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CONFERÊNCIA

DIRECTÓRIO
CÂMARA DE COMÉRCIO
PORTUGAL-MOÇAMBIQUE

Recepção dos Participantes

Sessão de Abertura
•    Luís Castro Henriques 

Presidente da AICEP
•  Pedro Rebelo de Sousa                                           

Presidente do Conselho Geral da CCPM

•   João Neves 
Secretário de Estado da Economia de Portugal

•  Joaquim Bule 
Embaixador de Moçambique em Portugal

 
Debate – “Investimento & Talento”
•  Moderador: Rui Motty
•  Hélia Gonçalves Pereira
•  Diogo Lucas Pires
•  Fernando Prioste
•  Ercília Mondlane
•  Alberto Varela

Encerramento
•  Joana Frazão 

Secretária-Geral da CCPM 
•   Rita Araújo 

Administradora AICEP
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Assista aqui 
em livestream

Luís Castro Henriques
Presidente da AICEP

João Neves
Secretário de Estado da Economia de Portugal

Rui Motty
Vice-Presidente da CCPM

Diogo Lucas Pires
Administrador da Cabelte Moçambique

 Ercília Mondlane
Mestre em Gestão ISG

Rita Araújo 
Administradora AICEP

Pedro Rebelo de Sousa
Presidente do Conselho Geral da CCPM

Joaquim Bule
Embaixador de Moçambique em Portugal

Hélia Gonçalves Pereira
Reitora da Universidade Europeia

Fernando Prioste
CEO da Coba

Alberto Varela  
CFO da DFG Natural Stone

Joana Frazão
Secretária-Geral da CCPM

ORGANIZAÇÃO APOIO

Serão entregues dois exemplares do Anuário do Estudante Moçambicano em Portugal a cada familiar do  
estudante inscrito nesse anuário. O estudante tem de acreditar junto da CCPM o familiar que levanta o anuário.
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José Maria Costa
SECRETÁRIO DE ESTADO DO MAR DE PORTUGAL

Os objetivos de Portugal e Moçambique são muito semelhantes no 
que respeita ao desenvolvimento de uma Economia Azul, rentável 
e sustentável, à promoção da capacitação dos cidadãos e empresas 
nacionais para o exercício de atividades económicas e à promoção 
do desenvolvimento tecnológico e científico no Mar, priorizando a 
investigação e a inovação.
Já os desafios são certamente muito díspares. Portugal, um país 
Atlântico, e Moçambique, um país virado ao Índico, requerem solu-
ções adequadas e à medida de cada realidade. No entanto, é na 
palavra Cooperação que reside a relação bilateral entre Portugal 
e Moçambique no domínio do Mar, sob a qual têm sido firmadas 
diferentes iniciativas e diversos projetos nos variadíssimos sectores 
que compõem o domínio do Mar.
Recordo as Conferências Internacionais Crescendo Azul, ocorridas 
em Moçambique, a primeira em 2019 e a mais recente no ano de 
2021, onde foram debatidas as matérias em que ambos os países 
poderiam colaborar e promover relações de cooperação nas diferentes 
matérias sobre o Mar.
Foi também recentemente assinado o “Programa Estratégico de 
Cooperação Portugal-Moçambique 2022-2026”, o qual elenca vários 
domínios de cooperação e colaboração no âmbito dos assuntos do Mar. 
A relação e a cooperação no contexto multilateral da CPLP são também 
exemplos claros de que a cooperação entre os dois países é viva.
No âmbito da CPLP o potencial de cooperação para a consolidação da 
Estratégia para os Oceanos está alinhado com as grandes iniciativas 
das Nações Unidas para esta década, nomeadamente a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a Década das Ciências 
do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável e, também, com o 
recentemente aprovado Plano de Trabalhos de Luanda e assinada a 
Declaração de Luanda, na V Reunião de Ministros dos Assuntos do 
Mar da CPLP, decorrida em Luanda a 26 de Maio de 2022.
Por fim, recordo o papel fulcral que a Câmara de Comércio Portugal-
-Moçambique desempenha no apoio e na promoção do desenvolvi-
mento das relações empresariais entre os dois países, no comércio 
nacional, regional e internacional, na formação de jovens e na criação 
de pontes colaborativas.
Sublinho a vontade de Portugal dar continuidade e aprofundar ainda 
mais esta colaboração, a cooperação e a criação de plataformas e 
meios de ação com Moçambique, no sentido da melhor e mais rápida 
prossecução dos objetivos dos nossos países no domínio do Mar. 
Sejamos capazes de juntar esforços e continuar a navegar num 
espírito colaborativo, sem perder o rumo, na certeza de que juntos 
criaremos um futuro próspero e cuidaremos de um Oceano para 
toda a Humanidade. u

É com muito gosto que vos escrevo esta mensagem num 
manifesto público do meu afeto e das minhas raízes, sendo 
eu filho de Moçambique, numa altura crucial para o nosso 

Planeta e particularmente para o Oceano.   
Hoje enfrentamos ameaças sem precedentes, de diferentes ordens 
e escalas, cujo desfecho toldará o futuro e o bem-estar das futuras 
gerações. Destaco as alterações climáticas como a ameaça que é 
alheia e independente ao desfecho de qualquer uma das outras e 
cuja solução requer ação rápida, urgente e coordenada.
Neste contexto, não posso deixar de destacar o papel primordial do 
Oceano neste desafio, o qual desempenha diferentes papéis e presta 
diferentes serviços. O Oceano absorve cerca de 90% do excesso de 
calor e 25 a 30% do CO

2
 e outros gases com efeitos de estufa. As 

consequências são várias e nefastas para o meio aquático, sendo já 
comprovado pela ciência que o Oceano já aqueceu quase um grau, o 
que leva à expansão térmica, à subida do nível do mar e ao aumento 
das zonas mortas e, por outro lado, à acidificação que leva à perda de 
biodiversidade e recursos vivos.
Também a sobrepesca, a pesca ilegal e a pesca acessória colocam em 
causa os recursos marinhos e a biodiversidade. A poluição, desde a sua 
face mais visível, refiro-me aos plásticos, até aos poluentes libertados 
pela indústria, agricultura e transportes, requer grande atenção.
O Oceano não tem fronteiras físicas e, portanto, estas ameaças estão 
longe de ser ameaças locais, requerendo soluções e ações a diferentes 
escalas e compromissos globais.
Nas últimas décadas temos assistido a muitas iniciativas e ações 
multilaterais e intergovernamentais e também a grandes progressos 
no desenvolvimento de programas científicos de larga escala, aplicados 
aos níveis local, nacional, regional e internacional, permitindo aumentar 
o conhecimento do Oceano e o desenvolvimento da tecnologia. 
É, aliás, neste contexto que, no âmbito das Nações Unidas, foi declarada 
esta década como a Década das Ciências do Oceano para o Desen-
volvimento Sustentável, sob o lema “A Ciência que necessitamos 
para o Oceano que Queremos”. O objetivo é que daqui a 10 anos o 
conhecimento do Oceano e as ferramentas disponíveis para estudá-lo 
sejam mais e melhores e contribuam para a transformação da nossa 
relação com o Mar.
Para Portugal, o Mar é, sem dúvida, uma das marcas identitárias mais 
perenes e inspiradoras, é de grande importância estratégica, assim 
como o é para Moçambique.
Considero que o futuro de Moçambique passa pela Economia do Mar, 
dada a imensidão da sua costa e abundância dos recursos marinhos, 
as potencialidades ao nível de recursos energéticos, rotas marítimas, 
comércio internacional, indústria alimentar e turismo. 

Editorial
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Rotas de desenvolvimento

Rui Moreira de Carvalho 
PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA CCPM

A 1 de janeiro de 2023 Suíça, Malta, Equador, Japão e Moçam-
bique iniciam os mandatos no Conselho de Segurança das 
Nações Unidas em representação das respetivas regiões. 

Moçambique, com 192 votos a favor, foi o único concorrente que 
contou com voto favorável de todos os Estados-membros presentes 
no processo de votação. Vai substituir o Quénia, como representante 
do grupo africano no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O 
Dr. Leonardo Simão, como embaixador itinerante de Moçambique, 
foi um importante artífice deste sucesso diplomático. 
Reconhecer a necessidade de colaboração é um importante passo 
para o desenvolvimento de uma parceria. No entanto, mesmo 
as empresas que identificam essa carência, muitas não sabem 
como o começar, sendo tentadas a descobrir como resolver o 
problema de modo unilateral. Assim, pode ser necessário um 
agente “mobilizador” – uma instituição ou um indivíduo – para 
iniciar o processo.
Um mobilizador eficaz pode trabalhar através de contactos bilaterais 
e redes de indivíduos preexistentes. Estes contactos construtores 
de redes apoiam a focalização no problema e a elaboração de estra-
tégias contextuais; também podem ser selecionadores eficazes de 
membros de alianças. Duas questões são centrais a este processo 
de recrutamento: a sequência do alistamento de membros e a 
natureza inclusiva do seu conjunto.
Parabéns, Dr. Leonardo Simão, por este trabalho de mobilização. É um 
excelente exemplo para os desafios que a CCPM tenta implementar.
O Eng.º José Maria Costa, Secretário de Estado do Mar de Portu-
gal, filho de Moçambique, como ele bem enuncia logo no início do 
importante texto que serve de editorial, recorda-nos a importância 
dos Oceanos nas rotas de desenvolvimento dos nossos países. 
Nesse sentido foram promovidas duas conferências sobre a “Economia 
do Mar”, uma em Peniche, no Politécnico de Leiria, e uma segunda, em 
Lisboa, no auditório da AICEP. A terceira conferência está agendada para 
novembro e terá lugar em Maputo. Para esta terceira conferência estão 
convidados, entre outros, o Secretário de Estado do Mar de Portugal, 
Eng.º José Maria Costa, o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante 
Henrique Gouveia e Melo, também filho de Moçambique, e o Dr. Pedro 
Rebelo de Sousa que, muito novo, aprendeu a amar Moçambique.

O Secretário de Estado da Internacionalização de Portugal, Profes-
sor Bernardo Ivo Cruz, dá-nos nota que cerca de 1500 empresas 
portuguesas exportam para Moçambique. Esta importante malha 
de empresas pode traduzir-se em relevantes embaixadores de 
Moçambique na identificação de oportunidades em Portugal e 
na Europa. 
A AICEP tem sido um importante apoio aos processos de inter-
nacionalização dos dois países, sendo que, como escreve o seu 
Presidente, o Dr. Luís Castro Henriques, haverá seguramente 
margem para crescer.
Como bem observa o Embaixador de Moçambique em Portugal, 
Embaixador Joaquim Bule, a exportação de crustáceos, açúcar, 
tabaco, fio de algodão e amêndoas de Moçambique para Portugal 
pode permitir tirar ilações importantes que permitam alargar o 
leque de produtos a colocar no mercado português e não só. Nesta 
perspetiva, os Programas SUSTENTA e PRONAI, que constituem 
as principais políticas públicas do Governo moçambicano para o 
desenvolvimento dos sectores primário e secundário da econo-
mia, figuram como instrumentos valiosos e indispensáveis para a 
melhoria da competitividade dos produtos nacionais.
Na sua atividade social, a CCPM vai premiar um conjunto de 
estudantes que terminaram com sucesso as suas provas de 
mestrado e doutoramento em Portugal em 2021 e 2022, nomea-
damente: Avelino Mazuze, da U. Minho, Mestre em Optometria; 
Vikesh Navinchandre, U. Minho, Mestre em Engenharia Civil; 
Leandra Fortes, U. Lusófona, Mestre em Gestão Aeronáutica; 
Eugénio Tobias, U. Porto, Mestre em Física Médica; Batista Zumba,  
U. Porto, Mestre em Engenharia Civil; Céllia Tchamo, ISG, Mestre 
em Gestão Financeira; Ivone Soares, ISG, Mestre em Gestão; Ercília 
Mondlane, ISG, Mestre em Gestão; Patrícia Silva, U. Lisboa, Mestre 
em Medicina; Cleide Mabjaia, U. Coimbra, Mestre em Psicologia; 
Jeremias Chone, U. Nova de Lisboa, Mestre em Saúde Pública; Emília 
Miquidade, U. Porto, Doutoramento em Cuidados Paliativos; Aurélio 
Sine, U. Porto, Doutoramento em Engenharia Civil; Frank Franque,  
U. Nova de Lisboa, Doutoramento em Gestão da Informação;  
Baptista Zumba, U. Porto, Mestre em Engenharia Civil; Tatiana 
Manjate, Politécnico de Coimbra, Mestre em Engenharia Eletrónica; 
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Ana Yara Proença, U. Lisboa, Mestre em Arquitetura; Sultan Mussa, 
U. Nova de Lisboa, Mestre em Finanças; Albino Patrício, U. Católica 
Portuguesa, Mestre em Teologia; Arline Ferrão, ISCTE, Mestre em 
Psicologia Social e das Organizações; Suzana Mucavele, U. Nova 
de Lisboa, Mestre em Saúde Pública; Pelágio Maxlhaieie, U. Coim-
bra, Doutoramento em Planeamento do Território; Edson Eugénio,  
U. Porto, Mestre em Estruturas de Engenharia Civil. 
Cada estudante que terminou, com sucesso, o mestrado, recebe 
um “livro de honra com uma moeda de ½ libra de ouro”; e as provas 
de doutoramento, recebe um “livro de honra com uma moeda de  
1 libra de ouro”. A entrega destes prémios e do Anuário 2021 dos 
Estudantes Moçambicanos em Portugal vai ser a 29 de novembro 
de 2022, no lindo Montebelo Indy Maputo Congress Hotel, com o 
apoio da Visabeira. Os associados JJR Construções e Filstone deram 
um apoio ímpar no pagamento das moedas (libras e ½ libras em 
ouro). Vai ser um dia memorável.
Em abril de 2022 o Projeto Esperança ganhou o Prémio Maria das 
Neves Rebelo de Sousa, que homenageia a organização, ou indivi-
dualidade, que se destacou, em 2021, em Moçambique, em obras 
de índole social. Em agosto, o Dr. Leonel Tomo recebe, no Centro 
Cultural Português em Maputo, o Prémio Joaquim Chissano, que 
consagra um moçambicano que tenha estudado numa universidade 
em Portugal. Em outubro, a Universidade de Coimbra irá, também, 
promover uma homenagem a este seu querido antigo estudante. 
Ainda nesse mês, numa parceria com a Fundação Fernando Leite 
Couto (Moçambique) e a Câmara Municipal de Óbidos (Portugal), 
os jovens Maya Ângela Macuácua, de Maputo, e Geremias José 
Mendoso, de Nampula, irão à linda Vila de Óbidos, ao FOLIO 2022, 
receber um prémio e expor as suas obras no maior evento portu-
guês sobre literatura.
Temos de recordar o importante apoio da Portucel, da Gráfica 
Lousanense, da Icon02 e da Ótica Optocentro na edição do Anuário 
dos Estudantes Moçambicanos a estudar em Portugal. Esta obra 
alegra as famílias, enobrece a academia e dignifica os nossos paí-
ses. Temos de recordar o apoio da professora Joana Frazão e do 
mestre Ricardo Rodrigues, que suportados nos nossos associados 
asseguram o apoio a estas iniciativas.  

O excelente enquadramento económico que os professores 
Inês Frazão, Joaquim Tobias Dai e Paulo Barreiros nos 
apresentam ajuda-nos a acreditar num ritmo de desenvol-
vimento para Moçambique que nos oferece a esperança de 
um futuro melhor.
A academia portuguesa organizou, em agosto de 2022, uma 
primeira visita de trabalho a Moçambique. Ao se mobilizar para, 
em grupo, trabalhar, aprofunda objetivos e amplia o âmbito. Ao 
escolher um moçambicano que fez os seus estudos secundários 
e universitários em Portugal para seu embaixador, privilegiou o 
mérito e o conhecimento como ariete desse projeto. O professor 
Joaquim Tobias Dai, mais uma vez, tem um desafio, pro bono, de 
cimentar raízes e edificar esperança.
O mundo será o que formos ajudando a construir, mas também 
sempre que somos capazes de combater as ameaças que se vão 
atravessando no nosso caminho. O Presidente do Instituto Nacional 
de Tecnologias de Informação e Comunicação de Moçambique 
(INTIC, IP), Professor Lourino Alberto Chemane, alerta para as 
atividades digitais mal-intencionadas que ameaçam, além da eco-
nomia, o funcionamento do próprio Estado e os sectores público 
e privado, fazendo da segurança no ciberespaço uma prioridade 
da contemporaneidade africana e do resto do mundo.
A capacidade de virar a página da História e de olhar o futuro, 
com os pés assentes na realidade, é um atributo de alguns. Os 
que estão preparados para liderar.
Importa identificar novas ideias a fim de pensar e praticar outro 
modelo de interatividade. A nova normalidade assenta na falta 
de confiança e na facilidade de intervenção sem “estar dentro”. 
A política deve aprender a cooperar com um futuro que já não 
é objeto de adivinhação nem de planeamento central, mas sim 
algo incerto que, apesar disso, temos de antecipar.
Temos a vida. Devemos aproveitá-la. Mas temos a obrigação de 
o fazer com a responsabilidade de quem tem o privilégio 
de fazer integrar a natureza. E a oportunidade de 
gostar de gostar. De saber o quanto é bom 
fazer feliz o seu semelhante. São as 
rotas para o desenvolvimento.u

A polít ica deve aprender a 
cooperar com um futuro que já 
não é objeto de adivinhação nem 
de planeamento central, mas 
sim algo incerto que, apesar 
disso, temos de antecipar.

Fotografia unsplash
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CONSELHO GERAL
u Presidente 

 u Pedro Rebelo de Sousa

u Vogais
 u Alberto Santos Simão 
 u Alberto Soares 
 u Alexandre da Fonseca 
 u Ana Sofia Batista 
 u António Rodrigues
 u António Leitão Marques 
 u Carlos Nunes Madeira 
 u Clóvis Martines 
 u Daniel David 
 u Daniel Traça
 u Diogo Tavares 
 u Eliseu Frazão 
 u Fernanda Lichale 
 u Fernando Taborda 
 u Filipa Pinto Basto 
 u Filomena Oliveira 
 u Hilário da Conceição 
 u Humberto Marques
 u João Nuno Calvão da Silva
 u João Nuno Palma  
 u Joaquim Neto Filipe 
 u Jorge Magalhães Correia 
 u José Monteiro de Morais
 u Judite Smith 
 u Leonardo Simão 
 u Maria da Luz Rodrigues 
 u Maria João Bobone 
 u Marta Pereira da Costa
 u Miguel Maya
 u Murade Murargy
 u Nasser Sattar
 u Nazim Ahmad
 u Nicolau Santos
 u Nicole Azevedo
 u Nuno Pitera Lopes
 u Patrício Munhepe
 u Paulo Almeida
 u Paulo Barreiros
 u Paulo Varela
 u Pedro Barbas Homem
 u Pedro Matias
 u Ricardo Jorge
 u Rui Veloso
 u Sheu Han 

u Secretariado
 u Agostinho Silva › CEI
 u Liliana Rocha › Advogada
 u Marvinda Godinho 

ÓRGÃOS SOCIAIS 
2021-2024

ASSEMBLEIA GERAL 
u Presidente João Navega
u Vice-Presidente Samantha Cyrne › Cuatrecasas
u Secretária Catarina Godinho e Santos

DIREÇÃO
u Presidente Rui Moreira de Carvalho
u Vice-Presidentes 
 u Joaquim Tobias Dai
 u Carlos Costa Pina
 u Rui Ragageles Motty › Optocentro
 u Tomás Matola › BNI

u Vogais
 u Ana Perestrelo de Oliveira › Eduardo Paz Ferreira & Associados
 u Castigo Langa
 u Cloé Ribas
 u Diogo Lucas Pires › Cabelte
 u Diogo Xavier da Cunha › Miranda & Associados
 u Fernando Augusto
 u Fernando Daniel Nunes › Grupo Visabeira
 u José Luís Moreira da Silva › SRS Advogados
 u Liliana Louro
 u Maria Celeste Hagatong › COSEC
 u Miguel Félix António › Entreposto
 u Miguel Spínola
 u Paula Viegas
 u Ricardo Almeida › Blue Aegean Consultores 
 u Ricardo Ribeiro › Ferpinta Moçambique
 u Stewart Sukuma
 u Teresa Damásio › ISG – Business & Economics School
    
CONSELHO FISCAL
u Presidente Margarida Ramos Pereira
u Vice-Presidente Paulo Perico
u Vogal Carlos Maia › PwC
    
u Secretária-Geral Joana Paulo Frazão › Fravizel
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A associação Projecto Esperança des-
tina-se a apoiar crianças, jovens e 
famílias vulneráveis em Moçambique. 

Funciona através de centros de apoio de dia, 
onde os nossos beneficiários passam o seu 
tempo antes ou após o período escolar.
É com enorme orgulho e satisfação que 
fomos agraciados com o Prémio Maria das 
Neves Rebelo de Sousa, iniciativa e patro-
cínio da CCPM em homenagem a Maria 
das Neves Rebelo de Sousa, um contributo 
tão relevante em causas humanitárias e 
sociais, particularmente em Moçambique. 
É o reconhecimento do nosso propósito e a 
prova de que vale a pena trabalhar para um 
mundo melhor. Pretendemos contribuir para 
uma sociedade mais inclusiva, dando uma 
oportunidade a inúmeras famílias vulneráveis 
em Moçambique. Somos muito gratos à 
Câmara do Comércio Portugal-Moçambique 
por esta iniciativa e a todos os que acreditam 
que podemos fazer a diferença.   
Pretendemos consolidar e melhorar as estruturas 
já existentes e, no futuro, conseguir alargar 
o nosso âmbito de actuação, alcançando um 
maior número de beneficiários, proporcionando 
serviços com maior qualidade e contando 
com o apoio crescente dos nossos parceiros.  
Para além de todo o reconhecimento e visi-
bilidade que este prémio nos proporcionou, 
conseguimos alcançar um objectivo a que 
nos propúnhamos já há algum tempo: a 
aquisição de uma viatura que proporcionará 
um melhor funcionamento do nosso centro de 
Marracuene. Dispúnhamos de uma carrinha 
que deixou definitivamente de funcionar.  

Este veículo irá proporcionar o transporte das 
nossas crianças em situações necessárias e 
urgentes, dos alimentos para as refeições do 
centro e de todos os bens necessários para 
o seu funcionamento. Permitirá também 
que as crianças do centro de Pussulane 
(localidade perto da vila de Marracuene) 
possam visitar o nosso centro piloto com 
mais frequência. Dispomos também de uma 
machamba em Matutuíne, onde as famílias 
da comunidade periodicamente colaboram e 
é muito importante o seu transporte, assim 
como dos alimentos que recolhemos. 
Concluindo, um bem tão essencial que, graças 
à obtenção deste prémio, vai ser possível 
adquirir e que vai com certeza proporcionar 
uma melhor qualidade de vida aos nossos 
beneficiários.
Gostaríamos também de salientar a rele-
vância das restantes organizações que 
participaram neste evento e que tal como 
o Projecto Esperança contribuem para uma 
sociedade mais inclusiva em Moçambique.        
 
A NOSSA HISTÓRIA  
E O QUE FAZEMOS

Olívia Tamele, também conhecida por “Mãe 
Olívia”, e ainda hoje a mentora do Projecto, iniciou 
esta causa em 1998 com três crianças, com 
o objetivo de as apoiar, assim como às suas 
famílias detentoras de HIV/SIDA. Rapidamente 
se multiplicaram para 50. Com o passar do 
tempo, o âmbito de intervenção do Projecto 
foi-se alargando no sentido de apoiar crianças 
vulneráveis oriundas de famílias problemáticas.  

