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NOTA DE ABERTURA

Auxiliando o empresário
a tomar as melhores
decisões de negócio

O

Ministério da Indústria e Comércio lançou, em Maio
de 2018, a Estratégia de Utilização da AGOA (Lei do
Crescimento e Oportunidade para África, em língua
portuguesa) em Moçambique. Projectada para aumentar
o comércio e o crescimento económico em toda a África,
a Estratégia pretende ajudar a garantir que as empresas
moçambicanas estejam melhor posicionadas para usar a AGOA
e o acesso isento de impostos ao mercado dos EUA em mais de
6.500 produtos.

Evaristo Madime

Presidente do Conselho Directivo da CCMUSA
Chairman of CCMUSA

Embora a AGOA tenha sido promulgada em 2000, apenas
1 milhão dos 100 milhões de dólares de exportações
moçambicanas para os EUA tiram proveito do acesso livre de
impostos da AGOA. Por esta razão, o Governo dos EUA, através
do projecto USAID Speed +, ajudou o Governo de Moçambique
a desenvolver a sua Estratégia de Utilização da AGOA, e o
Centro de Comércio e Investimento da África Austral da USAID
continua a colaborar com empresas moçambicanas no sentido de
promover o aumento do comércio e investimento bilateral.

para os sectores de agro-processamento e manufactura, a
CCMUSA vai organizar um conjunto de workshops como forma
de capacitar o sector privado com as competências técnicas
e conhecimento sobre a AGOA, promovendo o aumento do
comércio e investimento bilateral, apresentando os incentivos
fiscais que estimulam o aumento dos investimentos em África ao
abrigo da AGOA, especificando os procedimentos e medidas que
devem ser tomadas para que as empresas possam fazer uso desta
linha de comércio de longo prazo.

A AGOA é uma iniciativa comercial fundamental dos Estados
Unidos com a África Subsaariana e um forte símbolo da parceria
dos EUA com a Região. Os 10 anos de extensão da AGOA,
até 2025, oferecem ao sector privado uma oportunidade de
desenvolver e implementar uma relação comercial de longo
prazo com os EUA.

Este é um dos desafios que a CCMUSA leva a cabo face aos
seus associados bem como aos empresários de um modo geral,
e não podia deixar de fazer uso deste espaço para vos informar
que estamos focados na missão de incrementar o comércio
entre Moçambique e os EUA. Ao mesmo tempo, a actual
edição da MOZBUSINESS divulga informação relevante
sobre outros instrumentos como o PRONACER e sobre temas
como as Fintechs, a Indústria, a Energia, o Petróleo e o Gás, os
Agronegócios e a CASP 2020.

A AGOA tem sido particularmente interessante para a Câmara
de Comércio Moçambique-EUA (CCMUSA). Através do
desenvolvimento de um projecto financiado pela FAN (www.
fundacaofan.org.mz) está em curso a fase de implementação
do mesmo, que consiste numa série de actividades orientadas
para a promoção da AGOA como um mecanismo para aumentar
o comércio entre Moçambique e os EUA, e que inclui a
organização de três workshops técnicos, em Novembro de 2019,
nas cidades de Nampula, Chimoio e Maputo.
No sentido de promover a AGOA e todas as suas amplas
potencialidades para o mercado moçambicano, com destaque

Por último, e não menos importante, a CCMUSA - em parceria
com o Millennium bim - realizou um conjunto de eventos
muito importantes para o sector empresarial, nomeadamente
um ‘Economic Briefing’ dedicado ao tema ‘Nova Vaga de
Crescimento e Diversificação Económica’, em Setembro, e, em
Outubro, uma conferência sobre ‘Branqueamento de Capitais
e a Desdolarização da Economia’, como forma de auxiliar o
empresário a tomar as melhores decisões de negócio.

A CCMUSA vai organizar um conjunto de workshops como forma de capacitar o sector
privado com as competências técnicas e conhecimento sobre a AGOA
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OPENING NOTE

Helping the entrepreneur
making the best business
decisions
as a mechanism to increase trade between Mozambique and
the US, which includes the organization of three technical
workshops in November 2019 in the cities of Nampula,
Chimoio and Maputo.

