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A indústria é considerada um dos sectores determinantes 

no desenvolvimento económico do país. 

É neste âmbito que o Governo Moçambicano tem 

desencadeado várias acções tendentes à redução dos 

custos operacionais, incentivando deste modo a 

actividade industrial e a valorização do produto 

nacional.

1. INTRODUÇÃO



1. INTRODUÇÃO – cont.
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A industrialização de Moçambique estimulará e 

permitirá o desenvolvimento de redes de 

fornecedores e consumidores e de cadeias de 

produto e valor, que funcionarão como mecanismos 

de acréscimo de valor à economia como um todo. 

INDUSTRIALIZAÇÃO EM MOÇAMBIQUE



2. Principais instrumentos que orientam 
a actividade Industrial
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� Programa Quinquenal do Governo (PQG) 2010-
2014 (Resolução n.º 4/2010 de 13 de Abril);

� Estratégia Nacional de Desenvolvimento (ENDE),
Junho 2014

� Política e Estratégia Industrial (Resolução n.º
38/2007 de 18 de Dezembro);

� Estratégias Sub-sectoriais (Têxtil e Confecções)



2.1 Outros instrumentos de apoio ao
desenvolvimento Industrial
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• Regulamento de Licenciamento da Actividade Industrial (Decreto 
22/2014 de 16 de Maio)

• Estratégia para a Melhoria do Ambiente de Negócios (EMAN II);
• Estratégia das PMEs
• Decreto 46/2009 de 19 de Agosto, que cria a Inspecção Nacional das 

Actividades Económicas (INAE)
• Decreto 14/2007 de 19 de Agosto, que cria os Balções de 

Atendimento Único
• Decreto (2/2012 ) sobre o Licenciamento Simplificado das Actividades 

Económicas

• Regulamento para a autenticação e/ou emissão dos documentos 

que conferem regra de origem às mercadorias exportadas (Diploma 

Ministerial 141/2001 de 26 de Setembro);



3. Contribuição da Indústria no PIB
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• O desempenho da 

actividade económica nas 

últimas duas décadas, é 

atribuído em primeiro lugar 

ao sector agro-pecuário 

com uma participação no 

PIB foi de 23,3%. 

• A indústria transformadora é 

o segundo sector que mais 

contribuiu com uma 

participação de 13,5%. 

• O comércio com 10,9%.

• Transporte e Comunicações 

10,5% 

• Os restantes sectores em 

conjunto contribuíram em 

41,8%.
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4. Investimento Industrial

Fonte: CPI
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5. Produção Industrial

• Em Moçambique a produção industrial  é 

fortemente influênciada pela indústrias:

• Metalúrgica (MOZAL);

• Alimentar

• Bebidas

• Tabaco e

• Minerais n/metálicos (cimentos)
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5.1. Evolução da Produção Industrial

Evolução da Produção Industrial (2009-2013)

2009 2010 2011 2012 2013

Total 1 Incluindo a produção de metais não ferrosos*   61,657,851   62,732,950   68,651,376   72,564,876   72,858,187 

Total 2 Excçuindo a produção de metais não ferrosos*   26,049,806   23,597,708   31,118,823   40,258,759   41,330,472 

Sector das metalomecânicas 144,853      63,127        345,892       713,578      1,226,169   

Produção Outras Empresas   61,512,998   62,669,823   68,305,484   71,851,298   71,632,018 

Fonte: INE, Inquérito mensal á indústria

Descrição
Valor em 10^3 Mts a Pr. Constantes
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5.2. Contribuição dos sectores de maior peso 
na produção industrial global



6. Sub-sector Metalomecânico
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O sector metalomecânico é considerado como um dos sectores 

fundamentais na economia Moçambicana.

Este sector acumula características muito particulares, uma vez que 

grande parte das actividades que o compõe produzem bens de suporte à 

produção dos demais sectores (bens intermédios e /ou bens duradouros 

para consumo final).
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6. Sub-sector Metalomecânico

Evolução da Produção Industrial do sector metalomecânico (2009-2013)

2009 2010 2011 2012 2013

Fab. Prod. Metálicos, Exc. Máq. Equip 66956,7 18105,8 213079,7 445449,0 826.201      

Fabric. Máq. Equipamento NE 8300,0 2820,0 6255,7 7562,0 6.316          

Fab. Veículos Aut., Reboques e Semi-reboques 2392,9 2491,0 1274,4 3200,0 3.745          

Fab. Mobiliário e Colchões 67203,0 39710,5 125281,8 257367,0 389.907      

Total ……………………………………… 144.853      63.127       345.892      713.578     1.226.169  

Fonte: INE, Inquérito mensal á indústria

Valor em 10^3 Mts a Pr. Constantes
Divisões de Actividade



6. Sub-sector Metalomecânico
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• Gás natural
• Carvão
• Ouro
• Areias pesadas
• Metais básicos (Manganês, ferro, 

cobalto, niquel, Crómio, etc.)

