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Senhor Presidente da República de Moçambique, Dr. Filipe 

Nyusi, 

Senhor Primeiro Ministro de Portugal, Dr. Pedro Passos Coe-

lho, 

                                                     , Dr. 

Max Tonela, 

Senhor Ministro da Economia de Portugal, Dr. António Pires 

de Lima, 

Senhores Membros dos Governos de Moçambique e Portugal 

aqui presentes; 

Senhores Embaixadores, 

Senhor Presidente da CTA (Confederação das Associações 

Económicas de Moçambique), Dr. Rogério Manuel, 

Senhor Diretor Executivo da CTA (Confederação das Associa-

ções Económicas de Moçambique), Dr.      Sitoe, 

Senhor Diretor Geral do CPI (Centro de Promoção do Investi-

mento), Dr. L        Sambo, 
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Senhor Diretor Geral do GAZETA (Gabinete de Zonas Econó-

micas de Desenvolvimento Acelerado), Dr.            ,  

Senhor Diretor Geral do IPEME, Dr. Claire Zimba, 

Distintas Entidades aqui presentes, 

Senhores Empresários, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

É com o maior gosto que a AICEP, Agência para o Investimen-

to e Comércio Externo de Portugal organiza, juntamente com 

a Embaixada de Moçambique em Portugal, mais um Fórum 

Económico Moçambique-Portugal. 

Convidámos para estarem connosco instituições e empresas 

de Moçambique e de Portugal, para que o nosso relaciona-

mento seja mais forte, para que mais e melhores parcerias 

sejam estabelecidas. Parcerias que beneficiem as nossas 

empresas, as nossas economias e, muito em especial, os nos-

sos Povos, os Povos de Moçambique e de Portugal.  
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E confesso, com toda a sinceridade, é estimulante ver, uma 

vez mais, que existem tantos empresários portugueses e 

moçambicanos confiantes e interessados no futuro das rela-

ções económicas entre os dois países. 

Nos últimos anos, como é sabido, as relações económicas 

entre Portugal e Moçambique têm conhecido um acentuado 

desenvolvimento, tanto no que se refere ao comércio bilate-

ral de bens e serviços, como ao investimento. 

Para termos uma ideia, em 2014, Moçambique voltou a ser o 

19º cliente de bens de Portugal (posição que já detinha no 

ano anterior), consolidando a melhoria assinalável da sua 

posição relativamente a anos precedentes (26º lugar em 

2011 e 22º lugar em 2012). E nos dados já conhecidos para 

2015, relativos aos cinco primeiros meses do ano, as exporta-

ções portuguesas para Moçambique registaram uma forte 

aceleração, de 23% (!) quando comparadas com as verifica-

das no período homólogo de 2014. No que concerne aos ser-

viços, as exportações também têm sido fortemente crescen-

tes, tendo atingido, no ano passado, cerca de 156 milhões de 
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euros, o valor mais elevado de sempre, e que representou 

um acréscimo de mais de 22%, relativamente a 2013.  

O Investimento Direto Estrangeiro é outra componente fun-

damental – e o investimento português em Moçambique é 

bastante relevante, caracterizando-se por ser o que mais pos-

tos de trabalho gera, quando comparado com o de outras 

origens (58 postos de trabalho por cada milhão de dólares 

investido face a 22 do restante IDE). Tem havido, de facto, 

uma preocupação com o emprego local e com a sua forma-

ção. 

Temos, portanto, um enquadramento e uma evolução que 

são encorajadores.  

Mas apesar desta evolução positiva, quer o comércio de bens 

e serviços, quer as relações de investimento entre Portugal e 

Moçambique podem ser ainda muito potenciadas. 

E esta sessão pretende dar um contributo efetivo para que tal 

aconteça. 
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Neste Fórum, para além de um balanço do que tem sido o 

nosso relacionamento económico, pretendemos que sejam 

identificadas as oportunidades que possam concretizar par-

cerias e negócios conjuntos. 