I

n May 2018, the Ministry of Industry and Trade launched
the AGOA Utilization Strategy (African Growth and
Opportunity Act) in Mozambique. Designed to increase trade
and economic growth across Africa, the Strategy aims to help
ensure that Mozambican companies are better positioned to
use AGOA and tax-free access to the US market for more than
6,500 products.
Although AGOA was enacted in 2000, only 1 million of
Mozambique’s $ 100 million in US exports benefit from
AGOA’s tax-free access. For this reason, the US Government,
through the USAID Speed + project, has helped the
Government of Mozambique develop its AGOA Utilization
Strategy, and USAID’s Southern Africa Trade and Investment
Center continues to collaborate with Mozambican companies
in the promote increased trade and bilateral investment.
AGOA is a key US trade initiative with sub-Saharan Africa
and a strong symbol of the US partnership with the Region.
AGOA’s 10-year extension to 2025 offers the private sector an
opportunity to develop and implement a long-term business
relationship with the US.

In order to promote AGOA and all of its broad potential for
the Mozambican market, particularly the agro-processing and
manufacturing sectors, CCMUSA will organize a series of
workshops to empower the private sector with technical skills
and knowledge about AGOA, promoting increased bilateral
trade and investment, presenting fiscal incentives that stimulate
increased investment in Africa under AGOA, specifying the
procedures and measures that must be taken for companies to
make use of this long term trade line.
This is one of the challenges that CCMUSA is facing its
associates as well as businessmen in general, and I could only
use this space to inform you that we are focused on the mission
of increasing trade between Mozambique and the USA. .
At the same time, the current edition of MOZBUSINESS
disseminates relevant information on other instruments such as
PRONACER and on topics such as Fintechs, Industry, Energy,
Oil and Gas, Agribusiness and CASP 2020.
Last but not least, CCMUSA - in partnership with Millennium
bim - held a series of very important events for the business
sector, namely an ‘Economic Briefing’ on the theme ‘New
Wave of Economic Growth and Diversification’, in September,
and in October, a conference on ‘Money Laundering and
the Dedolarization of the Economy’ as a way of helping the
entrepreneur making the best business decisions.

AGOA has been particularly interesting for the MozambiqueUS Chamber of Commerce (CCMUSA). Through the
development of a FAN-funded project (www.fundacaofan.
org.mz), the implementation phase of the FAN is ongoing,
consisting of a series of activities aimed at promoting AGOA

CCMUSA will organize a series of workshops to empower the
private sector with technical skills and knowledge about AGOA
September-October 2019 . M ZBUSINESS . 5

ACTUAL

“Fórum Financeiro Outlook” agita
sector financeiro e ‘fintechs’
Cerca de 70 profissionais multi-sectoriais, entre economistas,
banqueiros fintech leaders, representantes do Governo,
opinion makers, jornalistas, academic leaders e visionários
irão debater os desafios económico-financeiros alicerçados
às novas tendências mundiais da era digital que assinalam a
1ª edição moçambicana e a 7ª africana do “Fórum Financeiro
Outlook”, promovido pelo think tank PSO Knowledge.

O

norte-americano Brett King, reconhecido mentor e inventor das fintechs mundiais, será uma das cabeças de cartaz juntamente com Duarte Pitta
Ferraz, autor dos temas de Governance e
mestre na especialidade. Quadros do Banco de Moçambique, dos bancos institucionais mundiais e da banca central juntamente com os key opinion makers dos sectores
tecnológicos, gás, seguros, área legal e
agricultura, juntam-se a 15 de Novembro,
no hotel Indy Village Maputo, para participarem no “Fórum Financeiro Outlook”.
O Fórum será desenvolvido em torno de
cinco painéis que irão decorrer todos ao
longo da jornada de 15 de Novembro. Num
primeiro painel, o debate vai dedicar-se à
6 . M ZBUSINESS . Setembro-Outubro 2019

análise macro-económica de Moçambique da última década sob a égide do Banco
Africano de Desenvolvimento (BAD) e do
Banco de Moçambique (BM), sendo que
o 2º painel irá debruçar-se sobre uma visão multi-sectorial, sendo representado por
quatro sectores de actividade.
O 3º painel, que será introduzido por Brett King, irá analisar a disrupção de todo o
sector financeiro, desafios regulamentares
e implicações multi-transversais em todo o
sector financeiro, sendo precedida em termos de visão por parte das tecnológicas na
era da inteligência artificial. O workshop
contará com Gulano Numabi, da Vodacom,
e com Jorge Octavio, chief operational officer do Millennium BIM, entre outros.