Isabel Farrajota Alves
MEMBRO DA DIRECÇÃO DO PROJECTO 
ESPERANÇA MOÇAMBIQUE

Projecto Esperança Moçambique 
RECEBE PRÉMIO MARIA DAS NEVES REBELO DE SOUSA

Em 2002 nasceu o primeiro centro de apoio 
na vila de Marracuene e em 2008 deu-se 
início ao apadrinhamento de crianças pela 
associação Padrinhos de Portugal, apoio que 
tem sido fundamental para a sustentabilidade 
do Projecto Esperança. 
Ao longo dos anos nasceram mais dois 
centros de apoio, um em Pussulane (locali-
dade perto de Marracuene) e o terceiro na 
cidade da Beira, estando hoje a frequentar 
os centros aproximadamente 350 crianças 
entre os 4 e os 22 anos. 
Para além da saúde, a educação e os valores 
passaram também a ser objectivos priori-
tários desta causa. Hoje as crianças, após 
ou antes do período escolar, deslocam-se 
aos centros de apoio para se alimentarem, 
conviverem, receberem apoio escolar, na 
área da saúde e higiene, formação de valores, 
acompanhamento familiar e também, não 
menos importante, afectos. 
Já muito foi realizado! O Projecto Esperança 
já tem jovens formados, outros a estudar 
na universidade e muitos a realizar cursos 
técnicos e ofícios. 
O apadrinhamento financia a educação, 
material escolar, alimentação, vestuário e 
despesas de saúde da criança. E, também, 
carinho e amor, tão necessário para o 
desenvolvimento de qualquer ser humano. 
Outras acções específicas envolvem investi-
mento em infraestruturas de modo a permitir 
o bom funcionamento dos centros de apoio, 
assim como acções pontuais em actividades 
relevantes para a formação e desenvolvimento 
das crianças de Moçambique. 
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PROJECTOESPERANCA.COM

WWW.FACEBOOK.COM/PROJECTOESPERANCAMOCAMBIQUE

WWW.INSTAGRAM.COM/PROJECTOESPERANCA_MZ

Conseguimos 
sobreviver ao 
ciclone Idai em 2019. 
A t r a v é s  d e  i n ú m e r o s 
apoios, conseguimos recons-
truir o nosso centro da Beira. A 
Covid-19 veio também alterar todo o 
funcionamento do nosso Projecto, mas, 
felizmente com muito esforço, dedicação 
e ajuda, conseguimos ainda vingar.
O Projecto Esperança tem contado com 
vários apoios institucionais, nomeada-
mente do Consulado de Portugal em 
Moçambique,  através da comissão 
organizadora de eventos da comunidade 
portuguesa, do Instituto Camões, da 
Associação Femmes d´Europe, da Câmara 
de Comércio Portugal-Moçambique e de 
inúmeras organizações, assim como de 
particulares. 
Estamos a crescer e a (re)organizar toda a 
instituição, no sentido de a dotar de meios 
para reportar com exactidão as suas acti-
vidades aos seus Padrinhos e Parceiros, 
bem como de reforçar a sua imagem de 
credibilidade e transparência.
Foi criada também em 2017 uma Associa-
ção/ONGD em Portugal – A Hope4Moza, 
para apoiar o Projecto Esperança neste 
país. Surgiu também uma Equipa de 
Voluntários em Londres disposta a abra-
çar este Projecto e alargar o seu âmbito 
de actuação. O Voluntariado no campo é 
também uma grande aposta do Projecto 
Esperança. u

(A autora escreve segundo a ortografia tradicional)
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Desde muito cedo fui ensinada a sonhar. Sonhar de olhos aber-
tos, sonhar de olhos fechados. Quanto mais o tempo passava, 
percebia que os meus sonhos tornavam-se mais complexos 

e intrigantes. 
Diria que o mergulhar nos livros foi um passo que dei sem pensar nas 
possíveis consequências. Era uma profundidade incompreensível, 
mas que sabia que me valeria de algo. Embora as circunstâncias por 
várias vezes me provassem o contrário. Em certos momentos ouvia 
sussurros dizendo que “Quanto mais mergulhas nesse mundo, mais 
perdida ficarás. Isso não é para ti”.
Eu quis desistir, mas pensava o que mais teria para dar senão continuar 
a fazer o que sabia fazer de melhor? 
Nesse mergulho encontrava ilhas, com conselhos que me encora-
javam, que me faziam acreditar que estava ainda mais perto do que 
longe. Faziam-me acreditar que executar o que se gosta e mostrar 
originalidade nisso é melhor que ficar num mundo onde todos fazem 
o mesmo e não têm identidade própria, apenas são meras réplicas.
Chegou um ponto em que decidi ir mais além. Achava-me pronta para 
abraçar o desafio. Diria que, apesar da pressão, do esforço, da falta 
de motivação, do cansaço, das incertezas e certezas, valeu a pena!
O meu sonho no qual em mais de vinte anos dormia e acordava final-
mente havia nascido para uma nova realidade. Lembro-me que no dia 
em que me ligaram eu estava calma e não pensei que em momento 
algum pudesse ser contactada, porque havia dado uma obra que não 
acreditava que pudesse dar frutos, contudo sempre dizia a mim mes-
ma: “Vencendo ou perdendo, eu ao menos tentei”. Deus mostrou-me o 
contrário: “Vencendo ou perdendo, tu fizeste e conseguiste”.
Eu agradeço à Fundação e aos seus parceiros por tudo o que fizeram. 
Agradeço aos júris pela paciência e pela imensa transparência na selec-
ção das obras. Agradeço a todos os que fizeram parte do meu processo 
de vida, embora alguns tenham desaparecido e outros permanecido.
Os sonhos apenas são uma sombra da realidade. Ainda vale a pena 
investir neles. u
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Soube pela internet que havia um concurso literário de prosa 
de ficção. Entendi, depois de ler o regulamento, que o nome 
do concurso era Prémio Literário Fernando Leite Couto. Foi 

então que fui visitar o meu livro de contos que já havia escrito. 
Visitei as histórias, uma por uma, e conclui que talvez tivessem 
os quesitos que o regulamento pedia. Mas não tinha a certeza de 
nada. Resolvi submeter o livro a concurso. E confesso que esque-
ci-me de que o havia submetido. Uns meses depois ligaram-me 
da Fundação Fernando Leite Couto e informaram-me que eu era 
um dos finalistas do concurso. 
Ser finalista não significa ser o vencedor, mas por chegar até ali 
foi motivo de alegria para mim. Era muito. E a Fundação informou-
-me que eu tinha de ir a Maputo para participar na cerimónia de 
entrega do prémio a realizar-se numa segunda-feira às 18H00. 
Chegado a Maputo fui, na noite seguinte, à cerimónia de entrega 
do prémio que decorreu na Fundação Fernando Leite Couto. Sem 
expectativas de ser o vencedor, sentei-me numa das cadeiras 
de trás com outros finalistas. Quando o presidente do júri leu a 
acta e disse que eram dois vencedores, designadamente Maya 
Ângela Macuácua e Geremias José Mendoso, fiquei muitíssimo 
feliz pela surpresa. Muito feliz ainda por saber que não estava 
sozinho como um cacto no deserto.
Acredito, porém, no que disse Mia Couto: pensamos que um 
prémio serve para celebrar o que já fizemos, prefiro pensar que 
serve para celebrar o que ainda há por fazer. Quando eu e a Maya 
vencemos o prémio, acho que celebrámos o que ainda há por fazer.
Enfim, o Prémio Fernando Leite Couto deixou-me ainda mais feliz 
quando eu soube que, por causa dele, teremos a oportunidade de 
ir a Lisboa para participar no FOLIO – Festival Literário Interna-
cional de Óbidos. 
Há que frisar também que este prémio ganhou uma dimensão mais 
universal quando recebeu o apoio do Moza Banco em Moçambique, 
do Instituto Camões, da Câmara de Comércio Portugal-Moçam-
bique e do Município de Óbidos em Portugal.
Celebramos com prazer este prémio que eleva o nome de um 
dos expoentes máximos da literatura moçambicana, Fernando 
Leite Couto. Disseram-me que ele ajudou pessoas a lançarem 
livros e isso é, para mim, uma acção filantrópica maior que qual-
quer valor monetário. Portanto, este prémio prorroga, por tempo 
indeterminado, esse projecto que ele começou. 
E, inevitavelmente, revitaliza-o de forma 
permanente. u

Prémio Literário 2022 
PREMEIA DOIS 
JOVENS ESCRITORES

(Os autores escrevem segundo 

a ortografia tradicional)

Geremias 
José Mendoso

Maya Ângela 
W. Macuácua
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Qual será o meu contributo para o 
desenvolvimento de Moçambique?
TESTEMUNHO DE LEONEL TOMO

É com o sentimento profundo de júbilo e 
uma grande honra ter sido considerado 
merecedor da atribuição do Prémio 

Joaquim Chissano – Alumni Estudante 
Moçambicano em Portugal 2022, instituí-
do pela CCPM e pela Fundação Joaquim 
Chissano. Sinto-me por isso no dever de 
agradecer tamanha consideração aos 
senhores Membros do Júri do Prémio, aos 
senhores Membros da Comissão de Apoio 
e à Fundação Joaquim Chissano.
A minha gratidão é marcadamente exten-
siva aos Governos de Moçambique e de 
Portugal, à Universidade de Coimbra e, 
em particular, à Faculdade de Economia, 
a gratidão a Sua Excelência ex-Presidente 
Joaquim Chissano e também à Câmara de 
Comércio Portugal-Moçambique (CCPM). 
O meu percurso académico está na sua 
génesis associado ao modelo de cooperação 
e diplomacia muito vincado pelo Governo do 
Presidente Chissano, no qual tive o privilégio 
de obter uma bolsa de estudos do Instituto 
Português de Apoio ao Desenvolvimento 
(IPAD) para frequentar a licenciatura e 
mestrado em Economia na Universidade 
de Coimbra. Deste modo, ao receber um 
prémio Estudante Moçambicano em Por-
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tugal, após este ciclo de oportunidades de 
formação do qual fui beneficiário, é de uma 
incomensurável satisfação e representa 
para mim uma responsabilidade acrescida 
perante o povo moçambicano e português. 
Como economista moçambicano que beneficiou 
dos estudos em Portugal, frequentemente 
deparava-me com questões importantes que 
parecem muito difíceis de responder. Uma 
delas surgiu quando ainda frequentava o 
Mestrado em Economia na Universidade de 
Coimbra: “Qual será o meu contributo para o 
desenvolvimento de Moçambique?” A resposta 
foi clara: colocar a experiência académica, 
profissional e o amor ao meu país ao serviço 
da missão empresarial em Moçambique, 
contribuindo para o incremento do volume 
de empresas moçambicanas e também 
para a prosperidade dos moçambicanos.
Foi neste âmbito que em 2018 fui mem-
bro fundador da Academia de Mercados 
Financeiros (AMF), a primeira academia a 
nível dos PALOP que ministra a certificação 
internacional ACI Dealing Certificate.  
Em Dezembro de 2021 fui membro fundador 
da SL Capitais S.A., a primeira Sociedade 
Financeira de Corretagem e primary dealer 
em Bolsa de Valores em Moçambique, cuja 

origem está associada à necessidade do 
recrudescimento de instituições financeiras 
moçambicanas a operar em Moçambique e 
com um nobre compromisso de poder contri-
buir para o desenvolvimento dos mercados 
financeiros e estimular o nível de literacia 
financeira em Moçambique.
É esta a luta que escolhi, a de contribuir para 
o progresso económico e social do meu país. 
Um contributo para honrar o tão prestigiado 
prémio e o legado histórico do Presidente 
Joaquim Chissano.
Dada a aproximação histórica e cultural 
entre Moçambique e Portugal emergem 
sempre muitas oportunidades de coope-
ração. Do meu ponto de vista, o papel de 
todos os moçambicanos, mormente os 
que frequentam e frequentaram o ensino 
superior em Portugal, deve ser o de contri-
buir para explorar as potencialidades dos 
dois países, fundamentado nas vantagens 
comparativas ricardianas harmonizadas 
aos tempos modernos. 
Moçambique possui um elevado potencial 
agrícola, com condições agroclimáticas ade-
quadas ao exercício da actividade e possui 
cerca de 36 milhões de hectares de terra 
arável. Portugal é um Estado-Membro da União 
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Europeia, um mercado único actualmente 
representado por 27 países, totalizando 
uma cota igual a 15% do comércio global 
de mercadorias e com um PIB aproxi-
madamente de 16 mil milhões de euros. 
Portugal torna-se, desta forma, um país 
importante na trajectória de Moçambique 
rumo ao progresso económico e social.   
Para finalizar, aproveito o ensejo para dedicar 
este prémio à memória de meu pai, Jaime 
Tomo, que partiu em Janeiro de 2022. Foi 
um homem com um notável percurso ligado 
à educação em Moçambique. À minha 
mãe Fernanda, que juntos tiveram elevada 
influência na minha trajectória académica 
e profissional. Dedico, igualmente, à Sílvia, 
minha esposa, aos meus filhos e a todos 
que directa e indirectamente estiveram 
sempre presentes no meu percurso. u

Nasceu na Cidade da Beira, concluiu o Mestrado em Economia pela 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra em 2008 
e a Licenciatura em Economia em 2005. Ligado nos últimos 14 

anos aos mercados financeiros, com experiência ao nível da docência em 
Macroeconomia e Econometria e na área de Mineração. 
Foi fundador da SL Capitais, S.A., a primeira Sociedade Financeira de Cor-
retagem em Moçambique, estando actualmente a desempenhar o cargo de 
Presidente do Conselho Executivo. Na sua recente passagem pelo Banco 
ABC, coordenou a área de Mercado Monetário, Mercado de Capitais e 
Activos de Renda Fixa. 
Em 2018 fundou a Academia de Mercados Financeiros (AMF), a primeira 
academia ao nível de África que ministra a certificação internacional ACI 
Dealing Certificate no regime bilingue (Portugês e Inglês). A Academia de 
Mercados Financeiros é uma instituição de formação acreditada pela ACI 
FMA – Financial Markets Association e tem presidido, juntamente com  
Leonel Tomo como formador principal, a várias formações de certificação dos 
candidatos ao ACI Dealing Certificate provenientes das Salas de Mercados 
dos Bancos em Moçambique e Angola.

Leonel Tomo 
ECONOMISTA

(O autor escreve segundo  

a ortografia tradicional)
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INSTITUIÇÃO

Universidade de Lisboa
MESTRADO INTEGRADO 
EM ENGENHARIA CIVIL

ESTUDANTE

Vikesh 
Navinchandre

ESPECIAL APOIO 

JJR Construções

INSTITUIÇÃO

Universidade do Porto
DOUTORAMENTO EM CUIDADOS PALIATIVOS

ESTUDANTE

Emília Pinto 
Miquidade

ESPECIAL APOIO 

Filstone

INSTITUIÇÃO

Universidade do Minho
MESTRADO EM OPTOMETRIA AVANÇADA

ESTUDANTE

Avelino Nelson 
Filipe Mazuze

ESPECIAL APOIO 

OPTOCENTRO

ESTUDANTE

Céllia Margarida 
Tchamo

ESPECIAL APOIO 

Filstone
INSTITUIÇÃO

Instituto Superior de Gestão
MESTRADO EM GESTÃO FINANCEIRA

INSTITUIÇÃO

Universidade Lusófona
MESTRADO EM GESTÃO AERONÁUTICA

ESTUDANTE

Leandra Madeira 
Nery Fortes

ESPECIAL APOIO 

Filstone

INSTITUIÇÃO

Universidade do Porto
DOUTORAMENTO EM ENGENHARIA CIVIL

ESTUDANTE

Aurélio Sine
ESPECIAL APOIO 

JJR Construções

Associados da CCPM apoiaram durante o ano de 2021 seis jovens moçambicanos que obtiveram o grau de Mestre 
ou Doutorado numa das instituições do ensino superior em Portugal, constituindo assim o Quadro de Honra criado 
pela CCPM para valorizar o esforço no aprofundamento do saber destes jovens estudantes. 

Tutores, pessoas ou empresas deram o seu apoio a estes jovens estudantes moçambicanos inscritos nos Anuários da CCPM, 
através de um prémio de uma libra de ouro quando é obtido o grau de Doutorado e de meia libra de ouro o grau de Mestre.

Quadro de Honra
MOÇAMBICANOS NO ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL



Dentons, o futuro do legal é agora.

Grow | Protect | Operate | Finance

Esta sociedade foi fundada em 1995, tendo 
comemorado mais de um quarto de século 
de presença no mercado moçambicano. 

Recentemente, a FL&A integrou a Dentons: 
www.dentons.com. 

O caminho já percorrido permite alcançar a melhor 
combinação entre a experiência interna dos mais velhos 
e a ousadia dos mais jovens, e a vasta experiência 
internacional aportada pela Dentons, ferramentas 
colocadas ao serviço dos clientes de forma equilibrada 
e responsável, com competência técnica e ética.

Dedicadamente, a equipe interna da FL&A faz 
assistência jurídica e presta serviços jurídicos a diversos 
e especializados sectores de actividade comercial 
e industrial. Compreender os clientes e as suas 
necessidades permite-nos em cada momento orientar 
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companhias nacionais, mas também investidores 
internacionais que já operam ou que manifestam 
intenção de operar no mercado de Moçambique. 

Vamos continuar a apoiar e a apostar no 
desenvolvimento de Moçambique.
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• Jorge Salomao
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Designação oficial
República de Moçambique

Coordenadas
Entre os paralelos 10˚ 27’ e 26˚ 52’ de 
latitude Sul e entre os meridianos 30  ̊12’  
e 40  ̊51’ de longitude Este

Fronteiras
A Norte com a Tanzânia, a Noroeste com o Malawi 
e a Zâmbia, a Oeste com o Zimbabué e a África 
do Sul e a Sul com a Suazilândia e a África do Sul.

População
31,6 milhões de habitantes
INE – Instituto Nacional de Estatística
maio 2022

Densidade populacional
36,1 hab./km2

Faixa costeira
Toda a faixa Este, com cerca de 2.470 km, 
é banhada pelo Oceano Índico.

Localização
Costa Sudeste de África

Orografia
Moçambique pode ser dividido em duas regiões se-
paradas pelo rio Zambeze, sobretudo com planícies 
a Sul e montanhas a Norte. A altitude média a Sul 
é de 60 metros acima do nível médio das águas do 
mar, enquanto que na região Norte a altitude varia 
entre 1500 e 2500 metros.

Maiores elevações (em metros)
y Monte Binga (Manica) 2436
y  Montes Namule (Zambézia) 2419
y  Serra Zuira (Manica) 2277
y  Messurussero (Manica) 2176
y  Massasse (Manica) 2134
y  Monte Domue (Tete) 2095
y  Serra Mácua (Zambézia) 2077
y  Serra Chiperone (Zambézia) 2054

Área
799.380 km2

Principais rios (em kms)
Moçambique tem mais de 20 rios que, na sua 
maioria, correm para o Oceano Índico. Os principais, a 
Norte, são o Rovuma e o Lúrio; no Centro, o Ligonga, 
Zambeze e Save; a Sul, o Limpopo, o Incomati e o 
Maputo. A maioria dos rios moçambicanos não se 
presta à navegação devido a assoreamentos, baixas 
fundas e quedas rápidas.

Cidades mais importantes
Censos 2017

Maputo, capital (1,1 milhões hab.), Nampula (743 mil hab.), Beira 
(592 mil hab.), Chimoio (373 mil hab.), Quelimane (350 mil hab.), 
Lichinga (242 mil hab.), Tete (307 mil hab.), Pemba (202 mil hab.), 
Xai-Xai (143 mil hab.) e Inhambane (82 mil hab.). 
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Hora local
Corresponde ao UTC mais duas 
horas. Em relação a Portugal, 
Moçambique tem mais duas horas 
no horário de Inverno e mais uma 
hora no horário de Verão.

Código Telefónico 
258

Código Internet  
.mz

Unidade monetária
Metical (MZN)
1 Euro = 65.26 MZN (compra) | 66.56 MZN (venda)
fonte: Banco de Moçambique (10 de agosto de 2022)

Principais produtos 
exportados 2021
Metais comuns, combustíveis minerais, minerais 
e minérios, produtos agrícolas e madeira e cortiça.

Destinos principais 
das exportações 2021 
Índia, China e Itália.

Principais produtos 
importados 2021
Combustíveis minerais, máquinas e aparelhos, metais comuns, 
produtos químicos e produtos agrícolas. 

População (hab.)
Censos 2017 (Projeção 2022)

y  Cabo Delgado 2.670.078
y  Gaza 1.465.802
y  Inhambane 1.486.340
y  Manica 2.235.836
y  Maputo Cidade 1.130.319
y  Maputo Província 2.390.673
y  Nampula 6.490.271
y  Niassa 2.132.767
y  Sofala 2.255.439
y  Tete 3.080.446
y  Zambézia 5.854.843

Dados Gerais



MOÇAMBIQUE 
Capital
Maputo (1,1 milhões hab.)

Língua oficial 
Português, falado por cerca de 43% da população.

Outras línguas nacionais
Cicopi, cinyanja, cinyungwe, cisenga, cishona, ciyao, echuwabo, 
ekoti, elomwe, gitonga, maconde (ou shimakonde), kimwani, 
macua (ou emakhuwa), memane, suaíli (ou kiswahili), suazi 
(ou swazi), xichanga, xironga, xitswa e zulu. O inglês é língua 
obrigatória desde o nível básico do ensino.

Religião
Cerca de 50% da população é cristã (24% 
católicos e 22% protestantes), 20% é mu-
çulmana e 1/3 da população restante pratica 
a religião tradicional.
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Clima 
O clima em Moçambique é húmido e tipi camente 
tropical, influenciado pelo regime de monções do 
Oceano Índico e pela corrente quente do canal de 
Moçambique. O país possui estações secas de 
junho a setembro. A estação das chuvas ocorre 
entre os meses de outubro e abril. As temperaturas 
médias em Maputo variam entre os 13–24 °C, 
em julho, a 22–31 °C, em fevereiro.
Podem distinguir-se três zonas climáticas em 
todo o território: 
y Norte e Centro: tropical húmido, tipo monçónico, 
com uma estação seca de quatro a seis meses; 
y Sul: tropical seco, com uma estação seca de 
seis a nove meses; 
y Montanhas: clima tropical de altitude. 

Fauna e Flora
Moçambique é rico em fauna e flora terrestre e 
marítima. A orografia e o clima determinam três 
tipos de vegetação: floresta densa nas terras 
altas do Norte e Centro do país, floresta aberta 
e savana no Sul e os mangais na zona costeira. 
A floresta é rica em espécies economicamente 
valiosas, entre elas, o mogno, ébano, pau-ferro, 
sândalo, umbila e pau-preto.
Estes ecossistemas constituem o habitat de 
espécies selvagens, como elefantes, leões, leo-
pardos, chitas, hipopótamos, antílopes, tartarugas, 
macacos e grande número de aves. 

Feriados
y 1 de janeiro
Dia da Fraternidade Universal (Ano Novo)
y 3 de fevereiro
Dia dos Heróis Moçambicanos 
(em homenagem a Eduardo Mondlane)
y 7 de abril
Dia da Mulher Moçambicana 
(em homenagem a Josina Machel) 
y 1 de maio
Dia Internacional do Trabalhador
y 25 de junho
Dia da Independência Nacional 
y 7 de setembro
Dia da Vitória (em homenagem 
à assinatura dos Acordos de Lusaka)
y 25 de setembro
Dia das Forças Armadas  (em homenagem 
ao início da Luta Armada de Libertação 
Nacional) 
y 4 de outubro
Dia da Paz e Reconciliação (em homenagem 
à assinatura do Acordo Geral de Paz)
y 25 de dezembro
Dia da Família (Natal)

Nota: De acordo com o Artigo n.º 37, parágrafo 3, da Lei de Trabalho 
de Moçambique, os feriados que ocorram a um domingo passam 
automaticamente para a segunda-feira seguinte.
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Data da atual Constituição
30/nov./1990, alterada em 1996, 2004 e 2018. 

Governo
É formado e dirigido pelo Presidente da República, com 
o apoio do Primeiro-Ministro, também ele nomeado. A 
duração do seu mandato é de cinco anos, à semelhança 
do mandato dos deputados à Assembleia da República. 
Esta é constituída por 250 deputados eleitos por sufrágio 
direto e universal.

Principais Partidos 
Políticos
Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), no Governo;
Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO), prin-
cipal partido da oposição; Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM). 
As últimas eleições Gerais e das Assembleias Provinciais 
decorreram, em simultâneo, a 15 de outubro de 2019. As 
próximas eleições Gerais estão previstas para outubro de 2024.

Divisões Administrativas
O país está dividido em dez províncias agrupadas em três 
zonas: Norte, Centro e Sul. Da zona Norte fazem parte as 
províncias do Niassa, Cabo Delgado e Nampula; da zona 
Centro, as províncias de Tete, Manica, Sofala e Zambézia; 
e da zona Sul, as províncias de Gaza, Inhambane e Maputo.

Capitais de Província
Beira (Sofala), Chimoio (Manica); Inhambane (Inham-
bane), Lichinga (Niassa), Maputo (Maputo), Nampula 
(Nampula), Pemba (Cabo Delgado), Quelimane (Zam-
bézia), Tete (Tete) e Xai-Xai (Gaza).

Governos Provinciais
Cabo Delgado – Valygi Tualibo
Gaza – Margarida Mapanzene
Inhambane – Daniel Francisco Chapo
Manica – Francisca Domingos Tomás
Maputo (província) – Júlio Parruque
Nampula – Manuel Rodrigues
Niassa – Judite Massengele
Sofala – Lourenço Bulha
Tete – Domingos Viola
Zambézia – Pio Augusto Matos 

Sistema Político
Democracia multipartidária

Presidente da República
Filipe Nyusi

Dados Gerais
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Presidente 
e Chefe de Governo
Filipe Jacinto Nyusi

Primeiro-Ministro
Adriano Afonso Maleiane

Ministra dos Negócios  
Estrangeiros e Cooperação
Verónica Nataniel Macamo
Dlhovo

Ministro da Economia e Finanças
Ernesto Max Elias Tonela

Ministro da Defesa Nacional
Cristóvão Artur Chume

Ministra do Interior
Arsénia Felicidade Félix Massingue 

Ministro da Agricultura
e Desenvolvimento Rural
Celso Ismael Correia

Ministra da Administração Estatal  
e Função Pública
Ana Comoana

Ministra do Trabalho, Emprego  
e Segurança Social
Margarida Adamugy Talapa

Ministro na Presidência para  
os Assuntos da Casa Civil
Constantino Alberto Bacela

Ministra do Mar,  Águas Interiores  
e Pescas
Lídia de Fátima da Graça Cardoso

Ministro dos Recursos Minerais  
e Energia
Carlos Joaquim Zacarias

Ministra da Justiça e Assuntos  
Constitucionais e Religiosos
Helena Mateus Kida

Ministro da Saúde
Armindo Daniel Tiago

Ministra do Género, Criança  
e Ação Social
Nyeleti Brooke Mondlane

Ministra da Educação  
e Desenvolvimento Humano
Carmelita Rita Namashulua

Ministro da Indústria e Comércio
Silvino Augusto José Moreno

Ministro dos Transportes  
e Comunicações
Janfar Abdulai

Ministra da Terra e Ambiente
Ivete Maibase

Ministro da Ciência, Tecnologia  
e Ensino Superior
Daniel Nivagara

Ministro das Obras Públicas,  
Habitação e Recursos Hídricos
Carlos Alberto Fortes Mesquita

Ministra da Cultura e Turismo
Eldevina Materula

Ministra dos Combatentes
Josefina Mpelo

Membros do Governo

Fonte: www.portaldogoverno.gov.mz
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Banco de Moçambique (Banco Central) 
morada: Av. 25 de setembro, 1695,  Caixa Postal n.º 423 
MAPUTO – Moçambique
tel.: (+258) 21 354 600
fax: (+258) 21 322 324/7 
email: gci_mail@bancomoc.mz
site: www.bancomoc.mz

Bolsa de Valores de Moçambique
morada: Av. 25 de setembro, 1230 – 5º andar
Bloco 5, MAPUTO – Moçambique
tel.: (+258) 21 308 826
email: info@bvm.co.mz
site: www.bvm.co.mz
site: www.bolsadevalores.co.mz

Câmara de Comércio Portugal-Moçambique 
morada: Centro de Escritórios 
do Hotel Rovuma, Rua da Sé 
114 – 4º Andar – Sala 27
MAPUTO – Moçambique
email: geral.maputo@ccpm.pt
site: www.ccpm.pt

Câmara de Comércio Moçambique Portugal 
morada: Av. 25 de setembro, n.º 1123
Prédio Cardoso, 3º Andar – D 
MAPUTO – Moçambique 
tel.: (+258) 21 304 580
email: info@ccmp.org.mz
site: www.ccmp.org.mz
 
Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA)
morada: Avenida Patrice Lumumba, 927
MAPUTO – Moçambique
tel.: (+258) 21 321 002
email: info@cta.org.mz
site: www.cta.org.mz

Consulado Geral de Portugal em Maputo
morada: Av. Mao Tsé Tung, 519
MAPUTO – Moçambique 
tel.: (+258) 21 490 150/1/5
email: consulado.maputo@mne.pt
site: www.maputo.consuladoportugal.mne.gov.pt 

Embaixada de Portugal em Moçambique 
morada: Av. Julius Nyerere, nº720/730
4696-00110 MAPUTO – Moçambique 
tel.: (+258) 21 490 316/19/22
email: maputo@mne.pt
site: www.maputo.embaixadaportugal.mne.pt

y EM PORTUGAL
AICEP Portugal Global 
email: aicep@portugalglobal.pt 
site: www.portugalglobal.pt

Câmara de Comércio Portugal–Moçambique 
email: geral.lisboa@ccpm.pt 
site: www.ccpm.pt

Confederação Empresarial da CPLP (CE-CPLP)
email: secretariadogeral@cecplp.org 
site: www.cecplp.org

COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, S.A. 
email: cosec@cosec.pt 
site: www.cosec.pt

Embaixada da República de Moçambique em Lisboa
email: lisboa@embamoc.gov.mz
site: www.embamoc-lisboa.gov.mz

Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento 
(SOFID) – Instituição Financeira de Crédito, S.A. 
email: sofid@sofid.pt 
site: www.sofid.pt

y EM MOÇAMBIQUE
AICEP Portugal Global 
morada: Av. Julius Nyerere, 720 – 12º 
MAPUTO – Moçambique 
tel.: (+258) 21 490 523/402
fax: (+258) 21 490 203 
email: aicep.maputo@portugalglobal.pt
site: www.portugalglobal.pt

APIEX – Agência para a Promoção de Investimento  
e Exportações
morada: Av. Ahmed S Touré 2539
MAPUTO – Moçambique
tel.: (+258) +258 21 321 291
tel.:  (+258) +258 82 305 6432
tel.: (+258) +258 21 321 289
email: apiex@apiex.gov.mz
site: www.apiex.gov.mz

Contactos Úteis
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29 AGOSTO 2022

CONFERÊNCIA

DIRECTÓRIO
CÂMARA DE COMÉRCIO
PORTUGAL-MOÇAMBIQUE

ORGANIZAÇÃO

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES EM WWW.CCPM.PT
Inscrição gratuita limitada à disponibilidade do Instituto Camões

APOIO

Recepção dos Participantes

Sessão de Abertura
•  António Costa Moura                     

Embaixador de Portugal em Moçambique
•  Joaquim Dai                                           

Vice-Presidente da CCPM

•  João Neves 
Secretário de Estado da Economia de Portugal

•  Presidente Joaquim Chissano 
Prémio Joaquim Chissano – Alumni Estudante 
Moçambicano em Portugal

•  Alexandra Ferreira Leite 
Delegada da AICEP em Moçambique

•  Anuário do Estudante Moçambicano 
Alberto Simão

Debate – “Investimento & Talento”
•  Moderador: Rui Moreira de Carvalho
•  Anabela Chambuca
•  Fernanda Pargana 
•  Nuno Caseiro
•  Celso Gusse
•  Pedro Matias

Encerramento
•  António Leitão Marques 

Médico, fundador ONG “Cadeia de Esperança” 
e Membro do Conselho Geral da CCPM

PR
OG

RA
M

A 8h00

8h30

8h50

9h20

9h40

9h50

10h05

11h45

Centro Cultural Português em Maputo

Serão entregues dois exemplares do Anuário do Estudante Moçambicano em Portugal a cada familiar do  
estudante inscrito nesse anuário. O estudante tem de acreditar junto da CCPM o familiar que levanta o anuário.