• Grafite
• Pedras preciosas
• Bauxite
• Marmóre
• Rubís
• Calcário
• Fosfatos
• Gesso
• Bentonite.

Porque investir no sub-sector? 

Existencia de recursos naturais:



6. Sub-sector Metalomecânico

• Politica e Estratégia Industrial (PEI) define com prioridade:

� Desenvolvimento das indústrias de engenharia
mecânica, metalo –mecânica e electrotécnica

� Desenvolvimento da indústria de materiais e
instrumentos de construção

• Estratégia Nacional de Desenvolvimento (ENDE) define como
um dos pilares:

� Desenvolvimento de infra-estruturas de base produtiva
(investimento e ordenamento de infra-estruturas:
parques industriais; ZEE, aquaparques; centrais
térmicas; estradas, portos e caminhos de ferro;
definição de zonas habitacionais e reservas do Estado).
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Porque investir no sub-sector? 

Priorização política e   estratégica para desenvolvimento do sub-
sector e dos sectores dependentes/interligados:



6. Sub-sector Metalomecânico

• Plano Estratégico de Desenvolvimento Agrário (PEDSA) prioriza:
� Massificação da tracção animal e adopção de pacotes tecnológicos
� Promoção da mecanização, o uso de água e energia eléctrica para a

produção, o processamento e a comercialização
• Plano Nacional de Investimento do Sector Agrario (PNISA):

� Congrega um Programa(8) de Mecanização Agrícola na sua
Componente 1: Produção e Produtividade Agrária

• Plano Director para o Desenvolvimento de Agronegócio pririza:
� Optimização das infraestruturas existentes e a criação de outras

necessárias (estradas e pontes, regadios, obras hidráulicas,
entrepostos para conservação e armazenamento de produtos
agrários, disponibilidade e acesso á rede eléctrica em condições
adequadas ao agronegócio);

• Programa Integrado de Investimentos (PII):
� Define a relação dos projectos públicos prioritários de infra-

estruturas económicas e sociais 2014 – 2017
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Porque investir no sub-sector? 

Priorização política e   estratégica para desenvolvimento do sub-
sector e dos sectores dependentes/interligados:



6. Sub-sector Metalomecânico

• Projecto das Estratégias de Desenvolvimento Economico do Corredor de
Nacala (PEDEC) que define como programas principais:

� Programa de Porta de Entrada (Gateway) Internacional de Nacala;
▫ Projecto de Parque Industrial de Nacala
� Programa de Centro de Crescimento Regional de Nampula
� Programa de Centro Logístico e Industrial de Cuamba
▫ Projecto de Parque Industrial  de Cuamba
� Programa de Centro de Exploração do Gás Natural e Indústria

Química em Palma
▫ Projecto do Porto  e Parque Industrialde Palma
� Programa Sectorial de Desenvolvimento de Recursos Hídricos
� Programa Sectorial de Electricidade e Energia
� Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos
▫ Criacao do Instituto Médio Técnico e Profissional  e Instituto Superior 

Politécnicoem Nacala, Escola de Nível Médio Técnico-Profissional  Instituto 
Superior Politécnico em Cabo Delgado
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Porque investir no sub-sector? 

Priorização política e   estratégica para desenvolvimento do sub-
sector e dos sectores dependentes/interligados:



6. Sub-sector Metalomecânico
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Oportunidades de investimento – Tipo de indústrias

O uso e  aproveitamento dos recursos naturais existentes no país, bem 
como a necessidade de responder a demanda de bens e factores de 
produção resultantes da implementação efectiva das diversas estratégias e 
planos podem contribuir para o estabelecimento de novas indústrias, tais 
como:

� Indústria de ferro e aço;

� Fabricaçã0 de máquinas e equipamentos;

� Fabricação de material de transporte;

� Manutenção industrial;

� Estruturas Metálicas;

� Mobiliário metálico;

� Máquinas de pequeno porte. 