Em Moçambique, para além da Agricultura e Agro-Indústria, 

tema de um dos painéis de hoje, outros sectores proporcio-

nam essa possibilidade: é o caso das obras públicas e cons-

trução civil (fruto, por exemplo, dos projetos de infraestrutu-

ras e do crescimento dos centros urbanos); indústria trans-

formadora (fruto, por exemplo, da necessidade do contributo 

da metalomecânica para os grandes projetos de exploração 

de carvão e gás e para o desenvolvimento do sector da ener-

gia, ou da possibilidade de processar matérias primas locais 

como madeiras, frutas tropicais, crustáceos); mas também na 

Saúde e produtos farmacêuticos, nos Serviços e logística, na 

Educação e formação profissional, no Turismo e hotelaria, 

entre tantos outros. Muitas oportunidades que poderão e 

deverão ser aproveitadas! 
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Naturalmente, às entidades e empresas moçambicanas que 

hoje temos o gosto de aqui receber, permitam-me que tam-

bém mencione o facto de Portugal ser um excelente destino 

de investimento. 

Na verdade, nos últimos anos tem-se assistido a uma trans-

formação estrutural da economia portuguesa. Portugal 

reconquistou a sua credibilidade internacional e é hoje um 

país de confiança. Um país gerador de mais oportunidades. 

Corrigimos os desequilíbrios das contas externas e das contas 

públicas. E, com as reformas estruturais implementadas em 

diversos domínios, desde o mercado de trabalho à tributação 

sobre as empresas (o IRC), passando pela justiça, a regulação 

no mercado de produtos, a saúde, a educação, ou a burocra-

cia nas Administrações Públicas e no licenciamento, temos 

vindo a tornar-nos mais competitivos e atrativos, como bem 

constatam os principais índices de competitividade globais ao 

longo dos últimos dois anos.   

Sabemos, naturalmente, que muito está ainda por fazer – 

mas creio serem inegáveis os progressos que foram alcança-
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dos. 

E, para além disso, Moçambique e Portugal estão unidos pela 

mesma língua, a língua portuguesa, e fazem parte da mesma 

comunidade, a CPLP, que tem vindo a ganhar uma preponde-

rância crescente a nível global – e isto também ao nível 

empresarial. 

O futuro do conjunto dos países da CPLP passa por uma 

maior preponderância no panorama económico mundial. Na 

verdade, se a CPLP não estivesse a assumir uma relevância 

crescente em termos globais, países como o Japão, Marrocos, 

a Turquia ou a Georgia, não teriam, já, o estatuto de mem-

bros observadores na Comunidade, com outros países na 

calha para o serem. Nem a China teria designado a Região 

Administrativa Especial de Macau como plataforma para as 

suas relações com a CPLP. Sinais, quanto a mim, muito 

esclarecedores e evidentes. 

E o posicionamento geoestratégio de Portugal pode constituir 

uma porta de entrada da língua portuguesa na União Euro-
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peia. Trata-se de uma vertente que deve estar sempre pre-

sente no relacionamento entre os nossos dois Países e que 

pode, sem dúvida, contribuir para o aprofundar. 

Minhas senhoras e meus senhores, 

O caminho que Moçambique e Portugal podem prosseguir 

em conjunto é muito positivo. 

Portugal, quero reiterá-lo nesta ocasião, está interessado e 

empenhado no alargamento e aprofundamento do relacio-

namento económico e comercial com Moçambique. Moçam-

bique atravessa um ciclo de forte crescimento económico e 

social – gerador de muitas oportunidades –, e representa de 

forma exemplar o objetivo que queremos definir para a nossa 

política económica externa, que é o de projetar o nosso futu-

ro à luz do nosso passado comum, de construir renovadas 

oportunidades para as nossas economias, para que as nossas 

empresas possam crescer e proporcionar cada vez melhores 

condições de vida aos nossos povos. 
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A presença na abertura deste Seminário do Senhor Presiden-

te da República de Moçambique e do Senhor Primeiro Minis-

tro de Portugal reforça a importância que os temas económi-

cos e o desenvolvimento das parcerias entre empresas dos 

dois países, numa base win/win, têm para o desenvolvimento 

de ambos os países. 

Pela parte da AICEP, em estreita colaboração com as institui-

ções moçambicanas e com os empresários moçambicanos e 

portugueses, posso garantir-vos que tudo faremos para con-

tribuirmos para essa melhoria recíproca.  

Desejo um bom trabalho a todos no dia de hoje. 

Muito obrigado pela vossa atenção. 