Assista aqui 
em livestream

António Costa Moura
Embaixador de Portugal em Moçambique

João Neves
Secretário de Estado da Economia de Portugal

Alexandra Ferreira Leite
Delegada da AICEP em Moçambique

Rui Moreira de Carvalho
Presidente da Direção da CCPM   

Fernanda Pargana
Consultora da Portucel Moçambique

Celso Gusse
Consulado Geral de Moçambique em Lisboa

 António Leitão Marques 
Médico, fundador ONG “Cadeia de Esperança” 
e Membro do Conselho Geral da CCPM

Pedro Matias
Presidente do ISQ

Alberto Santos Simão
Professor Universitário e Membro 

do Conselho Geral da CCPM

Anabela Chambuca
Administradora do Millennium BIM   

Nuno Caseiro
Professor I.P. Castelo Branco   

Joaquim Chissano
2º Presidente de Moçambique

Joaquim Tobias Dai
Vice-Presidente da Direção da CCPM

Será entregue o Prémio Joaquim Chissano – Alumni Estudante Moçambicano em Portugal.
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Links Úteis

ALFÂNDEGAS DE MOÇAMBIQUE
site: www.alfandegas.gov.mz 

ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO,   
INDÚSTRIA E SERVIÇOS  (ACIS) 
site: www.acismoz.com

ATNEIA (BASE DE DADOS  
DA LEGISLAÇÃO PUBLICADA  
NO BOLETIM DA REPÚBLICA  
DE MOÇAMBIQUE,  
I SÉRIE, DESDE JUNHO DE 1975)
site: www.atneia.com/atneia/index.php

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
site: www.at.gov.mz

BALCÕES DE ATENDIMENTO ÚNICO
site: www.balcaounico.gov.mz

BANCO DE MOÇAMBIQUE
site: www.bancomoc.mz

CENTRO NACIONAL DE CARTOGRAFIA 
E TELEDETEÇÃO
site: www.cenacarta.com

CHAMBER OF COMMERCE 
MOZAMBIQUE (CCMUSA) 
site: www.ccmusa.co.mz

COMUNIDADE DOS PAÍSES 
DE LÍNGUA PORTUGUESA (CPLP) 
site: www.cplp.org

CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 
ECONÓMICAS DE MOÇAMBIQUE
site: www.cta.org.mz

DIREÇÃO NACIONAL 
DAS ÁGUAS
site: www.dnaguas.gov.mz

DIREÇÃO NACIONAL 
DO ORÇAMENTO
site: www.dno.gov.mz

DOING BUSINESS IN MOZAMBIQUE  
(WORLD BANK)
site: www.doingbusiness.org

FUNDO DE ENERGIA
site: www.funae.co.mz

IMPRENSA NACIONAL
site: www.imprensanac.gov.mz

INTIC – INST. NACIONAL  
DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO  
E COMUNICAÇÃO
site: www.intic.gov.mz

INSTITUTO NACIONAL  
DAS COMUNICAÇÕES
site: www.incm.gov.mz

INSTITUTO NACIONAL  
DE ESTATÍSTICA (INE)
site: www.ine.gov.mz

INSTITUTO NACIONAL 
DE NORMALIZAÇÃO 
E QUALIDADE (INNQ)
site: www.innoq.gov.mz

INSTITUTO NACIONAL DE PETRÓLEO
site: www.inp.gov.mz

INSTITUTO NACIONAL  
DE SEGURANÇA SOCIAL
site: www.inss.gov.mz

INSTITUTO DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL (IPI)  
site: www.ipi.gov.mz

INSTITUTO PARA A PROMOÇÃO
DAS PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS (IPEME) 
site: www.ipeme.gov.mz

INTERTEK GROUP
site: www.intertek.com

INVEST IN MOZAMBIQUE 
site: www.invest.apiex.gov.mz

JANELA ÚNICA ELETRÓNICA 
DAS ALFÂNDEGAS  
DE MOÇAMBIQUE
site: www.mcnet.co.mz/home.aspx

LEGISLATION MOZAMBIQUE
(LEXADIN) 
site: www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwemoz.htm

LEGIS PALOP 
site: www.legis-palop.org/bd

MARKET ACCESS DATABASE 
(DIR. ADUANEIROS, FORMALID., 
BARREIRAS, ETC.) 
site: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR 
E TÉCNICO PROFISSIONAL
site: www.mctestp.gov.mz  

MINISTÉRIO DOS RECURSOS 
MINERAIS E ENERGIA
site: www.mirene.gov.mz

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA  
E COMÉRCIO 
site: www.mic.gov.mz

MINISTÉRIO DO TRABALHO,  
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
site: www.mireme.gov.mz

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
site: www.misau.gov.mz

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
E FINANÇAS
site: www.mef.gov.mz

MINISTÉRIO DA CULTURA E TURISMO
site: www.micultur.gov.mz

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS  
ESTRANGEIROS 
E COOPERAÇÃO  
site: www.minec.gov.mz

MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE
site: www.mta.gov.mz

FUNDAÇÃO ITC  
(TERRAS COMUNITÁRIAS)
site: www.itc.co.mz

PÁGINA OFICIAL DE MOÇAMBIQUE 
site: www.mozambique.co.mz

PAUTA ADUANEIRA 
site: www.at.gov.mz

PORTAL DAS COMUNIDADES  
PORTUGUESAS (CONSELHOS  
AOS VIAJANTES – MOÇAMBIQUE)
site: www.portaldascomunidades.mne.pt

PORTAL DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 
DE MOÇAMBIQUE
site: www.legisambiente.gov.mz

PORTAL DO GOVERNO
DE MOÇAMBIQUE  
site: www.portaldogoverno.gov.mz

PORTAL DOS BANCOS CENTRAIS 
DE PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA  
site: www.bcplp.org

PORTAL DE CONCURSOS PÚBLICOS
site: www.ufsa.gov.mz

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
site: www.presidencia.gov.mz 

SOUTHERN AFRICAN 
DEVELOPMENT COMMUNITY (SADC)  
site: www.sadc.int

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
site: www.ta.gov.mz

UNIVERSIDADE EDUARDO
MONDLANE
site: www.uem.mz

+ info: www.portaldogoverno.gov.mz
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Otimismo nas perspetivas 
económicas de Moçambique 

Fotografia iStock

AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Para uma economia moçambicana que já apresentava dificuldades resultantes 
dos desastres naturais, crise orçamental como consequência das dívidas não 
declaradas e mais tarde com as disrupções das cadeias de produção e logísticas 
causadas pelo Covid-19, o ano de 2022 alimenta a esperança de ser um ano 
melhor. O regressado apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao Orçamen-
to do Estado, o combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado a registar 
progressos e a entrada no período pós-Covid-19 perspetivam um desempenho 
económico de Moçambique melhor do que o registado em 2021, ainda que a 
guerra na Ucrânia tenha vindo introduzir novos desafios.
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Tal como o resto do mundo, Moçambique não é alheio ao clima 
de incerteza que marca os nossos dias desde que a 24 de 
fevereiro de 2022 começou a guerra na Ucrânia. Mas, mais do 

que somente este evento histórico, Moçambique já estava a braços 
com outros fenómenos de forte impacto na economia nacional. A 
insurgência terrorista que assola a nortenha província de Cabo Delgado 
atingiu o auge em março de 2021 com o ataque à vila de Palma, a 
vila que serve de base logística para o projeto de exploração de gás 
da Total, um dos maiores projetos de hidrocarbonetos do mundo. 
Com o combate ao terrorismo a apresentar progressos e o mundo 
a entrar no período pós-Covid-19, a guerra na Ucrânia trouxe novos 
desafios, mas, mesmo com todas estas contrariedades, as perspe-
tivas do desempenho económico são melhores do que em relação a 
2021. Mais do que um país de desafios, Moçambique caracteriza-se 
pela sua resiliência.
O anúncio do regresso do apoio do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) ao Orçamento do Estado serve de estímulo a uma economia 
que, depois de ver o seu PIB contrair 1,2% em 2020 (a primeira 
contração do PIB em 30 anos), assistiu a um tímido e motivador 
crescimento de 2,2% no ano de 2021, apesar de todos os constran-
gimentos que o caracterizaram. 
São dados que fazem acreditar que 2022 possa ser um ano melhor, 
com previsões do Banco de Moçambique a apontar para um cresci-
mento de 3,8%. São sinais de otimismo pós-Covid-19 que refletem 
o alívio das medidas restritivas, mas que carecem de alguma cautela 
devido às possíveis consequências inflacionistas da guerra na Ucrânia 
e, consequentemente, ao aumento dos preços dos combustíveis e 
dos bens alimentares.

INFLAÇÃO

A conjugação de diversos acontecimentos globais, tais como a 
desaceleração do crescimento económico da China devido à sua 
crise no mercado imobiliário, em conjunto com uma discutível 
política de Covid-19 Zero, impacta negativamente nos custos das 
cadeias de abastecimento. Por outro prisma, as consequências 
da guerra na Ucrânia deixam antever um aumento da inflação 
global homóloga, estimada atualmente em preocupantes 7,8% no 
relatório Global Economic Prospects, de junho de 2022, do Grupo 
Banco Mundial. Traduz-se o respetivo impacto no custo de vida 
das populações, que pode motivar um abrandamento no ritmo do 
crescimento económico mundial. 

Joaquim Tobias Dai
VICE-PRESIDENTE DA CCPM
ADMINISTRADOR DA ASSECO
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O Banco de Moçambique antevê que a taxa de inflação para o ano 
de 2022 seja de 9%, uma vez que a inflação homóloga acumula-
da atingiu 6,7% em março de 2022, segundo dados do Instituto 
Nacional de Estatística e Banco de Moçambique, corroborados pelo 
Banco Mundial, apesar de algumas análises mais conservadoras 
contrariarem tal posição. O Standard Bank atualizou em junho de 
2022 as suas previsões de inflação nacional, baseadas na variação 
do Índice de Preços ao Consumidor, que atingiu os 9,31% em maio, 
contrariando anteriores previsões mais otimistas que apontavam 
para 8,7%. Desta forma, alteram a sua estimativa para os 11,7% 
de inflação para este ano de 2022. 
A inflação tem um impacto direto no poder de compra dos consu-
midores, apresentando-se como um imposto escondido, refletindo 
um aumento do nível geral de preços, e como tal é importante que 
seja dada uma especial atenção à estabilidade desta variável. Em 
julho de 2022, o Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco 
de Moçambique decidiu manter a Taxa Permanente de Cedência 
em 18,25% e a Prime Rate a 20,60%, valores altos que sinalizam 
a preocupação à volta da inflação acumulada de 2022, tendo em 
conta o cenário nacional e internacional.
Neste quadro, Moçambique deverá ter que aumentar a sua 
capacidade de atrair novos investimentos e garantir condições de 
segurança que renovem a confiança para o retorno dos grandes 
projetos de investimento em capital e mão-de-obra intensiva, como 
potencial para animar a economia local. Este tem sido o desejo dos 
responsáveis pelos projetos de hidrocarbonetos na província de 
Cabo Delgado, a braços com ataques terroristas, apesar de cada 
vez mais contidos e isolados.

Paulo Barreiros 
DOCENTE UNIVERSITÁRIO 
MEMBRO DO CONSELHO GERAL DA CCPM

Inês Paulo Frazão 
DOCENTE UNIVERSITÁRIA  
TESOUREIRA DA CCPM 
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Quadro 1
Métricas de avaliação evolutiva de desempenho económico

INDICADORES UNIDADES ESCALA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

PIB  
(preços 
constantes)

Metical 10^9 660.476 675.763 667.425 681.810 707.917 743.017 804.500 845.191 961.829 1,088.097

PIB  
(preços 
constantes)

Variação 
em % 3,4 2,3 -1,2 2,2 3,8 5,0 8,3 5,1 13,8 13,1

PIB  
(preços 
constantes)

U.S. 
dólares 10^9 14.845 15.390 14.029 16.104 18.091 19.519 21.505 22.958 26.551 30.554

Total 
Investimento % PIB 50,0 60,1 57,8 53,4 79,9 72,2 73,6 74,0 62,2 48,4

Inflação Variação 
em % 3,91 2,78 3,14 5,69 8,46 7,70 6,47 5,90 5,50 5,50

Volume de 
importações 
de Bens e 
Serviços

Variação 
em % 11,08 11,20 -8,74 8,00 42,32 -24,39 5,74 4,07 2,14 -0,32

Volume de 
exportações 
de Bens e 
Serviços

Variação 
em % 4,57 -7,04 -19,40 24,63 3,01 5,81 17,54 6,14 27,81 25,25

Fonte: Fundo Monetário Internacional, World Economic Outlook (WEO) Database, abril 2022
       Valores estimados
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ESPERANÇA NOS HIDROCARBONETOS

Em junho de 2022 a plataforma flutuante Coral Sul, unidade produ-
tiva pertencente ao consórcio liderado pela ENI (Área 4), anunciou 
que começou a extrair gás das profundezas do oceano ao largo de 
Cabo Delgado, devendo começar a comercializar este gás ainda no 
segundo semestre de 2022. A sua produção será vendida à petrolífera 

BP, que a colocará no mercado. Esta é uma notícia que vem trazer 
alguma esperança no relançamento económico de Moçambique, 
uma vez que marca a primeira exploração de gás no norte do país. 
As autoridades nacionais têm estado em diálogo com o consórcio 
liderado pela Total e a avaliar o regresso das operações logo que as 
condições de segurança melhorem. Há expectativas e esforços para 
que o mesmo aconteça ainda ao longo do corrente ano de 2022.
Com reservas provadas de cerca de 180 TCF (triliões de pés cúbicos 
de gás natural) anunciadas pelo Governo em 2022, Moçambique tem 
uma das maiores reservas de gás natural do mundo e nela deposita 
fortes expectativas de crescimento económico que possa consigo 
trazer desenvolvimento ao país. Até ao momento, a exploração de gás 
é feita pela empresa sul-africana Sasol, em Temane, na província de 
Inhambane, região sul do país, num depósito com reservas provadas de 
2,6 TCF. Esse gás é extraído e processado ainda em Temane e depois 
transportado 865 quilómetros por pipeline até Secunda, na África do 
Sul, com uma ligação em Maputo para consumo interno. Nos planos da 
Sasol, já anunciados ao mercado, está a construção de uma central para 
produção de combustíveis líquidos e GPL (gases de petróleo liquefeito), 
a ser edificada junto à atual central de produção.
No norte do país, sobre o projeto da Área 1, o consórcio liderado 
pela francesa Total anunciou em 2019, perante o Presidente da 
República, a sua Decisão Final de Investimento, com um volume 
de investimentos da ordem de 25 biliões de dólares americanos. 
Este projeto será em terra firme (on-shore) e apresenta um forte 
potencial de desenvolvimento das comunidades circunvizinhas e 
também de transferência de tecnologia. As construções estavam 
a evoluir a bom ritmo até aos ataques terroristas da vila de Palma, 
deixando o projeto vulnerável e fazendo com que a Total declarasse 
“Force Majeure”, sem custos ou responsabilidade pela paragem do 
projeto. Desta forma, foram dados como cancelados os contratos 
com os subcontratados e grande parte do pessoal foi colocado em 
trabalho remoto. 
Estas reservas provadas e os projetos já em andamento colocam 
Moçambique no Top-10 das maiores reservas mundiais de gás 
natural e têm o potencial de tornar Moçambique num dos maiores 
exportadores de gás do mundo. No entanto, as previsões apontam 

Fonte: African Economic Outlook (AEO) – Banco Africano de Desenvolvimento. Baseado 
em dados de 2022 das autoridades nacionais. Variáveis de 2021 são estimadas e 
variáveis para 2022 e 2023 são projeções da equipa do AEO.
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Quadro 2
Taxas de crescimento anual do PIB e da Inflação

Fonte: Fundo Monetário Internacional – IMF DataMapper April 2022
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para uma evolução anual do PIB da ordem dos 7% desde o início 
da exportação deste recurso, segundo projeta o Governo do país. 
Assim, é urgente garantir que esta indústria possa prosperar e que 
dela resulte geração de empregos e negócios locais. 

DESAFIOS DO PÓS-COVID-19

Moçambique sofreu três vagas de Covid-19 entre 2021 e 2022, 
com taxas de fatalidade abaixo da média da região. Com a chegada 
das vacinas após o desbloqueio dos constrangimentos logísticos 
vivenciados por vários países do mundo, as taxas de contami-
nação e fatalidade diminuíram ainda mais e motivaram, apesar 
das dificuldades inerentes à dimensão territorial, condições de 
armazenamento e transporte. A meio de 2022 cerca de 46% da 
população tinha pelo menos uma dose da vacina e é expectável que 
até ao final de 2022 cerca de 42% da população fique totalmente 
imunizada com duas doses da vacina.
Este cenário, e respetiva decisão de redução das restrições, teve 
impacto direto na economia, com imediato crescimento positivo 

do PIB em 2021 e 2022, acreditando-se que 2020 se apresenta 
como um outlier ao analisar a série. As perspetivas para os anos 
seguintes apresentam-se como sendo animadoras.
A pandemia não deve ser considerada como ultrapassada, mas 
à medida que mais pessoas se vão imunizando a confiança dos 
investidores e consumidores melhora.

CONCLUSÃO

O ano de 2022, desde o seu início, mostrou ser um ano de recupe-
ração após crises anteriores. O elemento que deve ser levado em 
conta, para que estes objetivos não sejam obstruídos, é a inflação. 
Esta variável, em forma de imposto escondido, tem uma capacidade 
de criar desequilíbrios económicos de modo transversal na econo-
mia, através de um impacto direto negativo no poder de compra 
dos consumidores. Assim, não só a autorregulação do mercado e 
as estratégias do governo, e agora também do FMI, deverão ser 
assertivas, como também as ferramentas de política monetária do 
Banco de Moçambique.
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Quadro 4
20 maiores reservas de gás natural em triliões de pés cúbicos (TCF)

0 500 1000 1500 2000

Rússia

Irão

Qatar

Estados Unidos da América

Arábia Saudita

Turquemenistão

Emirados Árabes Unidos

Venezuela

Nigéria

Moçambique

China

Argélia

Iraque

Indonésia

Cazaquistão

Egipto

Noruega

Canadá

Uzbequistão

Kuwait 64

65

72

72

77

85

103

112

159

164

180

181

197

215

265

294

368
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1201
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Fonte: World Meters (www.worldmeters.info), 2022 e INP – Instituto Nacional de Petróleos, Junho de 2022

Fonte: INP – Instituto Nacional de Petróleos, 2022

Quadro 3
Áreas de pesquisa e produção de 
hidrocarbonetos em Moçambique

O aumento das taxas de referência por parte do Banco Central, 
desde o período da crise do Covid-19, teve um efeito benéfico, 
mantendo a inflação sob controlo e estabilizando o metical face 
às principais moedas internacionais. Mas a fórmula de sucesso 
não reside somente no aumento destas taxas, até porque podem 
levar a um arrefecimento do crescimento económico nacional. 
Com o abrandamento do crescimento da economia global e com 
o crescimento da inflação, o mundo está hoje mais próximo da 
estagflação, que se caracteriza por um aumento da inflação, 
estagnação do crescimento económico e aumento do desempre-
go. Até aqui, o Banco Central tem conseguido ser uma referência 
positiva na estabilização das principais variáveis de referência e 
a expectativa é que consigamos manter ritmos de crescimento 
económico satisfatórios.
As autoridades olham para este ano de 2022 e para os próximos 
com muito otimismo. Tal deve-se ao retorno dos investimentos 
em capital intensivo em Cabo Delgado, principalmente após a 
reunião do Presidente da República com os responsáveis de 
algumas das empresas mais representativas desses interesses 
comerciais, mas também pela perspetiva cada vez mais real da 
exportação de hidrocarbonetos, com a primeira extração de gás 
natural das profundezas do Oceano Índico no norte do país, já 
anunciada, e o regresso do FMI como ajuda na estabilização das 
finanças orçamentais.
O retorno do crescimento e respetivas oportunidades é já uma 
realidade. Um sinal de esperança e resiliência de todos os agentes 
económicos no sentido de conseguir uma economia mais forte, 
em que esse crescimento dê lugar ao desenvolvimento que os 
moçambicanos tanto precisam e ambicionam. Estamos juntos! u
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Relações bilaterais 
intensificam-se a vários níveis

Joaquim Bule* 
EMBAIXADOR DE MOÇAMBIQUE EM PORTUGAL

Sentimo-nos honrados pelo facto de, mais 
uma vez, podermos contribuir para o Di-
rectório Moçambique, tomando parte do 
espaço nobre da edição de 2022 para a 
importante partilha do nosso ponto de 
vista, embora que breve, relativamente à 
excelência das relações entre Moçambique 
e Portugal.

Nos últimos dois anos, só a excelência das relações bila-
terais entre os nossos dois Estados, sempre nutridas 
pela vontade recíproca de fazer mais e melhor, permitiu 

ultrapassar as barreiras e adversidades decorrentes da pandemia 
da Covid-19, sendo prova inequívoca desse facto a intensificação, 
neste período, dos contactos políticos e diplomáticos ao mais alto 
nível, pressuposto para o incremento e dinamização das relações 
económicas como um dos eixos fundamentais da política externa 
de Moçambique.
Com efeito, ao nível político-diplomático, a visita oficial de Sua 
Excelência o Presidente da República Portuguesa a Moçambique 
constituirá mais um marco assinalável na solidificação da ponte que 
se quer inabalável e perene na união entre os dois países e povos.

Outro marco digno de destaque para a cooperação bilateral foi 
a assinatura, em Novembro de 2021, num contexto político 
desafiante, devido aos eventos ocorridos na altura associados à 
crise pandémica, do Programa Estratégico de Cooperação (PEC) 
2022-2026, o qual, associado aos trabalhos preparatórios da  
V Cimeira Bilateral Moçambique-Portugal, demonstra bem o claro 
desejo e interesse dos dois países em prosseguirem no sentido do 
contínuo fortalecimento das suas relações, alicerçadas em acções 
que corporizam a cooperação nas diversas áreas de actividade 
dos dois Estados.
Com efeito, a Cimeira em vista será uma ocasião sublime para a 
reafirmação da vontade e determinação dos dois países de inten-
sificarem as relações bilaterais em apoio ao desenvolvimento 
socioeconómico, promoção do progresso e bem-estar, em função 
dos desafios nacionais e globais em presença, incluindo a resiliência, 
mitigação e adaptação às alterações climáticas, resposta aos efeitos 
da pandemia da Covid-19 e combate ao terrorismo.

DIPLOMACIA ECONÓMICA REFORÇA RELAÇÕES 
ENTRE OS DOIS PAÍSES

Nesta óptica, a diplomacia económica como forma de utilização 
dos mecanismos político-diplomáticos ao dispor dos Estados, para 
a prossecução de objectivos políticos traduzidos na promoção de 
oportunidades de investimento e facilitação de negócios e, de um 
modo geral, das relações económicas bilaterais, tem sido uma 
das marcas mais importantes da cooperação entre Moçambique 
e Portugal.
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Nos últimos anos, as áreas de concentração das relações econó-
micas Moçambique-Portugal têm sido a banca, seguros, turismo, 
serviços, finanças públicas, construção civil, hidrocarbonetos, 
incluindo o gás natural.
De igual modo, registamos, com apreço, o crescente número de 
empresas portuguesas interessadas em investir em áreas tão 
diversas como infra-estruturas, energias novas e renováveis e 
tecnologias de informação e comunicação, bem como em outras 
áreas estruturantes da economia moçambicana.
Embora seja factível o potencial de crescimento do relacionamento econó-
mico bilateral, parece importante referir que importa começar a encontrar 
formas que permitam dar corpo a uma maior presença empresarial 
moçambicana no ambiente de negócios do lado português.
Estamos cientes do enorme desafio que tal facto representa, pois, a sua 
concretização depende de vários factores cuja materialização é complexa, 
requerendo, inter alia, tempo, processos de formação, reforço da capacidade 
de inovação e desenvolvimento tecnológico, incluindo a disponibilidade de 
recursos que permitam a consolidação interna de negócios, internaciona-
lizar, penetrar mercados, competir e fazer negócios.
Na verdade, a exportação de crustáceos, açúcar, tabaco, fio de algodão 
e amêndoas de Moçambique para Portugal pode permitir tirar ilações 
importantes, que possibilitam alargar o leque de produtos a colocar 
no mercado português e não só. Nesta perspectiva, os Programas 
SUSTENTA e PRONAI (Programa Nacional Industrializar), que 
constituem as principais políticas públicas do Governo moçambicano 
para o desenvolvimento dos sectores primário e secundário da eco-
nomia, figuram como instrumentos valiosos e indispensáveis para 
a melhoria da competitividade dos produtos nacionais.
No contexto actual, as preocupações com a cooperação económica 
vão dominando as agendas, não só das relações bilaterais, mas 
também no quadro do multilateralismo, como forma de enfrentar 
os desafios actuais e do futuro em conjunto.

COOPERAÇÃO ECONÓMICA 
GANHA RELEVO NA CPLP

Por exemplo, a CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa, uma organização internacional centrada na identidade da 
língua como factor e na concertação política e diplomática entre 
os seus Estados-membros, começa a dar passos decisivos para 
estimular cada vez mais a cooperação económica no seu espaço 
comunitário, facto que poderá galvanizar a criação e o aproveita-
mento de sinergias que permitam uma maior competitividade das 
economias dos Estados que a integram.
Neste sentido, merece relevância a Agenda Estratégica para a 
Cooperação Económica na CPLP para o Quinquénio de 2022- 
-2027, um instrumento que vai orientar a cooperação entre os 
Estados-membros, tendo como eixos fundamentais a promoção do 
comércio e do investimento, a capacitação institucional e empre-
sarial, a melhoria dos mecanismos de financiamento, o reforço da 
competitividade e dos sistemas nacionais de propriedade industrial, 
bem como a consolidação do desenvolvimento das infra-estruturas 
nacionais para a qualidade.
É neste quadro caracterizado pelo crescente reforço da parceria 
estratégica entre Moçambique e Portugal que a Câmara de Comér-
cio deve dar o seu contributo, de modo a gerar oportunidades que 
apoiem os esforços de consolidação da cooperação bilateral e a 
criação de sinergias para o aprofundamento das nossas relações 
económicas e comerciais, ajudando as empresas moçambicanas 
e portuguesas a criarem e aprimorarem parcerias, num contexto 
global adverso, em função das actuais determinantes das relações 
internacionais. u

*Joaquim Bule

EMBAIXADOR EXTRAORDINÁRIO E 
PLENIPOTENCIÁRIO DA REPÚBLICA DE 

MOÇAMBIQUE EM PORTUGAL E REPRESENTANTE 
PERMANENTE JUNTO DA CPLP

(O autor escreve segundo a ortografia tradicional)
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A energia
de sempre
A Galp promove há mais de seis décadas o desenvolvimento 
económico e social de Moçambique através do seu contributo 
para um setor energético sólido, que responda às necessidades 
das populações, das empresas e da indústria do país. A face 
visível da nossa presença é a rede de áreas de serviço que oferece 
produtos da mais alta qualidade e um serviço de confiança em 
cerca de 70 localizações, cobrindo todas as províncias.

