a construção de mais uma em 

Mandlakazi), e de hortícolas em Xai-Xai, o que nos permite afirmar 

que já estamos a fechar as cadeias de valor destas culturas de 

bandeira.  

Todavia, reconhecemos ainda a existência de alguns desafios, a 

título de exemplo; a fraca expansão da indústria na Província e a 

necessidade de construção da Barragem de Mapai, que poderia 
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ajudar a mitigar os efeitos das mudanças climáticas, tais como 

secas/estiagem e cheias/inundações que de forma cíclica tem 

afectado a nossa Província.    

É com expectativas positivas que tomamos parte deste encontro do 

sector Privado ao mais alto nível e para juntos reflectirmos, dado 

que, constitui nossa preocupação a expansão da indústria do Agro-

processamento cuja acção principal consistirá na implantação e 

aquisição de maquinetas de processamento da fruta e de hortícolas, 

dadas as potencialidades de produção destas culturas na região Sul 

da nossa Província.  

Apraz-nos partilhar ainda que estamos empenhados na 

transformação do sector familiar pecuário em sector comercial de 

produção pecuária, porque como todos sabemos a nossa Província 

de Gaza, ocupa o 1º lugar na produção de gado no País com 

efectivo de gado bovino estimado em 522 mil cabeças 

maioritariamente da raça Landim, onde apesar de a riqueza ser 

representada pelo número de cabeças que cada produtor possui, 

existe capacidade para o aumento da capacidade produtiva com a 

entrada do sector comercial no mercado com a introdução de 

animais de raças melhoradas e adaptadas a nossa região 

agroecológica, de rápido crescimento e de maior peso da massa 



 6 

corporal, assim, estariam criadas as condições de instalação de 

industria de curtumes e peles bem como de outros derivados de 

gado bovino.  

Caros Participantes! 

Convista a impulsionar o desenvolvimento local, o Conselho 

Executivo e o Sector Privado interagem de forma regular em fóruns 

participativos de diálogo permanente e de consulta, onde 

partilhamos ideias sobre o desenvolvimento da Província. 

Igualmente, os fóruns constituem excelentes oportunidades para 

debates construtivos em busca de melhores estratégias conducentes 

a um crescimento e desenvolvimento rápidos e sustentáveis da 

economia da Província, em prol do bem-estar da nossa população  

Fazemos votos para que este ambiente de beleza que a Cidade de 

Chibuto oferece, bem como outros locais turísticos que a nossa 

Província detém, contribuam para melhor estadia e reflexão dos 

temas a serem debatidos neste fórum de negócios e que ela se 

mantenha de forma indelével no vosso imaginar, constituindo 

assim motivo para que voltem sempre desfrutar das maravilhas que 

Gaza oferece, falamos dos Museus de Nwadjahane e Xilembene, 

dos Parques Nacionais de Limpopo e Banhine, das florestas 

sagradas, da gastronomia diversa com pratos típicos de Gaza, do 

turismo de sol e praia em Bilene, Zongoene, Xai-Xai, Chongoene, 



 7 

Chizavane, Chidenguele e Dengoine, onde se pode desfrutar das 

areias brancas e águas cristalinas ao longo dos 150 quilómetros de 

costa. 

Por último, reiteramos uma vez mais em nome da população, do 

Conselho Executivo Provincial e em meu nome pessoal votos de 

boa estadia e bom trabalho. 

 

Khanimambo, Muito obrigada pela atenção dispensada 

Chibuto, 04 de Agosto de 2022 