Maputo: 

•Localiza-se o maior parque industrial do pais

•Corredor de Maputo

•Porto de Maputo, caminhos de ferro e rede de estradas

•Parque Industrial e Zona Franca Industrial de Beluluane

•Parque de Ciência e Tecnologia de Maluane

•Industrias de montagem de viaturas, cimento, açúcar, cabos eléctricos, 
tubos de aço e têxtil

•Ensinos médio técnico profissional industrial e superior em engenharia

6. Sub-sector Metalomecânico
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Oportunidades de investimento – Localização



6. Sub-sector Metalomecânico
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Oportunidades de investimento – Localização

Sofala (Beira e Dondo): 

•Corredor da Beira

•Corredor de Sena

•Porto da Beira, caminhos de ferro e rede de estradas

•Zona Económica Especial de Manga Mungassa

•Parque Industrial de Dondo (em projecção)

•Parque Industrial Têxtil (em projecção)

•Indústrias de cimento, moagem de cereais, fibra de algodão, serração da 
madeira

•Ensino médio técnico profissional industrial



6. Sub-sector Metalomecânico
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Oportunidades de investimento – Localização

Zambézia (Quelimane e Mocuba): 

•Corredor da Zambézia

•Corredor de Macuze (Porto de aguas profundas)

•Porto de Quelimane e rede de estradas

•Zona Económica Especial e Franca Industrial de Mocuba

•Projectos mineiros (Minas de Marropino, minério de ferro)

•Indústrias de moagem de cereais, chá, fibra de algodão, serração da 
madeira



6. Sub-sector Metalomecânico
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Oportunidades de investimento – Localização

Tete (Tete e Dondo): 
•Corredor da Zambézia
•Corredor de Nacala
•Corredor de Sena
•Rede de estradas e caminhos de ferro (ligação com países da Hinterland)
•Parque Industrial de Moatize (em projecção)
•Indústria mineira (Vale, Rio Tinto)
•Projecto de construção de centrais térmicas 
•Projecto da indústria de ferro e aço (Baoba Resources)
•Indústria de explosivos, tabaco, fibra de algodão e moagem de 
cereais
•Centro de formação profissional



Nampula (Nampula e Nacala): 

•Corredor da Nacala

•Corredor de Zambézia 

•Porto de Nacala, caminhos de ferro e rede de estradas

•Zona Económica Especial e Parque Industrial de Nacala 

•Industria mineira (areias pesadas de Moma, minério de ferro)

•Indústria de cimento, fibra de algodão, têxtil, oleaginosas, castanha de 
caju e moagem de cereais

•Aeroporto (em construção)

•Ensino médio técnico profissional e superior (em projecção)

6. Sub-sector Metalomecânico
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Oportunidades de investimento – Localização



6. Sub-sector Metalomecânico
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Oportunidades de investimento – Localização

Cabo Delgado (Pemba e Palma): 

•Corredor de Mueda

•Porto de Pemba e Palma (em projecção) e rede de estradas

•Base logística de Pemba (em projecção)

•Projectos de exploração do gás da Bacia do Rovuma (GNL, FLNG, 
fertilizantes, metanol, combustíveis líquidos, centrais térmicas)

•Parque Industrial de Palma (em projecção)

•Industria mineira (mármore, rubi, níquel e grafite)

•Indústria de fibra de algodão, castanha de caju, serração 

da madeira e moagem de cereais

•Ensino médio técnico profissional e superior (em projecção)



7. Incentivos para a Indústria 
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• Diploma 99/2003 – Isenção de direitos aduaneiros na 
importação da matéria prima para indústria 
transformadora:

• Cerca de 18 indústrias do sub-sector metalomecânico se beneficiam, das 
quais: 

• 3 - Tubos, condutas e perfis;

• 7 - Chapas de zinco;

• 2 - Estruturas metálicas;

• 6 - Cozinhas modulares e mobiliário metálico.

• Lei de investimentos 3/93 – Isenção de direitos na 
importação de equipamento para indústria (CPI)

• Protocolos Comerciais e Acordos Bilaterais 

• Código de Benefícios Fiscais - Lei 4/2009



OBRIGADO
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