Para que tudo funcione de forma segura e eficiente, a Galp tem 
investido em toda a operação logística que garante que os 
combustíveis estão sempre disponíveis, e que o gás doméstico 
chega a todos os moçambicanos quando dele mais precisam. 
Integramos também o consórcio que desenvolve os projectos de 
gás natural da Área 4, nomeadamente a unidade flutuante Coral 
Sul FLNG, prestes a iniciar a produção ao largo de Cabo Delgado.

Em tudo o que fazemos, mantemos relações de transparência 
e integridade, mas também de cooperação e partilha com 
parceiros institucionais e ONGs locais nas áreas da educação 
e acesso a energias limpas.

Juntos, vamos regenerar o futuro de Moçambique.
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Juntos, vamos regenerar o futuro de Moçambique.
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Moçambique na rota 
de internacionalização 
da economia portuguesa

Bernardo Ivo Cruz é desde Março de 2022 o novo Secretário de Estado da Interna-
cionalização de Portugal. Poucos dias depois de ter tomado posse promoveu, a 21 de 
Abril, o I Encontro das Câmaras de Comércio Bilaterais existentes em Portugal. Com o 
objectivo de fomentar a coordenação de projectos e acções a desenvolver no âmbito da 
internacionalização, Bernardo Ivo Cruz presidiu ao encontro que juntou representantes 
das cerca de quatro dezenas de Câmaras de Comércio com sede em Portugal, incluindo 
a CCPM. Uma iniciativa que é, como afirma nesta entrevista que nos concedeu, um 
sinal de interesse no papel destas entidades representativas e em como acredita no 
associativismo. É, ao fim e ao cabo, uma forma de contribuir para o modelo de interna-
cionalização da economia portuguesa que aqui preconiza.

Com uma vasta carreira ligada às relações interna-
cionais, como novo Secretário de Estado da Inter-
nacionalização de Portugal, o que gostaria de ver 

dinamizado no âmbito da internacionalização do país? 
A internacionalização é um pilar importante do modelo de 
crescimento económico português, que permite às empresas 
portuguesas beneficiar da experiência de um mercado global, 
potenciar rendibilidades e ganhos de escala e mitigar riscos 
através da diversificação. É importante que se aposte nas empre-
sas e nos projectos que se enquadram nas áreas estratégicas 
para o desenvolvimento da economia portuguesa, projectos 
que sejam diferenciadores no quadro internacional global, 
nomeadamente em áreas como a transição digital, transição 

energética, economia verde e economia azul, assim como na 
promoção da economia circular.
A nossa prioridade estratégica para a internacionalização é 
a de privilegiar a promoção e apoio às empresas que tenham 
projectos estratégicos para a economia nacional com base 
num tripé fundamental: o apoio ao crescimento económico, o 
respeito pelo desenvolvimento social e o fomento da susten-
tabilidade ambiental. Estes princípios devem nortear o modelo 
de internacionalização da economia nacional, seja na capta-
ção de investimento directo estrangeiro (IDE) para Portugal, 
seja no fortalecimento do investimento directo português no 
estrangeiro (IDPE), ou na dinamização do sector exportador 
de bens e serviços.

Fotografia iStock



Quais os objectivos do Programa Internacionalizar 2030, 
lançado pelo anterior Governo em 2021, e que áreas 
devem merecer particular atenção face à actualidade 
internacional, quer devido ainda à pandemia de Covid-19, 
quer agora também à guerra na Ucrânia?
O Programa Internacionalizar 2030 estabelece as prioridades em 
termos de IDE, IDPE e exportações, que são pilares fundamen-
tais para a sustentação do crescimento económico português. 
Estabelece igualmente como prioridade o acréscimo de intensi-
dade tecnológica e de conhecimento e que a oferta portuguesa 
assente num maior valor acrescentado dos produtos exportados.  
Em particular, importa destacar que as exportações portuguesas 
continuam a assumir um papel fulcral na criação de riqueza. É 
uma prioridade que estas passem a barreira dos 50% do PIB 
no final da legislatura, um objectivo em relação ao qual temos 
a expectativa que seja mais do que superado. 
A Portugal importa intensificar os esforços nos sectores onde 
o país pode apresentar vantagens competitivas, desde logo 
no actual contexto de crise energética na Europa que decorre 
do conflito na Ucrânia. Destacaria aqui o posicionamento de 
Portugal enquanto país competitivo, com recursos humanos 
de qualidade e aberto à inovação. Um país sustentável e que 
aposta nas áreas da energia verde com novas soluções, como 
Sines, que possam garantir a existência de alternativas para 
a segurança energética e para a diversificação das fontes de 
fornecimento de energia a toda a Europa. 
Importa igualmente destacar o papel que o nosso país pode 
desempenhar na oferta de soluções no que se refere à transição 
digital. Portugal está ligado a todos os continentes através de 
cabos submarinos, sendo a porta de entrada dos continentes 
americano e africano para a Europa em termos de intercone-
xões digitais. Isso significa ligações de alta qualidade, estáveis 
e seguras, o que constitui um factor de atracção para centros 
de dados e empresas da área digital. Refira-se, por exemplo, 
a centralidade que decorre do facto de Portugal ter recebido o 
cabo submarino EllaLink, que permitiu interconectar o continente 
americano com a costa portuguesa e, através de Portugal, a 
Europa à América do Sul. Assim como o cabo Equiano, que ligará 
a Europa a África através de Portugal, e o cabo ‘To Africa’ que, 
em 2023, assegurará a ligação da Europa à Ásia.

No âmbito do Programa Internacionalizar 2030, está 
previsto o desenvolvimento de novos instrumentos ou a 
melhoria dos existentes para apoio à internacionalização 
das empresas portuguesas e suas exportações?
Para a concretização dos objectivos a que Portugal se propõe em 
termos de internacionalização importa destacar a valorização 
da diáspora, o fomento da vertente económica da cooperação 
para o desenvolvimento e o robustecimento da acção cultural 
externa, mas também o reforço do aproveitamento das opor-
tunidades geradas pelos acordos comerciais e de investimento 
que a União Europeia (UE) tem assinado com outros blocos 
económicos e os acordos bilaterais entre países, assim como 
os recursos dedicados à acção externa europeia. É igualmente 
importante valorizar a Comunidade de Países de Língua Por-
tuguesa (CPLP) enquanto espaço económico, nela colocando 
esforços com vista à constituição de um regime de mobilidade e 
circulação própria. Esta é uma dimensão importante no âmbito 
do Programa Internacionalizar 2030. 
Para a prossecução destes objectivos, o Programa assenta 
em vários eixos de intervenção, que passam por aprofundar 
o conhecimento dos mercados e das suas especificidades 
(business and market inteligence), pela formação e qualificação 
de recursos humanos para a internacionalização, pelo apoio 
no acesso ao mercado e ao investimento em Portugal, pelo 
desenvolvimento da Marca Portugal e, ainda, por uma política 

BERNARDO IVO CRUZ NASCEU EM LISBOA, ONDE SE LICENCIOU EM RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS, MAS CEDO CONHECEU OUTROS PAÍSES E OUTRAS CULTURAS, 
COMEÇANDO POR SE DOUTORAR EM CIÊNCIA POLÍTICA NA UNIVERSIDADE DE 
BRISTOL NO REINO UNIDO, ONDE FOI MEMBRO ELEITO DO RESPECTIVO SENADO. 
FOI TAMBÉM PROFESSOR ASSISTENTE E INVESTIGADOR NAS UNIVERSIDADES 
BRITÂNICAS DE BRISTOL, CARDIFF E LOUGHBOROUGH, EDITOR DA “THE LONDON 
BREXIT MONTHLY DIGEST” E PRESIDENTE DA CÂMARA DE COMÉRCIO PORTUGUESA 
EM SOLO BRITÂNICO (CCP UK). 
NAS SUAS PASSAGENS POR OUTROS PAÍSES, FOI IGUALMENTE REPRESENTANTE 
DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (BRASIL) NA EUROPA, COORDENADOR DA MISSÃO DE APOIO À RECONCILIA-
ÇÃO NACIONAL EM TIMOR-LESTE DO CLUB DE MADRID E DIRECTOR DOS CENTROS 
DE NEGÓCIOS DA AICEP NA AMÉRICA LATINA E NO REINO UNIDO E IRLANDA. 
ASSUMIU AINDA OS CARGOS DE SECRETÁRIO-GERAL DO CONSELHO PORTUGUÊS 
DO MOVIMENTO EUROPEU, DE CONSELHEIRO NA REPRESENTAÇÃO PERMANENTE 
DE PORTUGAL JUNTO DA UE DURANTE A PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DO CONSELHO 
DE 2021, DE ADMINISTRADOR EXECUTIVO DA SOFID E NO XVII GOVERNO PORTUGUÊS 
(2005-2009) EXERCEU O CARGO DE SUBSECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DO 
MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS.

Bernardo Ivo Cruz
SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
INTERNACIONALIZAÇÃO DE PORTUGAL
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comercial de procura da diminuição de custos de contexto 
e pelo apoio ao financiamento. Sobre este último está a ser 
considerado o reforço de diversos instrumentos, não só em 
termos da dinamização de produtos de cobertura de risco à 
exportação, dinamização de um Fundo de Fundos para a inter-
nacionalização ou promoção do financiamento multilateral e 
outros apoios financeiros à internacionalização, mas também 
quanto ao aprofundamento dos instrumentos fiscais de apoio 
à internacionalização. 
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A concretização dos objectivos deste Programa passará 
também pelas relações específicas entre Portugal e os 
países da CPLP, neste caso particular Moçambique?
Sim, de facto a valorização da CPLP como espaço económico é 
uma das dimensões mais relevantes do Programa Internaciona-
lizar 2030 e que se pretende desenvolver. A política comercial 
para a CPLP é um dos eixos prioritários e que se deverá mate-
rializar com a participação de todos os agentes. Neste contexto, 
Moçambique tem um papel muito relevante. 
Destacaria ainda o conjunto das acções que estão previstas no 
âmbito do Fórum das Agências de Comércio e Investimento da 
CPLP, que tem como desafio implementar uma agenda focada 
na economia, sob o lema “Construir e fortalecer um futuro 
sustentável”, e que constitui um mecanismo muito importante 
para a dinamização da cooperação económica no espaço da 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

PROMOVER PONTES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DOS NEGÓCIOS
 
O investimento português nos PALOP tem tido os seus 
altos e baixos ao longo da história por variadas razões. 
Como o caracteriza actualmente, sobretudo no que se 
refere a Moçambique, e como o perspectiva no futuro? 
Diria que nos últimos anos o investimento português nos PALOP 
tem estado relativamente estável. No caso de Moçambique tem 
até vindo a crescer. Em 2020, de acordo com o Banco de Por-
tugal, o investimento directo português no estrangeiro atingiu 
1304 milhões de euros e em 2021 atingiu 1615 milhões de 
euros. Dito isto, há sem dúvida um enorme espaço para crescer.

Mas que áreas específicas poderão ser estratégicas nas 
relações bilaterais entre Portugal e Moçambique no âmbito 
do investimento estrangeiro português, bem como aten-
dendo à sua posição estratégica entre a Europa e África?
No caso de Moçambique, e tendo em conta os laços não só 
económicos, mas culturais e de grande afinidade entre empre-
sários dos dois países, diria que deveremos encarar o nosso 
relacionamento como uma parceria estratégica em que exis-
tem oportunidades em praticamente todos os sectores, desde 
as obras públicas e construção civil, energia verde, economia 
azul, indústria transformadora, saúde e indústria farmacêutica, 
assim como nos serviços digitais, e-commerce e até no ensino 
e formação profissional.
Portugal tem que conseguir identificar todas as oportunidades, 
desde as decorrentes dos financiamentos através das institui-
ções financeiras multilaterais até aos projectos com outros 
parceiros europeus que estejam interessados em investir em 
Moçambique, nomeadamente em projectos novos de maior 
dimensão, tirando assim partido da sua posição, que é reco-
nhecida como país capaz de promover as pontes necessárias 
para o desenvolvimento dos negócios.

Conhecedor da SOFID enquanto seu anterior Adminis-
trador Executivo e agora como Secretário de Estado da 
Internacionalização, que balanço faz da actuação desta 
Instituição Financeira de Desenvolvimento Portuguesa 
relativamente a Moçambique? 
A SOFID tem tido um papel muito importante na dinamização 
do investimento português em Moçambique, caminho que 
merece continuar a ser trilhado. Em primeiro lugar, através do 
financiamento directo de projectos de empresas portuguesas 
em Moçambique. Actualmente, já cerca de um terço da carteira 
de crédito da SOFID corresponde a projectos em Moçambique 
em sectores considerados fundamentais no apoio ao desen-
volvimento socioeconómico do país. 

A SOFID tem igualmente um papel importante enquanto sociedade 
gestora do InvestimoZ, o Fundo Português de Apoio ao Investimen-
to em Moçambique, que visa mobilizar recursos financeiros para 
projectos de investimento em sectores económicos estruturantes 
do mercado moçambicano, com inegáveis mais-valias para a 
economia e para o tecido empresarial nacional, designadamente 
nas áreas da energia, em especial das energias renováveis, do 
ambiente e das infraestruturas, com respeito por critérios de 
sustentabilidade económica, financeira e ambiental.
 
Em termos gerais, como classifica as relações económico-
-empresariais entre os dois países e e como reforçá-las?
As relações económico-empresariais, em particular no que respeita 
à exportação, denotam algum abrandamento. De acordo com os 
dados do INE, o número de empresas exportadoras de bens para 
Moçambique tem vindo a diminuir. Diga-se em boa verdade que 
esta não é uma situação única com Moçambique, verificando-se a 
mesma tendência em relação a Angola, Cabo Verde e aos restantes 
países da CPLP. Sabemos que os últimos anos foram também 
anos atípicos, tendo em conta a situação pandémica. Estamos 
numa nova era, em que Portugal está plenamente consciente da 
importância da CPLP e, ainda durante 2022, irá desenvolver um 
conjunto de acções ao nível da diplomacia económica, a começar 
pela visita do Presidente da República, que irão consolidar as 
relações entre empresários dos dois países.

Familiarizado com a actividade das Câmaras de Comércio 
e Indústria, enquanto presidente que foi da Câmara de 
Comércio Portuguesa no Reino Unido, que papel devem 
estas desenvolver no reforço da diplomacia económica 
e que relacionamento com elas pretende ter agora como 
Secretário de Estado da Internacionalização?
Em Abril de 2022 uma das minhas primeiras iniciativas foi a 
organização do 1.º Encontro das Câmaras de Comércio sediadas 
em Portugal e em Maio estive na reunião anual das Câmaras 
de Comércio Portuguesas no exterior. Este é um sinal claro do 
meu interesse e do Governo em trabalhar com todas as Câma-
ras de Comércio e, ao mesmo tempo, promover a colaboração 
entre todos, porque acredito firmemente no associativismo.
Queremos de facto consolidar e dar mais apoio às acções das 
associações e das Câmaras de Comércio que tenham interesse 
para as empresas e que, simultaneamente, sejam capazes de 
assegurar o crescimento económico, o desenvolvimento social 
e a sustentabilidade ambiental. Juntos, estou certo, ajudaremos 
a garantir os interesses das nossas empresas e as Câmaras de 
Comércio são absolutamente incontornáveis neste processo. u

Entrevista de Graziela Afonso
(Texto segundo a ortografia tradicional)

Portugal tem que conseguir iden-
tificar todas as oportunidades, 
desde as decorrentes dos financia-
mentos através das instituições 
financeiras multilaterais até aos 
projectos com outros parceiros 

europeus que estejam inte-
ressados em investir 

em Moçambique.
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Portugal e Moçambique, uma 
relação com história e com futuro

Luís Castro Henriques
PRESIDENTE AICEP PORTUGAL GLOBAL

Mesmo num enquadramento complexo, as empresas 
de capitais portugueses, largamente presentes em 
Moçambique, mantiveram as suas operações e postos 

de trabalho, continuando a realizar novos projetos e parcerias, 
quer privadas quer no âmbito da contratação pública. Ao mesmo 
tempo, os fluxos comerciais continuaram ativos, com rápida 
recuperação, já em 2021, do decréscimo resultante do contexto 
pandémico. De facto, provou-se que as empresas portuguesas 
encaram os mercados da CPLP, nomeadamente Moçambique, 
como aposta de longo prazo. 
No que respeita às empresas de capitais portugueses, existem, 
de acordo com os dados que possuímos, mais de quatro centenas 
ativas em Moçambique, de norte a sul do país, em praticamente 
todos os sectores de atividade e assumindo mesmo posições de 
liderança de mercado em vários sectores como a banca, construção 
e obras públicas, telecomunicações, turismo e hotelaria, sector 
farmacêutico e distribuição alimentar. 
Neste conceito de “empresas de capitais portugueses”, incluí-
mos quer as empresas que resultam diretamente de operações 
de internacionalização de empresas sediadas em Portugal, ou 
seja, o IDPE (Investimento Direto de Portugal no Estrangeiro), 
quer aquelas fruto da Diáspora portuguesa, dos empresários 
portugueses que optaram por se radicar em Moçambique e aí 
constituírem os seus negócios, em alguns casos até expandindo 
as suas operações para outras geografias da mesma região 
africana. Todos contribuem, reconhecidamente, para a criação 
e manutenção do emprego e para a formação e qualificação 
profissional dos quadros locais.    
O potencial para a expansão desta presença empresarial existe 
para novos projetos, parcerias e diversificação das áreas de atua-
ção, a par e passo com a capacidade de apoiar o fortalecimento do 

Portugal e Moçambique mantêm laços 
históricos e um dinâmico relacionamento 
bilateral em todos os domínios. No âmbito 
das relações económicas verifica-se uma 
contínua aposta mútua, que podemos 
mesmo apelidar de resiliente face aos 
desafios decorrentes da pandemia Covid-19 
e dos seus óbvios impactos nas trocas 
comerciais e no investimento. 
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tecido empresarial moçambicano e cooperar com as instituições 
moçambicanas, quer ao nível técnico, quer na divulgação de opor-
tunidades para as quais o know-how e oferta portugueses sejam 
especialmente adequados, no âmbito dos desígnios e das metas 
fixadas pelo Governo moçambicano em áreas como, referindo 
apenas algumas, a expansão das infraestruturas de transporte, 
toda a fileira energética e nomeadamente da produção de energias 
renováveis, o abastecimento de água e saneamento, o agrone-
gócio, bem como, dadas as naturais sinergias entre dois países 
costeiros como são os nossos, toda a fileira da Economia do Mar. 

RELACIONAMENTO COMERCIAL BILATERAL 

Neste ponto e no que respeita ao relacionamento comercial 
bilateral, tendo presente a dimensão e diversidade das empresas 
portuguesas neste mercado, haverá seguramente margem para 
crescer: atualmente, Moçambique é o 35.º cliente das exportações 
portuguesas de bens, representando (em 2021) 0,31% do total 
das mesmas e um montante de 195,4 milhões de euros; enquanto 
fornecedor, este mercado ocupa a 70.ª posição, representando 
0,05% das nossas importações, num montante de 40,5 milhões 
de euros. Exportam atualmente para o mercado moçambicano 
mais de 1500 empresas portuguesas. 
Os principais produtos portugueses exportados são as máquinas e 
aparelhos, os químicos, os metais comuns e, ainda, os alimentares, 
dado que grande parte dos bens assim exportados visam fornecer 
os investimentos, parcerias e presença comercial das empresas 
portuguesas em Moçambique. Por exemplo, o sector químico, que 
ocupa o 2.º lugar das exportações de Portugal para este mercado, 
deve essa posição maioritariamente ao facto de ocuparmos uma 
quota significativa enquanto abastecedores de medicamentos. 

Já no que se refere às importações de Moçambique, nestas ocupam 
uma posição cimeira os produtos agrícolas, que representam cerca 
de 27,8% do total, seguidos, a alguma distância, das madeiras e 
cortiças (6,1%). A procura de bens agrícolas oriundos de Moçambi-
que aponta no sentido de existir um potencial de desenvolvimento 
ao nível desta fileira, podendo Portugal posicionar-se enquanto 
parceiro das empresas moçambicanas no âmbito do agronegócio, 
nomeadamente, não só como parceiro investidor, mas também 
ao nível da cooperação técnica. 
Em suma, o potencial é vasto e as perspetivas, não obstante a reali-
dade complexa que atravessamos no panorama internacional, são, 
acredito, bastante positivas para o incremento e a diversificação do 
relacionamento comercial com Moçambique. Ambas as economias 
foram capazes de manter dinâmicos os eixos essenciais do rela-
cionamento económico, enquadrados por uma relação institucional 
extremamente positiva, pautada pela regularidade dos encontros ao 
mais alto nível. Refira-se a recente visita a Moçambique, em março 
de 2022, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
e a previsão de realização, a breve prazo, da V Cimeira Bilateral 
entre Portugal e Moçambique, a ter lugar em Maputo e no âmbito 
da qual se prevê a realização de eventos económicos. 
Neste ponto, é também de realçar o trabalho em conjunto com as 
Câmaras de Comércio, pois desempenham um papel muito relevan-
te na dinamização das relações entre os países, nomeadamente 
a Câmara de Comércio Portugal-Moçambique, nossa parceira. 
Por último, mas com especial atenção, não posso deixar de men-
cionar a realização da FACIM – Feira Internacional de Maputo, 
entre 29 de agosto e 4 de setembro e cuja concretização, nos seus 
moldes tradicionais, se encontra confirmada. Será a 57.ª edição 
desta Feira de referência no país e na região, na qual as empresas 
portuguesas marcam habitualmente presença. u
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O debate sobre segurança cibernética constitui uma prioridade na mesa das 
discussões da contemporaneidade africana, pelo género característico da 
sociedade actual em que um dos principais agentes de transformação social é a 
tecnologia no geral e as tecnologias de informação e comunicação em particular. 
A segurança cibernética pode ser entendida como um conjunto de medidas e 
acções cuja finalidade é assegurar o bem-estar de um Estado e seus cidadãos 
no ciberespaço, tendo também em consideração que as acções realizadas no 
mundo virtual sempre culminam e têm consequências imediatas no mundo real 
onde vivemos.

À semelhança de outros continentes, África caminha para 
um cenário cada vez mais cibernético, informatizado e 
informacional, caracterizado pelo advento de diversas redes 

de comunicação social. Entretanto, há ainda muitos desafios que 
se colocam à União Africana (UA), e a Moçambique em particular, 
no que se refere à segurança no ciberespaço. 
Dentre vários desafios evidencia-se uma clara dependência tecnoló-
gica: a maioria dos países membros da UA importa de outros países 
infra-estruturas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
e plataformas digitais de apoio aos seus sistemas de informação, 
o que leva a uma situação de vulnerabilidade e exposição. Aliado a 
limitações tecnológicas e de infra-estruturas digitais, a UA depara-
-se ainda com os desafios do défice de quadros com competências 
digitais para a Era Digital e de implementação da legislação e 
regulamentação referente à cibersegurança. Por último, enfrenta 
a quase ausência de instituições dedicadas à protecção das infra-
-estruturas críticas dos sectores sensíveis, como a prestação de 
serviços sociais básicos e essenciais e a segurança nacional dos 
países da UA, que dependem de forma crescente das tecnologias 
digitais e do ecossistema global do espaço cibernético. 
Moçambique encontra-se numa marcha acelerada rumo à sociedade 
do conhecimento, onde as TIC são ferramentas que facilitam o acesso 

e a partilha de informação no formato digital, principalmente a que 
é essencial para o desenvolvimento pessoal e da Nação, trazendo 
consigo vários benefícios culturais, sociais, económicos e, sobretudo, 
o exercício da liberdade de expressão e comunicação. Para além do 
cidadão ser um mero receptor de informação, ele pode, pois, também 
produzi-la instantaneamente através de várias plataformas digitais 
oferecidas, facto que impõe, contudo, novos desafios relativos à 
segurança de dados e protecção da vida privada, das instituições 
e mesmo da soberania do Estado.
Nos últimos anos tem-se verificado a ocorrência de actividades 
digitais mal-intencionadas, que ameaçam não apenas a economia, 
mas também o próprio funcionamento do Estado e os sectores 
público e privado. Estão mais expostos a ameaças cibernéticas 
como o ransomware, phishing, web defacement, negação de ser-
viços e, de um modo particular, a área de transacções electrónicas 
financeiras, que tem registado alguns incidentes. 
Em termos comparativos a nível do continente africano, pode con-
siderar-se que Moçambique está bem situado, mas que precisa 
ainda de melhorar o seu ranking. Quando comparado aos outros 
países do mundo, o país encontra-se na lista dos países com baixos 
níveis de segurança cibernética e com perspectiva crescente para 
melhorar a sua posição. 
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O Relatório da União Internacional de Telecomunicações (UIT) 
sobre o Índice Global de Segurança Cibernética, de 2018, colo-
cou Moçambique entre os países com o pior nível de segurança 
cibernética num ranking de 194 países. Moçambique ocupou as 
posições 26 e 132 no índice continental e global, respectivamente. 
Em 2020 Moçambique subiu nove posições, tendo saído da posição 
132 para a posição 123 numa lista de 193 países avaliados. Este 
último resultado demonstra o compromisso crescente do Governo 
com a segurança cibernética, ao mesmo tempo que se verifica 
o aumento da consciência da sociedade moçambicana sobre a 
importância do tema e as medidas de diferentes dimensões da 
segurança cibernética, de modo a garantir um espaço cibernético 
nacional seguro e resiliente.

QUADRO LEGAL PARA RESPONDER AOS 
DESAFIOS DA SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Um dos grandes desafios que Moçambique encara é o de estabele-
cimento do quadro legal e regulamentar face a esta nova realidade 
em que vivemos, caracterizada por uma grande dependência e uso 
massivo de tecnologias digitais. O Governo moçambicano, através do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Ministério 
dos Transportes e Comunicações, em particular das intervenções 
das autoridades reguladoras tuteladas por estes dois ministérios, 
nomeadamente o Instituto Nacional de Tecnologias de Informação 
e Comunicação (INTIC) e o Instituto Nacional de Comunicações de 
Moçambique (INCM), está empenhado em estabelecer o quadro 
de instrumentos normativos para atender ao sector das TIC e aos 
desafios da segurança cibernética em particular. São exemplos 
disso os seguintes instrumentos:

•  Regulamento de Controlo de Tráfego de Telecomunicações, Decreto 
n.º 75/2014, de 12 de Dezembro; 

•  Lei de Telecomunicações, Lei n.º 4/2016, de 3 de Junho; 

•  Lei de Transacções Electrónicas, Lei n.º 3/2017, de 9 de Dezembro; 
•  Regulamento do Quadro de Interoperabilidade de Governo Elec-

trónico, Decreto n.º 67/2017, de 1 de Dezembro; 
•  Política para a Sociedade da Informação, Resolução n.º 17/2018, 

de 21 de Junho; 
•  Regulamento de Protecção do Consumidor do Serviço de Teleco-

municações, Decreto n.º 44/2019, de 22 de Maio; 
•  Regulamento de Segurança de Redes de Telecomunicações, 

Decreto n.º 62/2019, de 1 de Agosto; 
•  Regulamento do Sistema de Certificação Digital de Moçambique, 

Decreto n.º 59/2019, de 1 de Dezembro; 
•  Regulamento do Domínio.Mz, Decreto n.º 82/2020, de 10 de 

Setembro. 
Mais recentemente o Governo, através da Resolução nº. 69/2021 
do Conselho de Ministros, aprovou a Política Nacional de Segurança 
Cibernética e a sua Estratégia de Implementação.

Com vista a garantir a segurança do ciberespaço, o país, através 
do Governo, tem aderido a acordos regionais e internacionais. É 
disso exemplo a ratificação da Convenção da União Africana sobre 
Segurança Cibernética e Protecção de Dados Pessoais, através da 
Resolução n.º 5/2019, de 20 de Junho, que representa um marco 
significativo para a segurança cibernética, transacções electrónicas 
e protecção de dados pessoais no país, principalmente no que diz 
respeito à componente da cooperação e colaboração internacional 
nesta área, para assegurar o necessário apoio e assistência aos 
processos de investigação, identificação e responsabilização dos 
perpetradores de abusos e crimes cibernéticos.
O nosso país acolheu, em Maio de 2021, o Fórum dos Pontos 
de Troca de Tráfego da Internet (IXP) na Região da SADC 2021, 
durante o qual foram tomadas importantes decisões que visam 
harmonizar e garantir o desenvolvimento sustentável da internet 
a nível nacional e regional, que abarca aspectos de acessibilidade, 
infra-estruturas, serviços, custos, conteúdos e segurança.

Lourino Alberto Chemane
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DO INTIC, IP



O Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comu-
nicação, Empresa Pública (INTIC, IP) é em Moçambique 
o regulador do sector das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), tendo como missão regular, supervisionar e 
fiscalizar o sector das TIC no país, jogando um papel relevante para 
a regulamentação do sector e garantia da segurança do ciberespaço 
em Moçambique.
É neste âmbito que o INTIC, IP, em parceria com entidades nacio-
nais, assim como internacionais, continua a desenvolver uma série 
de acções na área da regulação do sector das TIC e da segurança 
cibernética em particular, de modo a criar e desenvolver uma 
capacidade institucional e operacional que garanta um ambiente 
seguro e atractivo no espaço cibernético. 
O INTIC, IP, apoiado pelos seus parceiros nacionais e internacionais 
e com base nos seus principais instrumentos orientadores, neste 
caso em particular a Lei de Transacções Electrónicas, a Política 
de Segurança Cibernética e a Estratégia da sua Implementação, 
desencadeou um conjunto de acções num total de 25 iniciativas 
ou projectos enquadrados nos seguintes pilares:
•  Estabelecer um Mecanismo Nacional de Promoção, Partilha, 

Cooperação e Coordenação em matérias de segurança cibernética;
•  Proteger as Infra-estruturas Críticas de Informação;
•  Criar o Quadro Legal de segurança cibernética;
•  Proteger os Activos de Informação;
•  Desenvolver a Capacidade Técnico-operacional e de Pesquisa e 

Inovação em matéria de segurança cibernética;
•  Desenvolver Programas e Mecanismos de Consciencialização 

sobre os Riscos Associados ao Espaço Cibernético.

O INTIC, IP, com o apoio da tutela, o Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, iniciou já acções visando a implementação da 
Política e Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. São de 
destacar as acções em curso com o objectivo de instar e mobilizar 
as lideranças dos sectores das áreas que superintendem as infra-
-estruturas críticas definidas na Estratégia Nacional de Segurança 
Cibernética, estabelecendo os Centros de Respostas a Incidentes 
de Segurança (CSIRT) sectoriais. São disso exemplo os casos dos 
sectores de comunicações, financeiro, saúde, energia e transportes, 
em que os reguladores sectoriais devem liderar o estabelecimento 
e operação dos CSIRT sectoriais. Estes novos CSIRT sectoriais 
vão-se juntar ao CSIRT do Governo e ao CSIRT da Academia (CSIRT 
da MoRENet), ambos geridos pelo Instituto Nacional de Governo 
Electrónico, o INAGE. 
É de referir nesta linha o trabalho em curso no INTIC de estabeleci-
mento e operacionalização do CSIRT nacional e o de operacionali-
zação do Sistema de Certificação Digital de Moçambique (SCDM), a 
hierarquia nacional de confiança para a certificação digital, que inclui 
o estabelecimento e operação da Infra-estrutura de Chaves Pública, 
em particular da Autoridade Certificadora Raiz do Estado (AC-Raiz 
Estado), que por sua vez vai acelerar a introdução de plataformas 
digitais de autenticação digital e de assinaturas electrónicas em 
Moçambique. São factores essenciais para a dinamização dos 
processos de transformação digital na administração pública e 
no sector privado, em particular a garantia da confidencialidade, 
integridade e autenticidade dos documentos e actos realizados no 

Papel do INTIC 
na garantia da cibersegurança

espaço cibernético por entidades reco-
nhecidas, certificadas ou acreditadas pelo 
Governo de Moçambique através da autoridade 
das TIC, o INTIC, IP. 

COOPERAÇÃO COM PORTUGAL 
E A NÍVEL INTERNACIONAL

O INTIC, IP tem privilegiado a dimensão da cooperação interna-
cional a vários níveis como forma de colher experiências, com 
vista a melhorar o actual cenário no que diz respeito à segurança 
cibernética. Nesta matéria, Portugal tem sido um dos parceiros 
estratégicos a exemplo de outros países da União Europeia, como 
a Estónia, Países Baixos e Itália, só para citar alguns.
Moçambique participou, em Junho de 2022, na 8.ª Conferência de 
Cibersegurança de Portugal, designada C-Days 2022, organizada 
pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), sendo resultado 
da implementação do Plano de Cooperação e Colaboração entre 
o INTIC, IP e o CNCS de Portugal acordado em 2021, que inclui 
a integração de Moçambique como observador nos exercícios de 
segurança cibernética de Portugal e de quadros do CNCS nas acções 
de capacitação do INTIC, IP na área da segurança cibernética nos 
próximos dois anos. 
Nesta vertente gostaríamos de referir o facto de o INTIC estar já a 
trabalhar, em coordenação com a AfricaCERT, no sentido de envidar 
esforços para os CSIRT do nosso país (CSIRT institucionais e CSIRT 
sectoriais) reconhecidos pelo INTIC, incluindo o CSIRT nacional, 
serem admitidos como membro do FIRST. É na prossecução 
deste objectivo que o INTIC, em representação de Moçambique, 
participou pela primeira vez em Julho de 2022 na Conferência do 
FIRST 2022 e alguns dos seus quadros foram formados como 
Auditores do SIM3 (Security Information Maturity Management 
Model), a framework de avaliação do nível de maturidade dos CSIRT 
desenvolvido pela OCF (Open CSIRT Foundation) e amplamente 
adoptados por muitos países do mundo. 
Uma das responsabilidades do INTIC é a de certificar sistemas 
de informação no geral e dos CSIRT em particular. A adopção de 
frameworks e padrões internacionais para a certificação e acredita-
ção de soluções digitais no geral e os de segurança cibernética em 
particular é tomada como prioridade pelo INTIC. É importante referir 
o apoio que Moçambique está a ter da União Europeia, através do 
Projecto Cyber4Dev, e do Banco Mundial, através do Projecto de 
Economia Digital e de Governo Digital (Projecto EDGE) e do Pro-
jecto de Aceleração de Desenvolvimento Digital de Moçambique 
(Projecto MDAP), no desenvolvimento da capacidade operacional, 
de competências e do quadro legal e regulamentar. 
Moçambique, através do INTIC, tem vindo a participar no Projecto 
Global Fórum on Cyber Expert (GFCE), plataforma que tem contribuído 
para a capacitação de quadros do INTIC e do país em matéria de 
segurança cibernética. Como parte deste projecto, Moçambique, 
através do INTIC, está a trabalhar para ter alguns dos seus quadros 
como membros do ACE (African Cyber Experts Community), a 
Comunidade dos Especialistas Africanos em Segurança Cibernética 
dos Estados-Membros da União Africana. u
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O Governo, através do regulador de TIC, o INTIC, IP, encontra-se 
actualmente a trabalhar na preparação do Regulamento de Cons-
trução e Operação de Centros de Dados e do Regulamento de 
Desenvolvimento, Contratação e Operação de Plataformas e Serviços 
de Computação em Nuvem, com vista a atender às preocupações 
inerentes à segurança de dados e informação nos serviços digitais 
prestados no país usando este paradigma de computação.
Está em curso a elaboração da Proposta de Decreto que estabelece 
o Comité de Governação da Internet e do Conselho Nacional de 
Segurança Cibernética no país, cujas propostas estão numa fase 
avançada de preparação. Estes instrumentos visam atender as 
preocupações que têm vindo a ser apresentadas por diferentes 
segmentos da sociedade em relação ao uso seguro da internet e 
das TIC em geral no nosso país.
Por outro lado, como parte de implementação da Política e Estratégia 
Nacional de Segurança Cibernética, estão em curso iniciativas norma-
tivas para a elaboração e aprovação do Regulamento de Segurança 
Cibernética, Lei de Crimes Cibernéticos e Lei de Protecção de Dados, 
Estabelecimento da Academia Nacional de Segurança Cibernética 
(que irá dedicar-se à componente de desenvolvimento de capacida-
de técnica e inovação, em parceria com as instituições do ensino 
superior, da investigação científica e do ensino técnico-profissional) 
e preparação do Plano de Acção de Sensibilização aos funcionários 
públicos e ao cidadão em geral sobre o comportamento positivo no 
espaço cibernético e de promoção da cooperação interinstitucional 
e internacional na área da segurança cibernética. 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
NACIONAIS

A componente de desenvolvimento de competência na área da 
segurança cibernética é uma das que está a ser alvo de uma atenção 
especial pelo INTIC, por acreditarmos que a capacitação de recursos 
humanos vai contribuir para impulsionar o estabelecimento do 
ecossistema digital no geral, mas também na área da segurança 
cibernética em particular, com soluções inovadoras locais, envol-
vendo as start-ups digitais e empresas digitais moçambicanas, que 
irão contribuir para melhorar não só o ambiente de negócios e a 
criação de emprego como parte dos esforços de desenvolvimento 
da economia digital em Moçambique, mas também contribuírem 
para aumentar a cobertura de telecomunicações e de serviços digi-
tais seguros nas zonas rurais, parte dos esforços de promoção do 
desenvolvimento do comércio electrónico e de governo electrónico 
em Moçambique, como referido na Lei de Transacções Electrónicas.

(O autor escreve segundo a ortografia tradicional)

Não poderíamos terminar sem referir que, como resultado dos 
ataques cibernéticos a alguns sites de instituições públicas em 
Moçambique e da reacção à altura por parte do INAGE – Instituto 
Nacional de Governo Electrónico, através do CSIRT – Centro de 
Respostas a Incidentes de Segurança, o Governo criou um Grupo 
de Trabalho (Task Force) que está a trabalhar na elaboração do 
Plano de Acção de Segurança Cibernética de Moçambique.
Como parte deste exercício ficou patente o esforço financeiro 
que o Governo deve empreender para garantir a criação de um 
ambiente seguro e de confiança para a promoção de transacções 
de governo electrónico e de comércio electrónico, em particular de 
protecção do cidadão e do Estado no espaço cibernético. 
Ficou claro também o papel dos outros actores da sociedade, em 
particular o sector privado, a academia e a sociedade civil, sobretudo 
em termos de acções de formação e sensibilização da população 
para um comportamento positivo na internet e no espaço ciberné-
tico. Além disso, particular atenção deve ser dada à protecção das 
crianças e mulheres e outros grupos sociais considerados como 
principais alvos de abusos e crimes cibernéticos.  
Acreditamos que, com o empenho do Governo de Moçambique 
nesta área e com o apoio dos parceiros de cooperação, iremos 
contribuir para a criação de um ambiente seguro para a prestação 
de serviços digitais e para o cidadão exercer os seus direitos de 
cidadania no espaço cibernético, seguindo o princípio defendido 
pelas Nações Unidas de garantir os mesmos direitos ao cidadão 
quando está off-line e quando está on-line. É por isso que estamos 
a participar de forma activa nos trabalhos do Comité Ad hoc das 
Nações Unidas, que está a preparar a Proposta da Convenção das 
Nações Unidas sobre Crimes Cibernéticos e a encetar diligências 
junto do Conselho da Europa para apoio no processo de ratificação 
ou adesão à Convenção de Budapest sobre Crimes Cibernéticos. u
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Dinamismo da Economia 
Azul moçambicana

A economia azul moçambicana tem-se centrado sobretudo 
no dinamismo do sector portuário e do sector pesqueiro, 
embora se estime que o transporte marítimo possa vir a 

crescer nos próximos anos, quer com o aumento da cabotagem 
marítima, quer por via da exploração do gás offshore.
Com base nos últimos números disponibilizados pelo Ministério 
do Mar, Águas Interiores e Pescas de Moçambique, o sector das 
pescas contribui com cerca de 3% do PIB moçambicano, com 
uma produção total estimada em cerca de 450 mil toneladas 
(2022), das quais a pesca de pequena escala contribui com 
cerca de 90%, a pesca industrial e semi-industrial com cerca de 
10% e a actividade de aquacultura em estado emergente com 
cerca de 1%. Em rendimento económico, a relevância centra-se 
na pescaria de camarão de águas pouco profundas (cerca de 
80%), ao que se segue a pescaria da gamba (cerca de 10%), a 
Kapenta (sardinha de água doce) com cerca de 5% e o restante 
provém da aquacultura, principalmente da cultura do camarão 
marinho e das pescarias de caranguejo e de peixe de profundi-
dade. O número de licenças para pesca industrial e semi-indus-
trial rondará as quase 500 (a números de 2022).
A Espanha, que era o principal destino das exportações do pes-
cado através da sua empresa Pescanova, tem vindo a ser 
substituída pela China, Portugal e França, principalmente para 
os mariscos. O Zimbabué é o principal destino da Kapenta. His-
toricamente, nos últimos anos, em média, a exportação de 
pescado contribuiu com cerca de 80 milhões de USD anuais 
para Moçambique.

Outro sector muito dinâmico é o sector portuário. Os principais portos 
são Nacala, Beira e Maputo. No total, em média nos últimos anos, 
segundo as estatísticas da CFM (Portos e Caminhos de Ferro de 
Moçambique), terão sido responsáveis por cerca de 40 milhões de 
toneladas de carga/ano, sendo que o Porto de Maputo é responsável 
por quase metade, com um trânsito de cerca de 2 mil navios por ano.
Em especial, os Portos de Cabo Delgado (PCD) detêm uma comparti-
cipação de 50% do CFM, dedicando-se à construção e exploração dos 
Terminais Específicos de Óleo e Gás dos Portos de Pemba e Palma.

PORTO DE NACALA

O Porto de Nacala, sob gestão directa dos CFM desde o início de 2020, 
localiza-se no extremo sul da baía de Bengo e, devido à profundidade 
das suas águas, apresenta condições excepcionais de navegabilidade, 
o que permite a entrada/saída de navios sem limitação de calado, 24 
horas por dia, e não necessita de dragagem. Estas características 
conferem-lhe a classificação de maior porto natural de águas profundas 
da costa oriental de África. 
O Porto de Nacala conta com um terminal de carga geral capacitado 
para manusear 2 milhões de toneladas anualmente; possui oito 
armazéns com uma superfície total de 21.000 metros quadrados e 
é servido por nove guindastes eléctricos de 5 a 20 toneladas, três 
empilhadouras de 5 toneladas, duas evacuadoras para cereais de 
40 Tons/hora cada e quatro garras de 2,5 m3; um terminal de con-
tentores com 327 metros de comprimento e 15 metros de profun-
didade, 30.000 TEU anuais de capacidade de manuseamento e 

A economia azul em Moçambique apresenta-se como um dos sectores mais dinâmicos 
nos últimos anos, resistindo às crises soberanas e pandémicas recentes. É também 
uma área onde a parceria dos sectores público e privado tem potenciado um elevado 
crescimento, permitindo a criação de postos de trabalho, a recepção de divisas pela 
exportação e um rendimento crescente para o Governo de Moçambique, por via das 
joint ventures portuárias existentes e das licenças pesqueiras atribuídas.
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62.000 metros quadrados de área pavimentada para o armazena-
mento de 2.750 contentores, servido por quatro empilhadouras de 
42 Tons com spreaders telescópicos para contentores de 20 e 40 
pés; um pórtico de parque de 25 Tons para contentores de  
20 pés; um guindaste de 22 Tons e 21 tomadas para frigoríficos. 
O Porto de Nacala dispõe, também, de um terminal para granéis líqui-
dos ligado aos depósitos de combustíveis da BP-Moçambique (18.000 
toneladas) e da PETROMOC (35.000 toneladas) por um pipeline de 
3,5 km e ainda depósitos com uma capacidade total de 2.400 tonela-
das para óleos de palma e alimentares, da Lever Brothers do Malawi.

PORTO DA BEIRA 

O Porto da Beira está localizado na costa leste do continente africano, 
a 20 km do mar aberto e à esquerda do estuário do Púnguè. Possui 
12 cais, cujas profundidades variam entre oito e dez metros. O seu 
canal de acesso tem uma largura mínima de 135 metros em secções 
rectas e na curva de Macuti a largura varia de 200 a 300 metros, 
enquanto o comprimento do canal de acesso é de 28 km. Quanto às 
profundidades dos cais, estes variam de 10 metros na Carga Geral, 
inclusive a de carvão (TCC8), 12 metros no terminal de contentores e 
no terminal de petróleos é de 13,5 metros.
No Porto da Beira existem várias concessões: a da CdM Cornelder de 
Moçambique, dedicada à exploração dos Terminais de Carga Geral e 
de Contentores – Beira, com uma comparticipação do CFM de 33%; a 
da Beira Grain Terminal (BGT), dedicada à construção e exploração do 
Terminal de Cereais no Porto da Beira, contando com uma comparti-
cipação do CFM de 15%; e a da Technoshore (TS), dedicada à imple-
mentação do projecto de instalação do braço de carga de GPL (Gás de 
Petróleo Liquefeito) na Ponte Cais 12 do Porto da Beira e à respectiva 
tubagem e operação, tendo uma comparticipação do CFM de 15%.

PORTO DE MAPUTO

O Porto de Maputo, gerido pela Sociedade de Desenvolvimento do 
Porto de Maputo (MPDC), concessionária do Porto de Maputo, con-
tando com uma comparticipação do CFM de 49%, está localizado a 
sudoeste de Moçambique e a sul do canal de Moçambique.  

Está situado na margem esquerda do rio Matola e é composto por 
duas importantes áreas: Porto Comercial de Maputo e complexo 
industrial da Matola. O acesso ao porto é feito através de dois canais, 
o da Xefina e o da Polana, cujas extensões são, respectivamente,   
9,3 km e 7,5 km. Estes canais têm uma profundidade entre 11 e 14 
metros. O acesso ao Cais de Minério da Matola é feito através do canal 
do mesmo nome, com uma extensão de 3.100 metros e uma profun-
didade de nove metros, em condições normais, e 12,9 metros duran-
te as marés vivas. 
O Porto de Maputo é composto pelos terminais de Pesca, de Cabota-
gem, de Carga Geral, de Carvão, de Fruta, de Açúcar, de Contentores, 
de Aço e, ainda, por tanques de melaço, com um comprimento de 
cerca de 3.876 metros. Por seu turno, o Cais de Minério é composto 
pelos terminais de Carvão, de Petróleos, de Cereais e de Alumínio, 
com um comprimento global de 865 metros. Actualmente, o Porto de 
Maputo possui uma capacidade global de manuseamento de carga 
de aproximadamente 17.000.000 toneladas métricas por ano.
Deve ainda referir-se o novo projeto do Porto de Macusse, desenvol-
vido actualmente pela Thai Moçambique Logística, com uma compar-
ticipação do CFM de 20%, dedicando-se à construção e explorção das 
infra-estruturas da linha ferroviária Chitima-Moatize-Macuse nas 
Províncias de Tete e Zambézia e ao Porto de Macuse no distrito de 
Namacurra, Província da Zambézia. 
A terminar, permitimo-nos salientar os grandes investimentos que 
têm sido feitos nos últimos anos neste sector portuário, com grandes 
atividades de dragagens, nomeadamente no Porto de Maputo e no 
Porto da Beira, em valores superiores a 100 milhões de USD, e as 
grandes obras nos terraplenos do Porto de Maputo em curso, para 
além de outros investimentos em equipamentos, tudo potenciando 
estas infraestruturas para o futuro.
O Governo de Moçambique tem vindo também a investir fortemente 
na melhoria do quadro legislativo do sector, estando em preparação 
uma lei dos Portos, que vai unificar e sistematizar as leis dispersas 
do sector e modernizar o quadro regulatório, igualmente com a criação 
de um novo regulador logístico e marítimo-portuário.
Fica, assim, evidente a dinâmica da economia azul em Moçambique 
e do seu pujante futuro, aberto à iniciativa económica privada 
internacional. u

José Luís Moreira da Silva
SRS ADVOGADOS

Nazir Bhikha
BHIKHA & POPAT ADVOGADOS

(Os autores escrevem segundo a ortografia tradicional)



52   |   D i r e c t ó r i o  M o ç a m b i q u e

As reservas de gás no território moçambica-
no, estimadas em cerca de 277 triliões de pés 
cúbicos, são passíveis de gerar receitas da ordem dos 96 

mil milhões de dólares norte-americanos nos próximos 25 anos, o 
que poderá colocar Moçambique como o segundo maior produtor 
de GNL em África, depois da Nigéria. Para além do gás natural, 
o potencial energético do país inclui reservas de carvão mineral 
estimadas em 20 biliões de toneladas, recursos hídricos, areias 
pesadas, titânio, entre outros minérios de elevado valor de mercado.
Tratando-se de recursos não-renováveis e limitados, é fundamental 
que as receitas da sua exploração sejam utilizadas de forma a maxi-
mizar os ganhos para a economia nacional, através de aplicações 
em fontes capazes de contribuir para a geração de riqueza no futuro.
A experiência internacional mostra que grande parte dos países 
ricos em recursos naturais não dispõe de um quadro de gestão 
das receitas de extracção dos recursos minerais bem definido e 
transparente, nem de políticas e estratégias de investimento claras, 
o que leva a baixos índices de crescimento económico, níveis de 
poupança insuficientes, instituições frágeis e maior propensão à 
ocorrência de tensões sociais.  
Uma das alternativas modernas mais adoptadas para a gestão 
adequada e transparente destas receitas, e fortemente preconizada 
pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, tem sido 
a criação e utilização de fundos soberanos. Para além de ajudar a 
minimizar os impactos macroeconómicos indesejáveis decorrentes 
da entrada de receitas excessivas na economia nacional, estes 
fundos ajudam a disciplinar o uso das receitas e a criar condições 
para a sua gestão sustentável, estimulando o financiamento de 
investimentos em infraestruturas e capital humano.
Muitos países africanos já criaram ou estão em vias de estabelecer 
os seus fundos soberanos, tais como, Angola, Botswana, Egipto, 
Gana, Líbia, Mauritânia, Moçambique, Nigéria, Quénia, Ruanda, 
Uganda e Zimbabué, mas nem todos estão alinhados com os 
Princípios de Santiago. 

Importa referir 
que em Maio de 

2008 foi criado o Grupo 
de Trabalho Internacional de 

Fundos Soberanos (International 
Working Group of Sovereign Wealth Funds), 

secretariado pelo Fundo Monetário Internacional 
(FMI), com o objectivo de identificar e elaborar um con-

junto de princípios e práticas (Generally Accepted Principles 
and Practices), que conduziu à adopção dos Princípios de Santiago 
em outubro desse mesmo ano. 
Os Princípios de Santiago contêm 24 directrizes sob a forma de 
recomendações para a actuação tanto dos fundos soberanos, como 
dos Estados hospedeiros, e abrangem práticas e princípios em três 
áreas fundamentais: aspectos jurídicos, objectivos do investimento 
e políticas macroeconómicas; aspectos institucionais e governança; 
e estrutura de gestão de risco e de investimentos. No início, contava 
com 23 países-membros e actualmente conta com 27. 
Neste contexto, em Setembro de 2020, o Banco de Moçambique 
lançou o programa e uma consulta pública para a criação de um 
Fundo Soberano, o que é um passo muito significativo para uma 
gestão mais inclusiva e sustentável dos recursos naturais do país. 
De acordo com o programa do Banco Central, 50% das receitas 
anuais de petróleo, gás e mineração seriam depositadas no fundo 
até ao seu 20.º ano e 80% a partir daí, sendo que o fundo utilizaria 
estes depósitos para cumprir dois objectivos fundamentais: acumu-
lação de poupanças para equilibrar as necessidades das gerações 
presentes e futuras e estabilização fiscal. 
Apesar desta proposta já incorporar alguns dos elementos-chave 
para uma gestão eficaz, responsável e transparente do fundo, 
existem ainda muitos aspectos por definir e clarificar de forma a 
garantir que o futuro Fundo Soberano obtenha uma boa classificação 
no índice de transparência Linaburg-Maduell. 
O Governo já adiantou que a proposta de criação do Fundo Soberano 
está a decorrer em estado acelerado e que poderá ser apreciada 
e submetida à aprovação da Assembleia da República antes da 
reabertura da segunda sessão plenária de 2022, em Outubro. 
Idealmente, a sua constituição deveria ser anterior à canalização 
das receitas provenientes da exploração do GNL, mas certamente 
que todas as decisões e a estrutura adoptada nesta fase serão 
fundamentais para o futuro económico do país e bem-estar dos 
seus cidadãos. u

O Fundo Soberano 
de Moçambique

Ana Sofia Batista
SÓCIA DA ABREU ADVOGADOS 

Absalão Mapanze
ADVOGADO DA JLA ADVOGADOS  

Edna Sacate 
ADVOGADA DA JLA ADVOGADOS

(Os autores escrevem segundo a ortografia tradicional)
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›  Projetos de Construção e Engenharia

›  Projetos Viários

›  Projetos de Obras de Arte e Túneis

›  Projetos de Infra- Estruturas

›  Projetos de Reabilitação e Recuperação

›  Projetos de Energias Renováveis e Ambiente

Avenida Julius Nyerere, Maputo
Conselho Municipal de Maputo

Estrada N221 — Caniçado a Chicualacuala, Província de Gaza
Governo de Moçambique – ANE

Rede de águas pluviais e saneamento e pavimentação de Nampula
MCA- Millennium Challenge Account

Plataforma para a linha ferroviária, Corredor de Nacala
VALE – empresa mineira

Estação de manutenção e reparação, Corredor de Nacala
VALE – empresa mineira

Airstrip & Terminal Building
Total 

Rua António Assis Júnior
Nº321 2º andar Sala 205 e 211
Bairro de Alvalade. Luanda Angola
E.geral.ao@gabrielcouto.pt

Rua Frente da Libertação de Moçambique, 268 
Maputo. Moçambique
E. geral.mz@gabrielcouto.ptt

Plot no.8856.Kabaw Valley Shellhole.
Alick Nkhata Road. Longacres
Lusaka. Zâmbia
E. paulocalico@gabrielcouto.pt

BO. Miraflores, Consultorio Dra Carmin, 2º Piso
Carretera Internacional del Occidente.
La Entrada. Honduras
E. cgasc@gabrielcouto.pt

KM 8.2 Norte Entrada a la Rocargo 1 C E
Edifício Q Ocupa Sinter . 
Managua . Nicarágua
E. eliezerabog@hotmail.com

Primera Calle Poniente número 4645
Colonia Escalón
San Salvador

Nº 3 Sam Nujoma Close
North Ridge
Accra. Ghana
E. cgasc@gabrielcouto.pt
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Uma alimentação segura é essencial 
para a vida, saúde e bem-estar e 
é fundamental para a promoção 

da Saúde Pública. É de extrema impor-
tância assegurar a disponibilização e 
o consumo de alimentos saudáveis e 
de qualidade. 
A expressão “Segurança dos Alimentos” 
refere-se à qualidade do alimento, ou 
seja, à garantia de que este não causará 
nenhum efeito adverso no consumidor 
após o consumo. Para garantir que os 
alimentos são seguros, de qualidade e 
livres de contaminantes químicos, físicos 
e biológicos, é necessário controlar todo 
o caminho percorrido pelo alimento, 
desde a manipulação do produto até à 
preparação e consumo.
Assim, a principal preocupação das 
indústrias é fornecer alimentos seguros 
aos seus consumidores, pelo que devem 
ser cumpridos requisitos de produção 
e controlo da qualidade. Fazem parte 
das medidas de segurança dos alimen-
tos, cuidados de higiene, seleção da 
matéria-prima, condições adequadas 
de manipulação dos alimentos, técnicas 
de produção, embalagens corretas para 
cada produto, temperaturas adequadas 
à produção e armazenamento e controlo 
de pragas. 
Existem ferramentas reconhecidas mun-
dialmente que ajudam as empresas a 
fornecerem produtos seguros, ou que 

resultem em produtos seguros para o 
consumidor quando usados segundo a 
utilização prevista, em conformidade com 
requisitos legais e regulamentares, ou 
com requisitos de clientes, relacionados 
com a segurança dos alimentos. São 
disso exemplos, o HACCP do Codex 
Alimentarius e a norma ISO 22000, cujo 
enfoque é a segurança dos alimentos 
em todas as etapas da cadeia de for-
necimento.
O Codex Alimentarius é um sistema 
preventivo de controlo da segurança dos 
alimentos, aplicável em qualquer fase 
da cadeia alimentar, desde a produção 
primária ao consumidor final, definindo 
as condições de higiene necessárias 
para a produção de alimentos seguros 
e adequados ao consumo, bem como a 
metodologia Análise de Perigos e Controlo 
de Pontos Críticos (HACCP) e Orientações 
para a sua Aplicação.
Já a ISO 22000, que se baseia nos prin-
cípios do HACCP do Codex Alimentarius, 
internacionalmente reconhecidos, requer 
a implementação de um sistema de gestão 
da segurança alimentar com capacidade 
de fornecer produtos seguros, ou que 
resultem em produtos seguros, para o 
consumidor quando usados segundo a 
utilização prevista, em conformidade com 
requisitos legais e regulamentares, bem 
como com os dos clientes, relacionados 
com a segurança alimentar.

A implementação de práticas que visam 
a segurança dos alimentos é estratégica 
para as organizações do sector alimentar, 
uma vez que é essencial para o negócio 
que os alimentos não ofereçam nenhum 
risco de contaminação a quem os consome. 
Para além do aumento da confiança dos 
clientes e consumidores através da adoção 
de padrões elevados de conformidade 
alimentar, as organizações conseguem, 
ainda, otimizar a gestão dos recursos e 
melhorar a eficiência na produção de 
alimentos seguros. 
A APCER, com o propósito de cuidar da 
sustentabilidade e qualidade de vida das 
pessoas, disponibiliza soluções eficazes 
para as organizações da fileira alimentar 
e profissionais da área. Ajudamos a sua 
organização a diferenciar-se da concor-
rência, através do desenvolvimento de 
competências internas e da realização 
de auditorias de certificação, com o 
objetivo de garantir níveis elevados 
de segurança dos alimentos, criando, 
assim, uma maior confiança por parte 
dos consumidores.

Tiago Mimoso
INTERNATIONAL MARKET COORDINATOR 

EMEA | APCER

IMPORTÂNCIA DA 
SEGURANÇA DOS ALIMENTOS

APCER

DIVULGAÇÃO
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Empresas
em destaque
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Fotografia pixabay
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www.abreuadvogados.com
www.jlaadvogados.com

Abreu Advogados e JLA Advogados

PARCERIA ABREU ADVOGADOS E JLA ADVOGADOS – Uma parceria estratégica
A Abreu Advogados e a JLA Advogados colaboram ativamente na prestação de serviços jurídicos aos Clientes, 
nacionais e internacionais, com interesses em Moçambique em diversas áreas do Direito, com particular incidência 
nas áreas da energia, ambiente, infra-estruturas, recursos naturais e financeiro/mercado de capitais, societário, 
fusões e aquisições. 
São uma equipa de profissionais, a nível nacional e internacional, com capacidade para aconselhar e prestar 
serviços em questões que envolvem vários ordenamentos jurídicos. Procuram soluções jurídicas inovadoras, 
que vão ao encontro das exigências dos negócios dos nossos clientes, atuando em todas as áreas do Direito, 
com particular incidência nas áreas da energia, ambiente, infra-estruturas, recursos naturais e financeiro/ 
/mercado de capitais.

A Abreu Advogados e a JLA Advogados prestam serviços nas seguintes áreas de prática:

ABREU ADVOGADOS
(parceria com JLA Advogados)

Morada Av. Infante D. Henrique, 26
1149-096, LISBOA – Portugal

Telefone (+351) 217 231 800
Fax (+351) 217 231 899

E-mail mozambique@abreuadvogados.com
Site www.abreuadvogados.com

JLA ADVOGADOS
(parceria com Abreu Advogados)

Morada Rua dos Desportistas, n.º 691  
Edifício JAT 6.1, 13º Piso, Fracção Norte

MAPUTO – Moçambique
Telefone (+258) 21 317 159 

Fax (+258) 21 317 172
E-mail maputo@jlaadvogados.com

Site www.jlaadvogados.com

›  Concorrência, Regulação e União Europeia
›  Contencioso & Arbitragem
›  Desporto
›  Financeiro
›  Fiscal
›  Imobiliário

›  Penal, Sancionatório e Compliance
›  Propriedade Intelectual e Tecnologias da Informação
›  Público & Ambiente
›  Reestruturação e Insolvência
›  Societário, Comercial e M&A
›  Trabalho

Abreu International Legal Solutions – Presença Internacional
Através do projecto de internacionalização, designado pela marca “Abreu International Legal 
Solutions”, a Abreu Advogados está presente onde o cliente pretende investir. A Abreu conta 
com diversos desks internacionais, em parceria ou em joint office, com as mais prestigiadas 
sociedades de advogados locais, com equipas multidisciplinares, que prestam serviços de 
assessoria em Angola, Brasil, Cabo Verde, China, Espanha, França, Guiné-Bissau, Itália, 
Moçambique (JLA Advogados) e Timor-Leste. Cada parceiro local da Abreu Advogados 
atua com base nos mesmos valores e padrões de qualidade praticados pela Abreu 
Advogados, mantendo a sua identidade e autonomia.
A Abreu Advogados ultrapassa barreiras geográficas e assegura o mesmo nível de 
apoio jurídico, oferecendo soluções legais à medida das necessidades dos clientes. 
Cada desk internacional é liderada por uma equipa de Sócios que assegura uma 
eficaz coordenação e comunicação com os respetivos parceiros.
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www.aneme.pt

ANEME – Associação Nacional das Empresas  
Metalúrgicas e Electromecânicas

ANEME – Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Electromecânicas, fundada em 1960,  
é uma associação de empregadores de âmbito nacional, sem fins lucrativos, Pessoa Coletiva de Utilidade 
Pública, que tem como objetivos estratégicos defender os legítimos direitos e interesses das empresas 
suas associadas, prestando assistência e apoio técnico, promovendo a sua competitividade, interna-
cionalização e qualificação dos seus recursos humanos. 

São várias as áreas em que a ANEME apoia as suas empresas associadas, nomeadamente: 
jurídico-laboral, contratação coletiva, fiscal, técnica e tecnológica, apoios à atividade empresarial, 
formação profissional e internacionalização. 

A ANEME representa as fileiras industriais do sector metalúrgico e eletromecânico nas áreas 
da metalurgia de base, fabrico de produtos metálicos, máquinas e equipamentos, material 
de transporte e manutenção industrial. É membro da CEEMET (European Tech & Industry 
Employers) e da CE-CPLP (Confederação Empresarial da CPLP).

Apoia a internacionalização das suas empresas associadas através da presença em feiras 
internacionais e da realização de missões empresariais. Paralelamente desenvolveu 
estudos de oportunidades para as empresas do sector em mercados estratégicos. 

A formação profissional e o aperfeiçoamento dos recursos humanos constituem 
também uma importante vertente estratégica da sua atividade. Nesse âmbito, a 
ANEME é fundadora, em Portugal, do CENFIM – Centro de Formação Profissional 
da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica, e integra o Centro de Formação 
Profissional da Metalomecânica de Maputo. Em São Tomé e Príncipe, integra 
o Conselho de parceiros do Centro de Formação Profissional de Budo-Budo.

Morada Polo Tecnológico  
de Lisboa, Rua Francisco Cortês 

Pinto, n.º 2 (Lote 13B) 
1600-602 LISBOA – Portugal 

Telefone (+351) 217 112 740 
Fax (+351) 217 150 403 

E-mail aneme@aneme.pt 
Fundação 12 de novembro de 1960 

Mercados Europa, África, América do Sul 
e Ásia. 

Países Moçambique, Angola, Cabo Verde, 
São Tomé, Marrocos, Costa do Marfim, Guiné 

Equatorial, Guiné-Bissau, Argélia, Gana, 
Tunísia, Chile, Peru, Argentina, Brasil e Timor.  

Contactos Maria Luís Correia e João Reis  
Telefone (+351) 217 112 740 

E-mail aneme@aneme.pt
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www.pst.asseco.com

Asseco PST

A Asseco PST (Portuguese Speaking Territories) é uma empresa de tecnologias de informação, especializada 
no desenvolvimento de software bancário e um referencial na criação de soluções tecnológicas diferenciadoras 
e de conhecimento em todos os mercados onde atua.
A sua génese remonta a 1988, na Madeira, tendo iniciado cedo a sua internacionalização para vários mer-
cados, designadamente Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Integrada atualmente na 
multinacional Asseco Group, um dos maiores e mais reconhecidos fornecedores europeus de software, 
está presente em oito mercados, valorizando sempre a proximidade ao cliente.
Com uma equipa superior a 400 colaboradores nas várias geografias, o core business está centrado 
na criação de soluções para o sector financeiro, suportando todos os processos críticos de um ban-
co, desde o retalho ao corporate banking, mercados financeiros e pagamentos. Adicionalmente, 
asseguramos a prestação de serviços em quatro áreas: IT Infrastructure & Security, Consulting, 
Development e Training. Do seu portfólio de clientes fazem parte mais de 60 bancos, o que faz da 
Asseco PST uma empresa de referência nos espaços de língua portuguesa onde está presente.
Apostada na diversificação de produtos, clientes e mercados, a companhia concretizou recen-
temente a aquisição da maioria do capital da Finantech, uma empresa nacional especializada 
em soluções para o mercado de capitais. Líder de mercado na sua área de atividade e com 
experiência em várias geografias da África lusófona – tal como a Asseco PST – a Finantech 
tem na plataforma SIFOX o seu produto core.
O foco na procura permanente da excelência, aliado à experiência, tem permitido um 
crescimento sólido e consistente. Em 2021, fechou o exercício com um volume de 
negócios de 39 Milhões de euros. A integração no Asseco Group, com presença em 
mais de 60 países e 30 mil colaboradores a nível global, permitiu à Asseco PST 
alargar a sua oferta de produtos e serviços e aumentar o seu espectro de com-
petências. Além do sector bancário, o grupo desenvolve também soluções para 
empresas de energia, telecomunicações, sector público e serviços de saúde. A 
elevada flexibilidade das soluções Asseco tornam a marca imbatível na ava-
liação time-to-market, robustez, facilidade de operação e segurança, fatores 
que garantem a confiança dos clientes.

PORTUGAL
Morada Rua Luciana  

Stegagno Picchio, n.º 3, 1º Direito
1500-912 LISBOA

Telefone (+351) 211 107 100

Morada Est. Comandante Camacho  
de Freitas, 905 e 907, 9050-222 FUNCHAL

Telefone (+351) 291 002 600

ANGOLA
Morada Rua do Centro de Convenções

Condomínio Cidade Financeira, Via S8 Bloco 2 – 3º
Talatona LUANDA

MOÇAMBIQUE
Morada Rua Rio Inhambazula, n.º 88

Bairro Sommerschield, 2, MAPUTO
Telefone (+258) 21 241 000

E-mail info@pst.asseco.com
Facebook facebook.com/assecopst

Linkedin linkedin.com/company/asseco-pst
Youtube youtube.com/c/AssecoPST
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www.cenfim.pt

CENFIM – Centro de Formação Profissional da Indústria 
Metalúrgica e Metalomecânica

FORMAÇÃO PARA EMPRESAS/ADULTOS 
n  FM – Formação Modular Certificada

Ações curta duração I Ciclos de formação
n EFA – Cursos de Educação e Formação de Adultos
n  R V C C  –  R e c o n h e c i m e n t o ,  V a l i d a ç ã o  e  C e r t i f i c a ç ã o  d e  C o m p e t ê n c i a s  

Escolar e Profissional ou de Dupla Certificação
n FME – Formação à Medida para Empresas

FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
n Cursos CEF – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS – Nível 2 

Confere o 9.º Ano + Qualificação Profissional
n Cursos de APRENDIZAGEM – Nível 4

Confere o 12.º Ano + Qualificação Profissional
n Cursos CET – ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA – Nível 5 

Protocolos com diversos Estabelecimentos do Ensino Superior 
com a atribuição de créditos (ECTS)

PROJETOS DE COOPERAÇÃO EM MOÇAMBIQUE 
EM ARTICULAÇÃO COM CFPM

SEDE
Morada Rua do Açúcar, 88

1950-010 LISBOA
Telefone (+351) 218 610 150

E-mail dir@cenfim.pt
NIF 502 077 352

Vol. Negócios 2021 18 milhões de euros
Nº colaboradores 145

Contacto Eng.º Manuel Pinheiro Grilo (Director)
Telefone (+351) 917 224 294

E-mail mpgrilo.dir@cenfim.pt

REPRESENTAÇÃO EM MOÇAMBIQUE
CFPM – Centro de Formação Profissional 

da Metalomecânica
Morada Av. de Angola, nº 2586, MAPUTO – Moçambique

Telefone/Fax (+258) 21 465 218 / (+258) 21 466 670
E-mail cfpmcenfim@gmail.com

Contacto Sr. Carlos Mucareia / Dr.ª Nifa Mbonzo
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A HPF Advogados integra uma sólida equipa de juristas moçambicanos, profundos conhecedores da  
jurisdição e da cultura locais, concertadamente alinhados num projecto de elevado rigor profissional para 
dar uma resposta eficiente às necessidades e aos desafios da nova realidade social de Moçambique.  
A HPF Advogados é membro fundador da AVM Legal Network.

A notável expansão verificada nos últimos anos, quer em termos de dimensão da equipa quer de 
volume de trabalho, permitiu à AVM Legal Network afirmar-se como uma rede de referência na 
advocacia lusófona. As sinergias da HPF Advogados com os restantes escritórios da AVM Legal 
Network, em Angola e Portugal, conferem-lhe uma dimensão internacional.

Com uma equipa especializada e de cariz internacional, a HPF Advogados está preparada 
para responder às necessidades específicas dos seus clientes. Está apta a oferecer um 
aconselhamento especializado em variadas áreas de prática.

Áreas de prática
› Bancário, Financeiro e Seguros
› Contencioso e Arbitragem
› Contratos Comerciais
› Direito Fiscal
› Direito Imobiliário
› Direito Societário
› Energia e Recursos Naturais
› Investimento Estrangeiro
› Laboral e Imigração
› Propriedade Intelectual e Protecção de Dados
› Transportes

www.hpf-advogados.com
www.avm-advogados.com

HPF ADVOGADOS
Morada Rua dos Desportistas

n.º 833, Edifício JAT V-1, 15º 
MAPUTO – Moçambique

Telefone (+258) 21 317 005
Fax (+258) 21 019 747

E-mail maputo@hpf-advogados.com
Contacto Helder Paulo Frechaut

AVM LEGAL NETWORK
AVM ADVOGADOS LUANDA

Morada Largo 17 de Setembro, Edifício Presidente 
Business Center, n.º 3, 3º – Sala n.º 329

LUANDA – Angola
Telefone (+244) 933 855 553

E-mail luanda@avm-advogados.com   

AVM ADVOGADOS LISBOA
Morada Rua Afonso Praça, 30, Edifício Torre de Monsanto, 

Piso 5, 1495-061 ALGÉS – Portugal
Telefone (+351) 304 501 010

E-mail lisboa@avm-advogados.com

HPF Advogados | AVM Legal Network
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www.mirandaalliance.com

Miranda & Associados – Soc. de Advogados, SP, RL
Pimenta e Associados – Soc. de Advogados

A Miranda & Associados é uma sociedade de advogados multidisciplinar reconhecida pela sua marcada vocação 
internacional. Com uma equipa de mais de 100 advogados sediados em Lisboa, somos um escritório full-service 
com total capacidade de assessoria em todos os setores e áreas do Direito empresarial, sendo a nossa clientela 
composta maioritariamente por empresas e investidores internacionais. Ao longo dos anos temos acompanhado 
inúmeras empresas de origem portuguesa no arranque e/ou no reforço dos respetivos processos de internacio-
nalização para diversos países africanos, assumindo Moçambique uma posição de destaque. 

A Pimenta e Associados, com sede em Maputo, é um dos mais cotados escritórios de advogados mo-
çambicanos. Destaca-se pela sua reputação internacional e experiência nos setores dos recursos naturais, 
bancário e seguros, turismo, infraestruturas e energia, as principais áreas da economia moçambicana.

A Miranda e a Pimenta são membros da Miranda Alliance, uma rede internacional de escritórios 
atualmente presente em 19 países, entre os quais todos os países de expressão portuguesa. A Miranda 
e a Pimenta mantêm uma estreita e sólida associação há diversos anos, tendo colaborado de forma 
integrada em diversos projetos comuns. A colaboração entre as duas firmas cobre, ainda, outras 
áreas, como a formação de colaboradores, nomeadamente através de estágios de longa duração 
dos colaboradores da Pimenta nos escritórios da Miranda, e o desenvolvimento de ações conjuntas 
de promoção, tais como, conferências, seminários, artigos e divulgação de novidades legislativas. 

Somos reconhecidos pelas competências individuais dos nossos colaboradores, pela 
experiência coletiva dos nossos membros e pela solidez da nossa rede, para além de 
referenciados em diversas categorias e áreas de prática e continuamente destacados 
pelos principais diretórios internacionais, de entre os maiores escritórios de advogados 
nos países em que operamos, dos quais destacamos a Chambers and Partners, The 
Legal 500 e a IFLR1000.

Realce-se, por fim, a assessoria conjunta a clientes comuns em projetos plurijuris-
dicionais, especialmente a clientes moçambicanos e portugueses, a qual conta 
com mais de 20 anos de existência e permite que estes possam beneficiar de 
um apoio mais próximo para acompanhamento dos seus assuntos, tanto em 
Moçambique como em Portugal.

MIRANDA
Morada Av. Engenheiro Duarte Pacheco, 7

1070-100 LISBOA – Portugal
Telefone (+351) 217 814 800

Fax (+351) 217 814 802
E-mail lisboa@mirandalawfirm.com

N.º colaboradores 150
Contacto Diogo Xavier da Cunha

Telefone (+351) 217 814 800
E-mail diogo.cunha@mirandalawfirm.com

PIMENTA
Morada Av. Marginal, 141, Torres Rani, Office Tower 7.º

T2 MAPUTO – Moçambique
Telefone (+258) 21 493 050 / (+258) 21 495 527/8

Fax (+258) 21 493 042
N.º colaboradores 25

Contacto Paulo Pimenta
E-mail paulo.pimenta@pimentalawfirm.com
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ANGOLA
MOÇAMBIQUE

MACAU

SINGAPURA

MALTA

PORTUGAL 

BRASIL

PORTO
MADEIRA

Visão Global
Presença internacional 
de primeira linha

www.srslegal .pt

SRS Advogados
Bhikha & Popat Advogados

SRS Advogados é uma sociedade de advogados multidisciplinar, com equipas alargadas de advogados capacitadas 
para dar resposta em operações mais complexas. Com mais de 100 advogados em Lisboa, somos um escritório 
full-service, com plena capacidade de apoio em todos os sectores e áreas de atividade, tais como: ambiente, 
bancário, comercial, concorrência, contencioso, energia, fiscal, imobiliário, infraestruturas, laboral, marítimo, 
mercado de capitais, project finance, público, regulação, saúde, societário, telecomunicações e transportes. 

O projeto SRS Global veio permitir uma presença internacional de primeira linha garantida através 
de parcerias com escritórios em vários países, tais como, Moçambique, Angola, Brasil, Macau, 
Malta e Singapura.

Em 2014 a SRS Advogados iniciou uma parceria com a Bhikha & Popat Advogados, um escritório 
de advocacia moçambicano com uma estrutura dinâmica e moderna, que lhe permite dar uma 
resposta célere e rigorosa, ajustada às necessidades dos seus clientes. Sedeado em Maputo, 
o escritório conta com uma equipa independente e profissional, assente num compromisso 
de qualidade e elevado grau de exigência, prestando serviços em todas as áreas do Direito. 

Para a SRS e Bhikha & Popat, a inovação funciona como motor na procura de soluções 
para os melhores resultados. Somos multiculturais, multilinguísticos e orgulhamo-nos 
da elevada criatividade que colocamos ao serviço do Cliente na busca das melhores 
soluções jurídicas para contextos complexos.

SRS ADVOGADOS
Morada R. D. Francisco Manuel  

de Melo, n.º 21
1070-085 LISBOA – Portugal

Telefone (+351) 213 132 000 
Fax (+351) 213 132 001

E-mail geral.portugal@srslegal.pt
Contacto José Luís Moreira da Silva

Cargo Sócio

BHIKHA & POPAT ADVOGADOS
Morada Rua José Mateus, n.º 75 

MAPUTO – Moçambique
Telefone (+258) 21 483 311

E-mail finance@bpadvogados.com
Contacto Nazir Bhikha e Momede Popat

Cargo Sócios
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SRS Advogados

www.srslegal.pt

Visão Global
Presença Internacional 
de primeira linha

: ANGOLA : 

: BRASIL : 

: MACAU : 

: MALTA : 

: MOÇAMBIQUE :

: PORTUGAL : 

: SINGAPURA :
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www.savinodelbene.com

Savino Del Bene

Fundada na cidade de Florença, a Savino Del Bene é uma empresa centenária de Logística Global que 
proporciona aos seus clientes soluções integradas e personalizadas de transporte.
 
A Savino Del Bene possui uma rede de mais de 200 escritórios em todo o mundo, oferecendo 
serviços de transporte, desalfandegamento aduaneiro, gestão de armazéns e logística.
 
Todos os dias trabalhamos para que a Savino Del Bene seja a sua empresa de confiança no 
transporte aéreo, marítimo, terrestre e em todos os serviços relacionados com a atividade de 
transporte. Os nossos profissionais são experientes e trabalham em equipa para responder 
de forma eficaz às necessidades dos nossos clientes.
 
Esforçamo-nos continuamente para melhorar o nosso relacionamento com as principais 
companhias marítimas e aéreas, de quem a Savino Del Bene exige qualidade  
e flexibilidade para podermos oferecer aos nossos clientes serviços personalizados  
a preços competitivos.
 
A nossa experiência centenária permite-nos continuar a olhar para  o futuro com 
confiança e acreditar que seremos capazes de garantir o sucesso da empresa  
e dos nossos clientes.
 
Junte-se a nós!

MAPUTO
Morada Avenida 25 Setembro 

1821 – 5º
Email maputo@savinodelbene.com

Telefone (+258) 21 361 670
Fax (+258) 21 361 671

MAIA (Head Office Portugal)
Morada Centro Empresarial AAA

Rua Ponte da Pedra 240
Edifício Losa – Espaço DE – 8 – 3º Piso

4470-108 Gueifães, MAIA – Portugal
Telefone (+351) 229 997 300

Fax (+351) 229 997 326
Email maia@savinodelbene.com

 
LISBOA

Morada Edifício Sagres
Rua Professor Henrique de Barros, n.º 4 – 9ºC 

2685-338 PRIOR VELHO – Portugal
Telefone (+351) 211 936 456

Fax (+351) 229 997 326
Email lisbon@savinodelbene.com
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 ÁGUAS E  
SISTEMAS DE 
TRATAMENTO

ADP – ÁGUAS DE PORTUGAL  
INTERNACIONAL – SERVIÇOS 
AMBIENTAIS, SA
(m) Rua Visconde Seabra, N.º 3 
1700-421 LISBOA
(t) (+351) 212 469 400
(f) (+351) 212 469 401
(e) c.jesus@adp.pt
(w) www.adp.pt         

 ASSOCIAÇÕES 
E FUNDAÇÕES

FLAD – FUNDAÇÃO LUSO-AMERICANA 
PARA O DESENVOLVIMENTO  
(m) Rua do Sacramento à Lapa, N.º 21
1249-090 LISBOA 
(t) (+351) 213 935 800 
(f) (+351) 213 935 801 
(e) gabpresidente@flad.pt  
(w) www.flad.pt

 COMÉRCIO

ASCENDUM
(m) Rua do Brasil, N.º 27
2695-535 SÃO JOÃO DA TALHA 
(t) (+351) 219 946 532
(f) (+351) 219 946 531 
(e) pedro.viana@ascendummaquinas.pt
(w) www.ascendummaquinas.pt

CARTONEX – ARTIGOS ESCOLARES  
E DE ESCRITÓRIO, LDA
(m) Rua 1º de Maio, Zona Ind. Travessas
3700-227 SÃO JOÃO DA MADEIRA
(t) (+351) 256 823 475 
(f) (+351) 256 822 911 
(e) geral@cartonex.pt
(w) www.cartonex.pt

CEI – COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS, LDA
(m) Rua dos Açores, N.º 278  
Zona Industrial das Travessas 
3700-018 SÃO JOÃO DA MADEIRA
(t) (+351) 256 831 411
(f) (+351) 256 831 412 
(e) a.silva@zipor.com
(w) www.ceigroup.net

FILSTONE – COMÉRCIO DE ROCHAS, SA
(m) Estrada Coelho Prazeres, N.º 8
2495-352 FÁTIMA
(tlm) (+351) 938 988 007
(f) (+351) 249 538 094 
(e) ricardo@filstone.com
(w) www.filstone.com

HASSE, S.A. 
(m) Rua Industrial, Lote 7 – A 
2130-111 BENAVENTE 
(t) (+351) 263 519 445/6 
(f) (+351) 263 519 442 
(e) comercial@hasse.pt 
(w) www.hasse.pt

TRIONICA MOÇAMBIQUE, LDA
(m)  Bairro da Costa de Sol, Av. 4.680 
– Major General Cândido Mondlane, 
Rua N.º 4549, Q. 69, Casa N.º 140  
MAPUTO – Moçambique 
(t) (+258) 846 554 229
(e) amorais@trionicamz.com
(w) www.trionicamz.com

UDEX, SA 
(m) Rua do Outeiro, 884 
Zona Industrial da Maia 
4470-637 MAIA 
(t) (+351) 229 439 420 
(f) (+351) 229 439 421 
(e) manuela.teixeira@udex.pt 
(w) www.udex.pt

 COMÉRCIO
TRADINGS

SIR – COMÉRCIO INTERNACIONAL
(m) Av. Karl Marx , 1128 
MAPUTO  – Moçambique
(t) (+258) 213 26 074 
(e) artimicio.magaia@europcar.co.mz
(w) www.europcar.co.mz

SOCIMO 
(m) Rua do Kassuende, N.º 118 – 10º 
MAPUTO  – Moçambique
(t) (+258) 21 490 390 
(e) amarrengula@socimo.co.mz 
(w) www.socimo.co.mz

SOTUX, LDA
(m) Av. Eduardo Mondlane, 303 R/C
MAPUTO  – Moçambique
(t) (+258) 21 323 440
(e) ancha.anacleto@sotux.co.mz
(w) www.sotux.co.mz

TECNICA INDUSTRIAL  
MOÇAMBIQUE, LDA 
(m) Avenida de Angola 2119
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 21 465 196/161 
(e) santos.joao@jfs.co.mz
(w) www.jfs.co.mz

 CONSTRUÇÃO 
CIVIL E OBRAS  
PÚBLICAS

COBA – HOLDINGS, S.A.
(m)  Av. 5 de Outubro, 323  
1649-011 LISBOA – Portugal
(t) (+351) 210 125 000
(f) (+351) 217 970 348
(e) coba-holding@cobagroup.com
(w) www.cobagroup.com
(c) Engº Francisco Martins
(e) f.martins@cobagroup.com

DELEGAÇÃO EM MOÇAMBIQUE
(m) Edifício Jat-VI City Mall
Rua dos Desportistas n.º 733,
1º Andar, Escritório 55
MAPUTO – Moçambique
(t) (258) 21 328 813
(e) coba-mz@cobagroup.com
(c) Eng.º Virgilio Muando
(e) v.muando@cobagroup.com
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MURRAY & ROBERTS MOÇAMBIQUE, LDA
(m) Avenida Zedequias  
Manganhela, N.º 83, 4º Andar   
Edifício Maryah 
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 822 937 094
(e) tomas.frade@murrob.com
(w) www.murrob.com

 CONSULTORIA 
DE PROJETOS  
E FISCALIZAÇÃO

BETAR CONSULTORES, LDA
(m) Av. Elias Garcia, N.º 53 – 2º Esq.  
1000-148 LISBOA
(t) (+351) 217 826 110
(f) (+351) 217 826 129
(e) consultores@betar.pt
(w) www.betar.pt

BUREAU VERITAS
(m) Rua Laura Ayres, N.º 3 1º/2º
1600-485 LISBOA
(t) (+351) 966 898 662
(f) (+351) 210 006 701
(e)  patricia.franganito@

pt.bureauveritas.com
(w) www.bureauveritas.pt

GROW ENGINEERING, LDA
(m) Rua Dar Es Salaam, 80
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 21 485 427
(e) nuno.rainha@growmocambique.co.mz
(w) www.growengineering.com

AJFS MOÇAMBIQUE, LDA
(m)  Rua 105, Talhão 216, Bloco 1, 
Cidade Alta 
NACALA PORTO – Moçambique
(t) (+258) 26 520 090
(e) josedelgado.ajfs.mz@gmail.com
(w) www.ajfs.co.mz

CONSTRUÇÕES JJR & FILHOS, SA
(m) Rua da Capela, 4 
2495-185 STA. CATARINA DA SERRA
(t) (+351) 266 501 439
(f) (+351) 244 749 738
(e) mluz@jjr.pt
(w) www.jjr.pt

DESAFIOS EM SINTONIA
(m) Rua Caminho de Aveiro, 8
3840-344 SOZA
(t) (+351) 234 243 096
(f) (+351) 234 243 096
(e) simao@desafiosemsintonia.pt
(w) www.desafiosemsintonia.pt

FERNANDO L. GASPAR – SINALIZAÇÃO  
E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, SA
(m) Estrada Nacional 249 – 4
2785-034 SÃO DOMINGOS DE RANA
(t) (+351) 217 252 130
(f) (+351) 217 261 873
(e) filipe.teixeira@flgaspar.pt
(w) www.flgaspar.pt

CONSTRUÇÕES GABRIEL 
A.S. COUTO, S.A.
(m) Rua S. João de Pedra Leital, 1000
4770-464 REQUIÃO
(t) (+351) 252 308 640
(f) (+351) 252 375 871
(e) cgasc@gabrielcouto.pt
(c) Eng.º Carlos Couto
(e) carloscouto@gabrielcouto.pt

Delegação de Moçambique
(m) Rua Frente da Libertação 
de Moçambique, N.º 268
Bairro da Sommerschield
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 21 498 159
(f) (+258) 21 498 160
(e) geral.mz@gabrielcouto.pt
(c) Dr. Carlos Neto
(e) carlosneto@gabrielcouto.pt

 Anúncio na pág. 53 

CONDURIL SEDE
(m) Av. Eng. Duarte Pacheco
n.º 1835
4445-416 ERMESINDE – Portugal
(t) (+351) 229 773 920
(f) (+351) 229 748 668
(e) geral@conduril.pt
(w) www.conduril.pt

CONDURIL MOÇAMBIQUE
(m) Estrada Nacional n.º 4, 
Tchumene 2,
Parcela 3380/12 
MATOLA – Moçambique
(t) (+258) 203 004 71
(e)  delegacao.mocambique 

@conduril.pt
(w) www.conduril.pt

Empresa Certificada
NM ISO 9001

Empresa Certificada
NM ISO 45001

CONSTRUÇÕES JJR &  
FILHOS, MOÇAMBIQUE, SA
(m) Av. Armando Tivane, N.º 189 
Edifício Torre Azul – 2.º andar
Bairro Polana Cimento A
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 20 607 070
(f) (+258) 20 607 079
(c) Domingos Rodrigues
(e) drodrigues@jjr.co.mz
(w) www.jjr.pt

SETH – SOCIEDADE 
DE EMPREITADAS 
E TRABALHOS 
HIDRÁULICOS, SA
(m) Av. Tomás Ribeiro, 145
2790-467 QUEIJAS
Portugal
(t) (+351) 219 431 479
(f) (+351) 219 431 518
(e) seth@seth.pt
(w) www.seth.pt

Delegação de Moçambique
(m) Bairro da Coop, Rua B, n.º 153
MAPUTO - Moçambique
(t) (+258) 21 415 401
(e) seth@seth.pt
(w) www.seth.pt
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CÓDIGO AZUL
(m) Rua Laura Alves 145, 5D
2775-116 - PAREDE
(t) (+351) 211 394 004
(e)  luisdecastro@codigoazul.pt
(w) www. codigoazul.pt

CONSULMAR – PROJECTISTAS 
E CONSULTORES, LDA
(m) Av. António Augusto de Aguiar
N.º 19, 2º Esq.
1050-012 LISBOA
(t) (+351) 213 826 630
(f) (+351) 213 826 630
(e) geral@consulmar.pt
(w) www.consulmar.pt

TECHNOEDIF ENGENHARIA, SA
(m) Taguspark, Edifício Qualidade A3
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, 5B 
2740-296 PORTO SALVO 
(t) (+351) 214 706 600 
(f) (+351) 214 706 604
(e) technoedif@technoedif.com
(w) www.technoedif.pt

 CONSULTORIA, 
ADVOCACIA, 
AUDITORIA 
E CONTABILIDADE

AGUIAR BRANCO E ASSOCIADOS 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
(m) Rua da Restauração, N.º 329 – 1º 
4050-506 PORTO
(t) (+351) 220 112 220
(f) (+351) 220 112 200
(e) info@aguiarbranco.pt
(w) www.aguiarbranco.pt

BDO & ASSOCIADOS, SROC, LDA
(m) Av. da República, 50 – 10º  
1069-211 LISBOA 
(t) (+351) 217 990 420 
(f) (+351) 217 990 439 
(e) bdo@bdo.pt 
(w) www.bdo.pt

CESO-CI INTERNACIONAL, SA 
(m) Av. Elias Garcia, 123 – 4º  
1050-098 LISBOA 
(t) (+351) 217 958 795/6/7 
(f) (+351) 217 958 997 
(e) ceso@ceso.pt
(w) ww.cesoci.pt

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA
(m) Avenida Fontes Pereira de Melo, 6
1050-121 LISBOA – Portugal
(t) (+351) 213 553 800
(f) (+351) 213 532 362
(e) cuatrecasasportugal@cuatrecasas.com
(w) www.cuatrecasas.com/pt

DELOITTE CONSULTORES, SA
(m) Av. Eng. Duarte Pacheco, 7
1070-100 LISBOA
(t) (+351) 210 422 500 
(f) (+351) 210 422 950
(e) ritamartins@deloitte.pt
(w) www.deloitte.com/pt

EDUARDO PAZ FERREIRA E ASSOCIADOS  
– SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
(m) Av. Duque de Loulé, 106, 8º
1050-093 LISBOA
(t) (+351) 213 510 050 
(e) secretariado@eduardopazferreira.pt
(w) www.eduardopazferreira.pt

F. CASTELO BRANCO & ASSOCIADOS
(m) Av. da Liberdade, N.º 249 – 1º andar
1250-143 LISBOA
(t) (+351) 213 587 500 
(f) (+351) 213 587 501 
(e) iac@fcblegal.com 
(w) www.fcblegal.com 

GESTECLA – GABINETE TÉCNICO  
DE FISCALIDADE E CONTABILIDADE, LDA
(m) Rua Major João Gomes, N.º 1, 1º e 2º
2640-491 MAFRA
(t) (+351) 261 817 150
(f) (+351) 261 817 159
(e) pauloalmeida@gestecla.pt
(w) www.gestecla.pt

JOSÉ PEDRO AGUIAR BRANCO  
ADVOGADOS
(m) Avenida Conde de Valbom, 6, 9º
1050-068 LISBOA
(t) (+351) 220 122 100
(f) (+351) 220 122 101
(e) pedrobotelhogomes@jpab.pt
(w) www.jpab.pt

DENTONS FL&A
(m) Rua da Frente de Libertação  
de Moçambique  
(ex-Rua Pereira do Lago), n.º 224
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 21 496 974
(e) mozambique.insights@dentons.com
(w) www.dentons.co.mz

 Ver anúncio na pág. 17 

ABREU ADVOGADOS, 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
(m) Av. Infante D. Henrique, 26 
1149-096 LISBOA – Portugal 
(t) (+351) 217 231 800 
(f) (+351) 217 231 899 
(e) mozambique@abreuadvogados.com 
(w) www.abreuadvogados.com 

JLA ADVOGADOS 
(m) Rua dos Desportistas, n.º 691 
Edifício JAT 6.1, 13º Piso 
Fracção Norte 
MAPUTO – Moçambique 
(t) (+258) 21 317 159 
(f) (+258) 21 317 172
(e) maputo@jlaadvogados.com 
(w) www.jlaadvogados.com

Ficha técnica na pág. 58 

AVM ADVOGADOS LISBOA
(m) Rua Afonso Praça, 30, Edifício 
Torre de Monsanto, Piso 5 
1495-061 ALGÉS – Portugal
(t) (+351) 304 501 010
(e) lisboa@avm-advogados.com
(w) www.avm-advogados.com

HPF ADVOGADOS
(m) Rua dos Desportistas, N.º 833
Edifício JAT V-1, 15º 
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 21 317 005
(f) (+258) 21 019 747
(e) maputo@hpf-advogados.com
(w) www.hpf-advogados.com

 Ver ficha técnica na pág. 62 
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RODRIGO ROCHA ADVOGADOS 
(m) Rua B, Bairro da Coop, N.º 134 
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 84 302 01 60
(e) rodrigo.rocha@rodrigorochalaw.com
(w) www.fra.legal

RSM 
(m) Edifício Millennium Park
Av Vladimir Lenine, N.º 174, 1º. piso 
MAPUTO – Moçambique 
(t) (+258) 844 141 138 
(e) plopes@rsmmz.com
(w) www.rsm.global/mozambique

SEMENTE & VICTORINO 
CONSULTING 
(m) Av. Tomás Nduda, 1040 – Polana 
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 843 014 195 
(e) admin@sementevictorino.com
(w) www.sementevictorino.com

TOTAL GLOBAL SERVICES,  
PORTUGAL, LDA
(m) Rua Julieta Ferrão, N.º 12 – 304
1600-131 LISBOA
(t) (+351) 217 996 310
(e) alberto.soares@tgsportugal.com
(w) www.tgsportugal.com

KPMG ADVISORY – CONSULTORES  
DE GESTÃO, SA
(m) Edifício FPM41 – Av. Fontes Pereira  
de Melo, 41, 15º andar, 1069-006 LISBOA
(t) (+351) 210 110 000
(f) (+351) 213 153 036
(e) dsousa@kpmg.com
(w) www.kpmg.pt

MDR ADVOGADOS
(m) Avenida Marginal, N.º 141, Torres 
Rani, Torre de Escritórios, 8.º piso
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 21 344 000
(f) (+258) 21 344 099
(e) geral@mdradvogados.com
(w) www.mdradvogados.com

PIMENTA E ASSOCIADOS  
– SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(m) Avenida da Marginal, 141, Torres 
Rani – Office Tower, 7.º andar – T2 
MAPUTO – Moçambique
(t)  (+258) 21 493 050/495 527/8
(f) (+258) 21 493 042
(e) paulo.pimenta@pimentalawfirm.com
(w) www.pdalawfirm.com

PKF II PORTUGAL, LDA 
(m) Praça Duque de Saldanha
N.º 1 – 4º Piso Letra H/O
1050-094 LISBOA
(t) (+351) 213 300 970 
(f) (+351) 213 146 114
(e) pkfportugal@pkf.pt
(w) www.pkf.pt

PLMJ – SOCIEDADE  
DE ADVOGADOS
(m) Av. Fontes Pereira de Melo, N.º 43
1050-119 LISBOA – Portugal
(t) (+351) 213 197 300
(f) (+351) 213 197 400
(e) plmjlaw@plmj.pt
(w) www.plmj.com/pt/

PWC AG 
(m) Rua Sousa Martins, N.º 1, 2º  
Palácio Sottomayor, 1060-316 LISBOA
(t) (+351) 213 599 000 
(f) (+351) 213 599 001 
(e) hugo.miguel.dias@pt.pwc.com
(w) www.pwc.com/pt
 Anúncio na pág. 43 

QUIDGEST – CONSULTORES  
DE GESTÃO, SA
(m) Rua Viriato, N.º 7, 4º
1050-233 LISBOA
(t) (+351) 213 870 563
(f) (+351) 213 870 697
(e) quidgest@quidgest.com
(w) www.quidgest.com

MIRANDA & ASSOCIADOS
(m) Av. Engenheiro Duarte  
Pacheco, 7
1070-100 LISBOA – Portugal
(t) (+351) 217 814 800
(f) (+351) 217 814 802
(e) lisboa@mirandalawfirm.com

(c) Diogo Xavier da Cunha
(e) diogo.cunha@mirandalawfirm.com
(w) www.mirandalawfirm.com

PIMENTA E ASSOCIADOS
(m) Av. Marginal, 141
Torres Rani
Office Tower, 7.º andar
T2 MAPUTO – Moçambique
(t)  (+258) 21 493 050 
(t)  (+258) 21 495 527/8
(f) (+258) 21 493 042

(c) Paulo Pimenta
(e) paulo.pimenta@pimentalawfirm.com

Ficha técnica na pág. 63 

SRS ADVOGADOS
(m) R. D. Francisco Manuel 
de Melo, N.º 21
1070-085 LISBOA – Portugal
(t) (+351) 213 132 000 
(f) (+351) 213 132 001
(e) geral.portugal@srslegal.pt
(c) José Luís Moreira da Silva
(w) www.srslegal.pt

BHIKHA & POPAT 
ADVOGADOS
(m) Rua José Mateus, N.º 75
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 21 483 311
(e) finance@bpadvogados.com
(c) Nazir Bhikha e Momede Popat

Ficha técnica na pág. 64 

NEMUS – GESTÃO  
E REQUALIFICAÇÃO 
AMBIENTAL, LDA
(m) Campus do Lumiar, Estrada do 
Paço do Lumiar, Edifício D
1649-038 LISBOA – Portugal
(t) (+351) 217 103 160
(f) (+351) 217 103 169
(e) nemus@nemus.pt
(w) www.nemus.pt
(c) Dr. Pedro Bettencourt
(e) pedro.bettencourt@nemus.pt

NEMUS ÁFRICA
(m) Rua da Tchamba,
Nº 231, 2º Andar Direito
Bairro da Sommerschield
MAPUTO – MOÇAMBIQUE
(t) (+258) 82 86 79 077
(e) nemus.africa@nemus.pt
(c) Eng.ª Chádia Tankar
(e) chadia.tankar@nemus.pt
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VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS  
– SOC. DE ADVOGADOS, RL     
(m) Rua Dom Luís I, N.º 28
1200-151 LISBOA
(t) (+351) 213 113 400
(f) (+351) 213 113 406
(e) lisboa@vda.pt 
(w) www.vda.pt

 ENSINO,  
FORMAÇÃO 
E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL

CENFIM – CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA 
METALÚRGICA E METALOMECÂNICA
(m) Rua do Açúcar – 88, 1950-010 LISBOA
(t) (+351) 218 610 150
(f) (+351) 218 684 979
(e) mpgrilo.dir@cenfim.pt      
(w) www.cenfim.pt
 Ficha técnica na pág. 61 

COFAC – COOPERATIVA DE FORMAÇÃO 
E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL
(m) Campo Grande, 376
1749-024 LISBOA
(t) (+351) 217 548 600
(f) (+351) 218 621 061
(e) administracao@ulusofona.pt
(w) www.ulp.pt

ENSINUS  
(INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO)
(m) Av. Marechal Craveiro Lopes, N.º 2, 1.º
1700-284 LISBOA 
(t) 217 513 700
(f) 217 573 966
(e) rita.reis@ensinus.pt
(w) www.isg.pt

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
(m) R. Gen. Norton de Matos 
– Apartado 4133 
2411-901 LEIRIA
(t) (+351) 244 830 010
(f) (+351) 244 830 010
(e) ana.sargento@ipleiria.pt 
(w) www.ipleiria.pt

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
(m) Estrada de Benfica, 529 
1549-020 LISBOA
(t) (+351) 217 101 200
(f) (+351) 217 101 200
(e) fmelicio@sp.ipl.pt 
(w) www.ipl.pt

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
(m) Praça do Município, 11 
7300-110 PORTALEGRE
(t) (+351) 245 301 500
(f) (+351) 245 301 500
(e) albanosilva@ipportalegre.pt 
(w) www.ipportalegre.pt

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
(m) Complexo Andaluz – Apartado 279 
2001-904 SANTARÉM
(t) (+351) 243 309 520
(e) joao.moutao@ipsantarem.pt 
(w) www.ipsantarem.pt

ISCTE – INSTITUTO UNIVERSITÁRIO  
DE LISBOA 
(m) Av. das Forças Armadas
1649-026 LISBOA
(t) (+351) 217 903 048
(f) (+351) 217 964 710
(e) reitor@iscte-iul.pt
(w) www.iscte-iul.pt

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
(m) Rua Palma de Cima
1649-023 LISBOA
(t) (+351) 217 214 239
(f) (+351) 217 271 528
(e) jfr@ucp.pt
(w) www.ucp.pt

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
(m) Universidade de Coimbra, 
Rua Larga, R/Ch Esq., Edifício FMUC
3004-504 Coimbra
(t) (+351) 239 859 810
(f) (+351) 239 827 994
(e) gbreitor@uc.pt
(w) www.uc.pt 

UNIVERSIDADE EUROPEIA
(m) Ensilis – Educação e Formação  
– Quinta do Bom Nome, Estrada  
da Correia, N.º 53
1500-210 LISBOA
(t) (+351) 210 309 900
(f) (+351) 210 309 917
(e) geral@universidadeeuropeia.pt
(w) www.europeia.pt

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
(m) Campus de Gambelas, edifício 5
8005-139  FARO
(t) (+351) 289 800 977
(f) (+351) 289 800 977
(e) vrsnjesus@ualg.pt 
(w) www.ualg.pt

Transcom 
(m) Prolong. Av. Kim Il Sung 
(IFT/TDM) Edf. D1, C. Postal 2088
MAPUTO – Moçambique 
(t) (+258) 21 48 87 92/6 
(t) (+258) 82 306 26 20 
(t) (+258) 84 312 92 46 
(e) transcom@transcom.co.mz
(w) www.transcom.co.mz

ITC
(m) Av. 24 de Julho, Nº 4707 
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 84 321 2458
(e) itc@itc.ac.mz
(w) www.itc.ac.mz

ISUTC 
(m) Prolong. Av. Kim Il Sung 
(IFT/TDM) Edf. D1, C. Postal 2088
MAPUTO – Moçambique 
(t) (+258) 21 48 87 92/6 
(t) (+258) 82 306 26 20 
(t) (+258) 84 312 92 46 
(e) isutc@isutc.ac.mz
(w) www.isutc.ac.mz

ISG – Instituto Superior de Gestão
ENSINUS – Estudos Superiores, SA 
(m) Av. Marechal Craveiro 
Lopes, n.º 2A – 1.º
1700-284 LISBOA – Portugal
(t) (+351) 217 513 700
(e) informacoes@isg.pt
(w) www.isg.pt

ISG – Instituto Superior de Gestão, 
Administração e Educação 
SDG – Sociedade para o 
Desenvolvimento da Gestão, SA  
(m) Av. Mao Tsé Tung, 1137
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 21 303 689
(t) (+258) 823 014 919
(t) (+258) 846 596 272
(e) info@isg.ac.mz
(w) www.isg.ac.mz
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UNIVERSIDADE DO MINHO
(m) Largo do Paço
4704-553 BRAGA
(t) (+351) 253 601 100
(f) (+351) 253 601 100
(e) cmartins@reitoria.uminho.pt 
(w) www.uminho.pt

UNIVERSIDADE DO PORTO
(m) Praça Gomes Teixeira
4099-002 PORTO
(t) (+351) 220 408 025
(f) (+351) 220 408 025
(e) mlfernandes@reit.up.pt 
(w) www.up.pt

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
(m) Campus de Carcavelos, 
Rua da Holanda, n.º 1
2775-405 CARCAVELOS
(t) (+351) 213 801 600
(f) (+351) 213 801 600
(e) vera.pinto@novasbe.pt
(w) www.novasbe.unl.pt

 GESTÃO  
DE PARTICIPAÇÕES 
SOCIAIS

EGORGEST, SGPS, SA 
(m) Av. José Malhoa, N.º 16 – F – 4º
1070-159 LISBOA
(t) (+351) 211 547 780 
(f) (+351) 213 896 301
(e) adm@egor.pt
(w) www.egor.pt

ENTREPOSTO – GESTÃO 
E PARTICIPAÇÕES (SGPS), SA
(m) Largo da Acad. Nac. de Belas Artes, 10
1249-061 LISBOA
(t) (+351) 213 233 337
(f) (+351) 213 233 360
(e) mfelix@entreposto.pt
(w) www.grupoentreposto.com

GALP ENERGIA, SA
(m) Rua Tomás da Fonseca, Torre C, 1º
1600-209 LISBOA
(t) (+351) 217 242 500
(f) (+351) 217 240 500
(e) ccpina@galp.com
(w) www.galpenergia.com
 Anúncio na pág. 38 

LVC – GESTÃO DE EMPRESAS, SGPS
(m) Av. Maestro Jorge Peixinho, 572
2870-426 MONTIJO
(t) (+351) 214 873 300
(e) geral@lvc.pt
(w) www.lvc.pt

 IMPRESSÃO 
E INDÚSTRIA 
DO PAPEL

RENOVA – FÁBRICA DE PAPEL 
DO ALMONDA, SA 
(m) Lugar da Renova
2350-859 ZIBREIRA, Santarém
(t) (+351) 249 830 200
(f) (+351) 249 830 477
(e) jgc@renova.pt 
(w)www.myrenova.com

THE NAVIGATOR COMPANY
(m) Mitrena – Apartado 55 
2901-861 SETÚBAL
(t) (+351) 265 709 000
(e) paula.carloto.thenavigatorcompany.com
(w) www.thenavigatorcompany.com
 Anúncio na pág. 28 

 INDÚSTRIA 
ALIMENTAR

NOVADELTA – COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA DE CAFÉS, LDA 
(m) Avenida Infante Dom Henrique 
N.º 15, 1A
1950-406 LISBOA 
(t) (+351) 268 680 000 
(f) (+351) 268 689 619 
(e) vera.tapadinhas@delta-cafes.pt
(w) www.delta-cafes.pt

SUMOL+COMPAL MARCAS, SA
(m) Rua Dr. António João Eusébio, N.º 24
2790-179 CARNAXIDE
(t) (+351) 243 579 203 
(f) (+351) 214 243 696 
(e) fernando.oliveira@mz.sumolcompal.com 
(w)www.sumol.pt

TROPIGALIA, SA
(m) Av. de Angola, 2732
Caixa Postal 4725
MAPUTO  – Moçambique
(t) (+258) 848 767 411 
(e) adolfo@tropigalia.co.mz 
(w) www.tropigalia.co.mz

 INDÚSTRIA
CIMENTEIRA

CIMENTOS DE MOÇAMBIQUE
(m) Av. 24 de Julho, Nº.7, 9º andar
MAPUTO – Moçambique 
(t) (+258)  21 482 500
(e) flpegado@intercement.com
(w) www.intercement.com

  INDÚSTRIA
DE CABOS, 
ELETRICIDADE 
E ELETRÓNICA

Grupo Visabeira SGPS, S.A.
(m) Rua do Palácio do Gelo, n.º 1
Palácio do Gelo Shopping, piso 3
3500-606 VISEU

(t) (+351) 232 483 000
(t) (+351) 965 933 000
(e) geral@grupovisabeira.com
(w) www.grupovisabeira.com
 
Visabeira Moçambique, S.A.
(m) Av. Kenneth Kaunda, 403
CP 1750, MAPUTO
Moçambique

(t) (+258) 21 480 580
(e) visabeira@visabeira.mz
(w) www.grupovisabeira.com
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CABELTE , SA
(m) Rua do Espírito Santo
4410-420 ARCOZELO – VNG
(t) (+351) 227 537 520
(f) (+351) 227 537 513
(e) diogo.lucas.pires@cabelte.pt
(w) www.cabelte.pt

EFACEC POWER SOLUTIONS, SGPS, SA
(m) Rua da Arroteia
4465-587 LEÇA DO BALIO
(t) (+351) 229 562 300 
(e) sgps@efacec.pt 
(w) www.efacec.pt

SIEMENS, SA
(m) Rua Irmãos Siemens, 1/1A 
2720-093 AMADORA
(t) (+351) 214 178 000
(e) manuel.nunes@siemens.com
(w) www.siemens.com

SOTMOZ, SOCIEDADE  
ELECTROTÉCNICA, LDA
(m) Av. Zedequias Manganhela, 1440
Alto Maé – MAPUTO
(t) (+258) 21 498 735
(e) afreire@sotmoz.co.mz
(w) www.vinci-energies.pt

 INDÚSTRIA 
ENERGÉTICA

EDP INTERNACIONAL, SA
(m) Avenida 24 de Julho, N.º 12
1249-300 LISBOA
(t) (+351) 210 012 748 
(e) joselevy.aires@edp.pt 
(w) www.edp.pt
 Anúncio na pág. 13 

HCB – HIDROELÉCTRICA 
DE CAHORA BASSA
(m) Av. 25 de Setembro, N.º 420, 6º andar
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 21 350 700
(e) mpt@hcb.co.mz
(w) www.hcb.co.mz

 INDÚSTRIA 
METALÚRGICA  
E METALOMECÂNICA

EXTRUSAL – COMPANHIA 
PORTUGUESA DE EXTRUSÃO, SA
(m) Rua do Moirinho, Verdemilho
3810-434 AVEIRO
(t) (+351) 234 378 900
(f) (+351) 234 378 902
(e) info@extrusal.pt
(w) www.extrusal.pt

FERPINTA – IND. DE TUBOS DE AÇO  
DE FERNANDO P. TEIXEIRA, SA
(m) Carregosa, Oliveira de Azeméis  
Apdo. 26, 3731-956 VALE DE CAMBRA
(t) (+ 351) 256 411 400
(f) (+ 351) 256 412 049
(e) ricardo.ribeiro@ferpinta.pt
(w) www.ferpinta.pt

FRAVIZEL
(m) Estrada 5 de Outubro
Pé da Pedreira
2025-161 ALCANEDE
(t) (+351) 243 409 220
(f) (+351) 243 409 021
(e) ifrazao@fravizel.com
(w) www.fravizel.com

MOVEX – PRODUÇÃO, VENDA E ALUGUER 
DE MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS, SA
(m) Estrada Nacional 248 
2630-263 ARRUDA DOS VINHOS 
(t) (+351) 263 979 240 
(f) (+351) 263 979 278 
(e) paulo.adelino@movexmocambique.com
(w) www.movex.pt

SOSOARES – CAIXILHARIAS E VIDROS, SA
(m) Zona Industrial de Coimbrões, 
Lt. 101 e 102, São João de Lourosa
3500-618 VISEU
(t) (+351) 224 119 230
(f) (+351) 224 119 232
(e) isolina.nunes@sosoares.pt
(w) www.grupososoares.eu

 INDÚSTRIA 
QUÍMICA  
E FARMACÊUTICA

BONDALTI CHEMICALS, SA
(m) Lagoas Park, Edifício 6, 2ºB
2740-244 PORTO SALVO
(t) (+351) 210 058 600
(f) (+351) 210 058 698
(e) bondalti@bondalti.com
(w) www.bondalti.com

CACHAPUZ – WEIGHING 
& LOGISTICS SYSTEMS, LDA.
(m) Parque Industrial de Sobreposta
Apartado 2012
4701-952 BRAGA – Portugal
(t) (+351) 253 603 480
(f) (+351) 253 603 485
(e) info@cachapuz.com
(w) www.cachapuz.com
(fb) CachapuzBilanciaiGroup
(ln) cachapuz-bilanciai-group
(ig) cachapuzbilanciaigroup

TUBOS | CHAPAS | PERFIS
ALFAIAS AGRÍCOLAS 
CALHAS | LONGOS

(m) Av. Acordos de Lusaka,
Talhão N.º 3490 – Munhava
CP 251 BEIRA – Moçambique
(t) (+ 258) 23 353 433
(f) (+ 258) 23 352 031
(e) ferpinta.mocambique@ferpinta.pt
(w) www.ferpinta.co.mz
(c) Eng. Romeu Rodrigues
(e) romeu.rodrigues.bra@ferpinta.pt

J. F. METAL MOÇAMBIQUE, Lda.
(m) Rua Mateus Sansão
Muthemba, N.º 389 – 1º Andar
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 846 940 081
(e) geral@jfmetal.co.mz
(w) www.jfmetal.mz

CONSTRUÇÃO
ESTRUTURAS METÁLICAS



Empresas associadas por Sector de Atividade

D i r e c t ó r i o  M o ç a m b i q u e  |  77

 INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS 
E DE SEGUROS

BANCO BIG  
(m) Avenida 24 de Julho 74/76 
Edifício BIG
1200-869 LISBOA 
(t) (+351) 213 305 300 
(e) carlos.rodrigues@bancobig.pt
(w) www.big.pt

BANCO BPI, SA 
(m) Rua Tenente Valadim, N.º 284
4100-476 PORTO
(t) (+351) 217 111 359 
(f) (+351) 226 002 954 
(e) infoempresas@bancobpi.pt 
(w) www.bancobpi.pt

BNI – BANCO NACIONAL  
DE INVESTIMENTO  
(m) Av. Julius Nyerere, 3504 A2
Caixa Postal 4668
MAPUTO  – Moçambique
(t) (+258) 21 498 581 
(e) ancha.omar@bni.co.mz
(w) www.bni.co.mz

CAIXA ECONÓMICA
MONTEPIO GERAL 
(m) Rua Áurea, 219/241  
1100-062 LISBOA 
(t) (+351) 213 240 000 
(f) (+351) 213 249 801 
(e) anabela.correia@montepio.pt
(w) www.montepiogeral.pt

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 
(m) Av. João XXI, 63
1000-300 LISBOA 
(t) (+351) 222 073 690 
(f) (+351) 217 905 099 
(e) cgd@cgd.pt 
(w) www.cgd.pt

COSEC – COMPANHIA DE 
SEGUROS DE CRÉDITO, SA
(m) Av. da República, 58
1069-057 LISBOA 
(t) (+351) 217 913 700 
(f) (+351) 217 934 614 
(e) maria.celeste.hagatong@cosec.pt
(w) www.cosec.pt

FIDELIDADE – COMPANHIA 
DE SEGUROS, SA
(m) Largo do Calhariz, 30 
1249-001 LISBOA 
(t) (+351) 210 034 000 
(f) (+351) 213 237 001 
(e) mario.sao.vicente@fidelidade.pt
(w) www.fidelidade.pt

FIRST CAPITAL BANK, SA
(m) Av. 25 de Setembro 
Aterro do Maxaquene 
Edifício Maryah, 7º Andar
MAPUTO - Moçambique
(t) (+258) 21 320 760 / 21 320 761
(e) suporte.ao.cliente@firstcapitalbank.co.mz
(w) www.firstcapitalbank.co.mz

DAGOL, LDA
(m) Estrada Nacional 377 
Edíficio Dagol 
2970-128 SESIMBRA 
(t) (+351) 212 680 514/5
(f) (+351) 213 520 233
(e) geral@dagol.com
(w) www.dagol.com

LABORATÓRIO EDOL – PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS, SA 
(m) Av. 25 de Abril, N.º 6/6A 
2795-225 LINDA-A-VELHA 
(t) (+351) 214 240 203 
(f) (+351) 214 143 242 
(e) geral@edol.pt  
(w) www.edol.pt

LABORIS FARMACÊUTICA, SA
(m) Estrada da Quinta, N.º 148
Manique de Baixo 
2645-436 ALCABIDECHE
(t) (+351) 214 725 900
(f) (+351) 214 725 916
(e) administracao@azevedos-sa.pt
(w) www.grupoazevedos.com

QUILABAN – QUÍMICA LABORATORIAL 
ANALÍTICA, SA
(m) Beloura Office Park, Edifício 11,  
Quinta da Beloura, 2710-693 SINTRA
(t) (+351) 219 236 350
(f) (+351) 219 236 389
(e) quilaban@quilaban.pt
(w) www.quilaban.pt

QUIMITÉCNICA.COM – COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA QUÍMICA, SA 
(m) Rua de Mide, Lote 21, B
4815-169 LORDELO
(t) (+351) 212 069 100
(f) (+351) 212 069 196 
(e) quimitecnica@quimitecnica.pt
(w) www.quimitecnica.com

SAPEC AGRO, SA 
(m) Av. do Rio Tejo
Herdade das Praias
2910-440 SETÚBAL
(t) (+351) 265 710 100
(f) (+351) 265 239 705
(e) dg@agro.sapec.pt
(w) www.sapecagro.pt

SE GINWALA & FILHOS, LDA
(m) Av. Mahomed Siad Barre, N.º 63
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 21 427 391/2 
(e) filipe.oliveira@ginwala.co.mz
(w) www.ginwala.co.mz

BCI – BANCO COMERCIAL 
E DE INVESTIMENTOS
(m)  Av. 25 de setembro, N. º4
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 21 353 700
(f) (+258) 21 307 152
(w) www.bci.co.mz

 Anúncio no Verso de Capa 

Seguradora Internacional 
de Moçambique, S.A.
(m) Rua dos Desportistas
N.º 873-879 – 5º
MAPUTO – Moçambique

(linha verde)
800 800 088

(e) geral@fidelidadeimpar.co.mz

(w) fidelidadeimpar.co.mz

Beira
Maputo
Matola
Nacala
Nampula
Pemba
Quelimane
Tete
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NEDBANK MOÇAMBIQUE
(m) Av. Julius Nyerere, N.º 590
MAPUTO – Moçambique 
Caixa Postal: 3698
(t) (+258) 21 488 400
(f) (+258) 21 488 484
(w) www.nedbank.co.mz

NOVO BANCO
(m) Av. da Liberdade, 195
1250-142 LISBOA 
(t) (+351) 213 115 894
(e) claudia.batista@novobanco.pt
(w) www.novobanco.pt

SIBS – INTERNATIONAL 
(m) Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1
1649-031 LISBOA 
(t) (+351) 217 813 000 
(e) isabel.branco@sibs-international.com 
(w) www.sibs-international.com

SOFID – SOC. PARA O FINANCIAMENTO  
DO DESENVOLVIMENTO, SA
(m) Av. Casal Ribeiro, 14 – 4º
1000-092 LISBOA
(t) (+351) 213 137 760
(f) (+351) 213 137 779 
(e) tomas.barata@sofid.pt
(w) www.sofid.pt

STANDARD BANK 
(m) Praça 25 de Junho, Nº 1  
MAPUTO  – Moçambique
(t) (+258) 21 301 959
(e) alice.tatia@standardbank.co.mz 
(w) www.standardbank.co.mz

 ORGANISMOS 
PÚBLICOS

AGÊNCIA DNA CASCAIS
(m) Ninho de Empresas DNA, 
Cruz da Popa 
2645-449 Alcabideche, CASCAIS
(t) (+351) 214 680 185
(e) nuno.lopes@cm-cascais.pt
(w) www.dnacascais.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
(m) Rua do Ouro, 49 – 4º
1100-060 LISBOA 
(t) (+351) 213 227 365 
(f) (+351) 213 236 159 
(e) gab.presidente@mail.cm-lisboa.pt
(w) www.cm-lisboa.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
(m) Paços do Concelho, 
Largo de S. Pedro
2510-086 ÓBIDOS
(t) (+351) 262 955 500 
(e) presidente@cm-obidos.pt 
(w) www.cm-obidos.pt 

CÂMARA MUNICIPAL SANTARÉM
(m) Praça do Município
2005-245 SANTARÉM
(t) (+351) 243 304 200 
(f) (+351) 243 304 299 
(e) ricardo.goncalves@cm-santarem.pt
(w) www.cm-santarem.pt

CÂMARA MUNICIPAL 
DE VIANA DO CASTELO 
(m) Passeio das Mordomas da Romaria 
4904-877 VIANA DO CASTELO
(t) (+351) 258 809 300 
(f) (+351) 258 809 347 
(e) albertorego@cm-viana-castelo.pt
(w) www.cm-viana-castelo.pt

 RENT-A-CAR

EUROPCAR MOÇAMBIQUE
(m) Av. Acordos de Lusaka
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 823 028 330
(e) domingos.novela@europcar.co.mz
(w) www.europcar.co.mz 

 SERVIÇOS

2IBI SOFTWARE
(m) Av. Mártires da Revolução, Edifício 
CPMZ, 1452, 1.º andar, Ala sul, Beira
(t) (+258) 23 313 702 / 840 784 996 
(e) luis.leonor@2ibi.com
(w) www.2ibi.com

AQUAPOR – SERVIÇOS, SA
(m) Av. Marechal Gomes da Costa, 33 – 1º A 
1800-255 LISBOA 
(t) (+351) 217 928 670 
(f) (+351) 217 974 649 
(e) geral@aquaporservicos.pt 
(w) www.aquaporservicos.pt

ASCENDING
(m) Boane – Beluluane Industrial Park, 
Mozal Construction Village  
MAPUTO – Moçambique 
(t) (+258) 258 842 671 276
(e) nelson.costa@ascending.ltd
(w) www.ascending.ltd

ASSECO PST PORTUGAL
(m) Rua Luciana Stegagno Picchio  
N.º 3 – 1º Dto, 1500-912 LISBOA
(t) (+351) 211 107 100
(f) (+351) 291 002 603
(e) vanda.pereira@pst.asseco.com
(w) www.pst.asseco.com
 Ficha técnica na pág. 60 

ASSET DEVELOPERS  
INTERNATIONAL, LDA 
(m) Av. António Augusto de Aguiar 
N.º 13 – 5º Esq.
1050-110 LISBOA
(t) (+351) 213 300 870
(f) (+351) 213 300 878
(e) info@assetdevelopersinternational.com
(w) www.assetdevelopersinternational.com

MILLENNIUM BIM 
(m) Rua dos Desportistas, 873/879
Caixa Postal: 865 Maputo
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 21 351 500
(f) (+258) 21 354 415
(w) www.millenniumbim.co.mz

 Anúncio no verso de contra capa 
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BLUE AEGEAN CONSULTORES
(m) Rua Santo Ildefonso, 366  
1.º esquerdo frente
4000-466 PORTO
(t) (+351) 915 399 302
(e) ricardofalmeida.rfa@gmail.com
(w) www.blueaegeanconsultores.com

CEMPALAVRAS, COMUNICAÇÃO  
EMPRESARIAL, LDA
(m) Avenida Almirante Reis, 114, 2ºC
1150-023 LISBOA
(t) (+351) 218 141 574
(e) geral@cempalavras.pt
(w) www.cempalavras.pt

CONTINENTAL CLEANERS, LDA
(m) Av. Agostinho Neto, N.º 1528
MAPUTO – Moçambique 
(t) (+258) 21 422 124
(e) adelia.chicombo@
continentalcleaners-mz.com
(w) www.continentalcleaners-mz.com

DENTSU AEGIS NETWORK  
MOZAMBIQUE
(m) Av. Vladimir Lenine 174
Prédio Millennium Park
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 823 164 100 
(e) catia.desousa@dentsuaegis.com
(w) www.dentsuaegisnetwork.co.za

GEOSENSE 
(m) Instituto Pedro Nunes 
Rua Pedro Nunes, Edifício C 
3030-199 COIMBRA
(t) (+351) 964 067  891 
(e) alexandre.santos@geosense.info
(w) www.geosense.pt

ICONO2 
(m) Rua Principal, N.º 26
2460-481 ALCOBAÇA
(t) (+351) 262 588 015 
(f) (+351) 262 509 400 
(e) marco@icono2.com
(w) www.icono2.com

ISQ 
(m) Av Prof Cavaco Silva, 33, 
Taguspark, Talaide
2740-020 OEIRAS
(t) (+351) 214 228 100 
(f) (+351) 214 228 100 
(e) pm@isq.pt
(w) www.isq.pt

TERRITÓRIOS CRIATIVOS  
(CONVERSAS VERSÁTEIS, LDA)
(m) Rua de Santa Maria Madalena,  
N.º 11, 2º Andar
3250-121 ALVAIÁZERE
(t) (+351) 910 578 415 
(e) luis.matos.martins@gmail.com
(w) www.territorioscriativos.eu

THINK STRATEGIC
(m) Urbanização Mártir São Sebastião 
Lote 6, Bl1, 3ºC
3610-021 TAROUCA
(t) (+351) 213 570 354 
(e) helena@allby.pt
(w) www.allby.pt

TIMESTAMP – SISTEMAS  
DE INFORMAÇÃO, SA
(m) Praça de Alvalade, 6, 11º Frente
1700-036 LISBOA
(t) (+351) 213 504 870  
(f) (+351) 213 570 268 
(e) carlos.goncalves@timestamp.pt
(w) www.timestamp.pt

UPPARTNER COMUNICAÇÃO 
DE MARKETING, SA
(m) Av. Álvares Cabral, N.° 61, 6° piso
1250-017 LISBOA
(t) (+351) 210 410 100
(f) (+351) 210 410 101
(e) teresa.sabino@uppartner.pt
(w) www.uppartner.pt

 SERVIÇOS 
MÉDICOS

ESSILOR PORTUGAL – SOCIEDADE  
INDUSTRIAL DE ÓPTICA, LDA 
(m) Rua do Pino Verde, 2 E 2-A  
Alto do Forte, 2635-225 RIO DE MOURO
(t) (+351) 219 179 800 
(f) (+351) 219 162 225 
(e) aredef@essilor.pt
(w) www.essilor.pt

MICROMIL – SISTEMAS MÉDICOS  
E INDUSTRIAIS, SA
(m) Estrada Vale Ana Gomes
Edifício Micromil
2910-288 SETÚBAL
(t) (+351) 265 540 220
(f) (+351) 265 551 281
(e) micromil@micromil.pt
(w) www.micromil.pt

LBC – LEADERSHIP BUSINESS  
CONSULTING, SA
(m) Rua Gonçalo Cristovão, 185, R/C
4049-012 PORTO
(t) (+351) 213 581 060
(f) (+351) 213 581 061
(e) catia.vicente@leadership-bc.com
(w) www.leadership-bg.com

LISTAS TELEFÓNICAS DE MOÇAMBIQUE
(m) Av. 25 de Setembro
N.º 420, 5º andar 
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 21 308 230/2 
(e) scharas@paginasamarelas.co.mz 
(w) www.paginasamarelas.co.mz

MA-TERIARCH UNIP LDA
(m) Rua Teixeira de Pascoais 3B
1700 - 041 Lisboa
(t) (+351) 211 608 722 
(e) miguel.alves@ma-teria.com
(w) www.ma-teria.com 

MORE-IT, LDA
(m) Av. 24 de Julho, N.º 641
1º Andar Esquerdo, 
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 841 848 371
(e) rogerio.silva@more-it.co.mz
(w) www.more-it.co.mz

PROJECTO DETALHE GLOBAL  
ENGINEERING, LDA
(m) Beloura Office Park, Ed. 6, Es.c 1.3
2710-693 SINTRA
(t) (+351) 219 178 770 
(e) neto.filipe@projectodetalhe.pt
(w) www.projectodetalhe.com

PROTÓTIPO, SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO, SA 
(m) Campo Grande 380 Lote 3C, Piso 
0, Escritório C, 1700-097 LISBOA
(t) (+351) 217 567 350
(f) (+351) 217 567 359
(e) sonia.coelho@prototipo.pt 
(w) www.prototipo.pt

SIQAS MOÇAMBIQUE
(m) Rua da Resistência
N.º 941, Bairro da Malhangalene 
MAPUTO – Moçambique 
(t) (+258) 847 886 013/ 821 638 310
(e) geral@siqas.net
(w) www.siqas.net
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OPTOCENTRO, LDA
(m) Av. António Augusto de Aguiar, 32 C
1050-016 Lisboa
(t) (+351) 213 113 270 
(f) (+351) 213 152 724 
(e) rmotty@optocentro.pt
(w) www.optocentro.pt

  TRANSPORTES 
E LOGÍSTICA

APL – ADMINISTRAÇÃO DO PORTO  
DE LISBOA, SA
(m) Gare Marítima de Alcântara
1350-355 LISBOA
(t) (+351) 213 611 000
(f) (+351) 213 611 076
(e) hferreira@portodelisboa.pt 
(w) www.portodelisboa.pt 

ETE – LOGISTICA, SA
(m) Largo do Corpo Santo, 21
1200-129 LISBOA
(t) (+351) 211 128 464
(f) (+351) 211 128 474
(e) joana.ferrugem@ete.pt
(w) www.ete-logistica.pt

EURO ATLANTIC AIRWAYS  
– TRANSPORTES AÉREOS, SA 
(m) Rua das Sesmarias, 3
Quinta da Beloura
2710-692 SINTRA
(t) (+351) 219 247 300 
(f) (+351) 218 446 749 
(e) marta.nogueira@euroatlantic.pt 
(w) www.euroatlantic.pt

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE 
(m) Alameda do Aeroporto  
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 21 465 143 
(e) joao.jorge@lam.co.mz 
(w) www.lam.co.mz

LASO MOÇAMBIQUE, LDA. 
(m) Beluluane Industrial Park – Lote 50 
(ZNF), Boane District – Moçambique
(t) (+258)  843 300 500 
(e) mpinto@laso.co.mz 
(w) www.laso.pt 

MANICA FREIGHT SERVICES  
(MOÇAMBIQUE), SARL 
(m) Praça dos Trabalhadores, N.º 51 
MAPUTO – Moçambique
(t) (+258) 21 323 021/5 
(e) csolemane@manica.co.mz
(w) www.manica.co.mz

NCL – TRANSITÁRIOS, SA
(m) Centro de Negócios do Freixieiro 
– Edifício Europa – 1º e 2º Piso
4455-586 PERAFITA – Portugal
(t) (+351) 229 998 810
(f) (+351) 229 967 813
(e) joliveira@ncl.pt
(w) www.ncl.pt

TAP – AIR PORTUGAL, SA
(m) Praça Marquês de Pombal, N.º 15 – 1º 
1269-134 LISBOA 
(t) (+351) 213 179 157 
(p) (+351) 229 417 761
(e) info@tap.pt
(w) www.flytap.com

TRANSITEX MOÇAMBIQUE, LDA
(m) Rua Joe Slovo, N.º 22, 4º Andar, 
Edifício Saratoga, sala 1 e 2 – 2284
MAPUTO – Moçambique 
(t) (+258) 843 110 901  
(e) tiago.martins@transitex.co.mz 
(w) www.transitex.com 

UNITRIP, LDA
(m) Estrada Nacional 10, Polígono
Atividades Económicas, Lote C, Bloco 2
2625-445 FORTE DA CASA 
(t) (+351) 229 364 170
(e) maria.jsantos@unitrip.pt
(w) www.unitrip.pt

 TURISMO

HOTI MAPUTO HOTEIS, LDA
(m) Rua dos Desportistas, Complexo 
JAT 6.4, NR 755 – MAPUTO
(t) (+258) 20 600 397
(e) antonio.fonseca@meliamoz.com 
(w) www.meliamaputo.com

SALVINTUR – SOCIEDADE 
DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, SA
(m) Rua Jau, N.º 54
1300-314 LISBOA
(t) (+351) 213 870 236 
(e) joao.raposo@pestana.pt
(w) www.pestana.comCARGALPHA – TRANSPORTES 

INTERNACIONAIS, LDA 
(t)  (Head Office-Lisbon)

+(351) 212 685 337    
(t) +(351) 917 590 758
(e) geral@cargalpha.pt
(e) carlos.almeida@cargalpha.pt
(w) www.cargalpha.pt
Armazém/Warehouse “Trucking”
(m) Quinta das Drogas e da 
Verdelha, Rua Engº Vilar Queiroz                                         
2615-216 ALVERCA DO RIBATEJO 
Portugal                              
Entregas/Deliveries: 
A/C CARGALPHA

CARGALPHA MOÇAMBIQUE 
SOC. UNIPESSOAL, LDA
(m) Bairro Chuiba, N.º 280 – Pemba                                                         
CABO DELGADO – Moçambique                                                            
NUIT: 400723168
(t) (+258) 840 587 712 (provisório)
(t) (+351) 917 590 758 (Portugal)
(e) carlos.almeida@cargalpha.pt

Empresas associadas por Sector de Atividade
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Sócios Solidários

 AGOSTINHO DA SILVA

 ADELSON NOGUEIRA DO AMARAL

 ALCIDES AGUIAR

 ALEXANDRE DA FONSECA

 AMADE ALY MIQUIDADE

 AMADE MIQUIDADE

 ANA COSTA FREITAS

 ANA MARIA MACHADO FERNANDES

 ANA MARIA VASCONCELOS

 ANA SARGENTO   

 ANA SOFIA BATISTA

 ANA SOFIA MALTEZ 

 ANNA BERTOLDI

 ANTÓNIO LEITÃO MARQUES

 ANTÓNIO RODRIGUES

 CARINA ORABONI RIBEIRO

 CARLOS A. M. DUARTE

 CARLOS ALBERTO BARBIO

 CARLOS COSTA PINA

 CARLOS NUNES MADEIRA

 CARLOS VEIGA ANJOS

 CARLOS VIEIRA

 CATARINA GODINHO E SANTOS

 CELESTE ALMEIDA

 CLOÉ RIBAS

 CLÓVIS MARTINES

 CYNTHIA PINTO MIQUIDADE

 DANIEL DAVID

 DANIEL TRAÇA

 DIOGO TAVARES

 DIOGO XAVIER DA CUNHA

 DORA AGOSTINHO

 EDUARDO PAZ FERREIRA

 ELISEU FRAZÃO

 ELSA FERNANDES 

 EZRA NHAMPOCA

 FABIO MOUSINHO PINTO

 EMÍLIA PINTO

 FERNANDO AUGUSTO

 FERNANDO MELÍCIO

 FERNANDO NUNES

 FERNANDO TABORDA

 FILOMENA OLIVEIRA

 FRANCISCO BANHA

 FRANCISCO PEGADO

 FRANCISCO VILELA DA SILVA

 GONÇALO FERNANDES

 INÊS FRAZÃO

 ISABEL MARIA MONTEIRO CRAVO 

 JOANA FORBES

 JOANA FRAZÃO 

 JOÃO CALVÃO DA SILVA

 JOÃO LUZ

 JOÃO MOURA NAVEGA

 JOÃO NUNO PALMA

 JOÃO PEDRO LUZ

 JOÃO SAMARTINHO

 JOAQUIM NETO FILIPE

 JOAQUIM TOBIAS DAI

 JORGE MAGALHÃES CORREIA

 JOSÉ FURTADO

 JOSÉ LUÍS MOREIRA DA SILVA

 JOSÉ MARIA BRAGANÇA RODRIGUES

 JOSÉ MARIA COSTA

 JOSÉ MONTEIRO DE MORAIS

 JUDITE SMITH COLCE

 LEONARDO SIMÃO

 LILIANA LOURO

 LILIANA ROCHA
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Sócios Solidários

 LUÍS FILIPE BAPTISTA

 LUIZA BOBONE

 MANUEL ANTUNES

 MANUEL JOSÉ GUERREIRO

 MANUELA NINA JORGE

 MARCO COELHO

 MARGARIDA RAMOS PEREIRA

 MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO RIBEIRAS

 MARIA JOÃO BOBONE

 MARIA LUZ RODRIGUES

 MARTA COELHO

 MERCIA MKAIMA

 MIGUEL AZEVEDO BRANDÃO

 MIGUEL DIAS NEVES

 MIGUEL MAYA

 MIGUEL SPINOLA

 NASSER SATTAR

 NAZIM AHMAD

 NICOLE AZEVEDO

 NUNO PITEIRA LOPES

 PAULA VIEGAS

 PAULO ALEXANDRE SOUSA

 PAULO ALMEIDA

 PAULO BARREIROS

 PAULO COELHO

 PAULO VARELA

 PEDRO BARBAS HOMEM

 PEDRO MONJARDINO

 PEDRO REBELO DE SOUSA

 RAFAEL MITCHELL ROCHA

 RICARDO ALMEIDA

 RICARDO GONÇALVES

 RICARDO JORGE

 RICARDO RIBEIRO

 RICARDO SOUSA

 ROGÉRIO CORDEIRO COLAÇO

 RUI MOREIRA DE CARVALHO

 RUI MOTTY

 RUI VELOSO

 SAÚL NEVES DE JESUS

 SHEU HAN

 SILVIA DOMINGUES

 STEWART SUKUMA

 SUSANA AMARAL RAMOS

 SUSANA MIRA LEAL

 TERESA DAMÁSIO

 TOMÁS FRADE

 VITOR MARQUES DA CRUZ

Seja o próximo 
Associado da CCPM
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