O quarto painel irá reportar-se aos desafios da Governance Corporativa e consequências no sector financeiro. Terá
como orador principal Duarte Pitta Ferraz, mestre na matéria, que irá conferir um
“Outlook” sobre o conceito, os modelos
dualista e monista e a suas derivações para
o sector financeiro e respectiva assimetria
com eventuais conflitos de interesses nas
estruturas organizacionais, tendo também
como membro do painel Zara Jamal.
O quinto, e último painel, irá assentar
numa análise feita pelos principais banqueiros sobre os desafios e a visão estratégica da banca, que, ao mesmo tempo, irão
fazer o balanço da jornada.
Entre as empresas já confirmadas registam-se o banco Millennium BIM; o
MozaBanco, a Data Serve, o Grupo Entreposto, o Grupo João Ferreira dos Santos, representadas pelos seus respectivos
CEO’s, CIO’s, PCA’s e outras entidades de
diversos quadrantes.
A Câmara de Comércio Moçambique-EUA é parceira do evento além dos parceiros académicos representados pela
Universidade Pedagógica, Universidade
Eduardo Mondlane e ISCTEM.

CURRENT

Financial Forum Outlook shakes
up financial sector and fintechs
About 70 multi-sectoral
professionals, including
economists, fintech leaders,
bankers, government
representatives, opinion
makers, journalists,
academic leaders and
visionaries will discuss the
economic and financial
challenges grounded in the
new global trends of the
digital age that mark the first
edition in Mozambique and
7th in Africa of the Financial
Forum Outlook, promoted by
think tank PSO Knowledge.

T

he American Brett King, a recognized mentor and inventor of world
fintechs, will be one of the headliners along with Duarte Pitta Ferraz, author
of Governance themes and an expert in
the field. Officials of Banks in Mozambique, of world’s institutional banks and
of central banking, together with key
opinion makers from the technology, gas,
insurance, legal and agriculture sectors,
will be joining at Indy Village Maputo
hotel on November 15 to participate in
the The Forum will be developed around
five panels that will take place throughout the journey of 15 November. In a first
panel, the debate will focus on Mozambique’s macroeconomic analysis of the
past decade under the aegis of the African Development Bank (AfDB) and the
Bank of Mozambique (BM), and the 2nd
panel will focus on a multi-sectoral view,

represented by four sectors of activity.
The 3rd panel, which will be introduced by Brett King, will look at the
disruption of the entire financial sector,
regulatory challenges and cross-cutting
implications across the financial sector, preceded by technological insight
into the era of artificial intelligence. The
workshop will feature Gulano Numabi,
from Vodacom, and Jorge Octavio, chief
operating officer of Millennium BIM,
among others.
The fourth panel will address Corporate Governance challenges and consequences in the financial sector. The
keynote speaker is Duarte Pitta Ferraz,
who will give an “Outlook” on the concept, the dualist and monist models and
their derivations for the financial sector
and their asymmetry with possible conflicts of interest in the organizational

structures, with Zara Jamal as a member
of the panel.
The fifth and final panel will be an analysis by leading bankers of the bank’s challenges and strategic vision, which will
take stock of the journey at the same time.
Among the companies already confirmed, Millennium BIM bank; MozaBanco, Data Serve, Entreposto Group,
João Ferreira dos Santos Group, will be
represented by their respective CEOs,
CIOs, Chairman and other entities from
various sectors.
The Mozambique-US Chamber of
Commerce is partner of the event in addition to the academic partners represented by the Pedagogical University, Eduardo Mondlane University and ISCTEM.
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ACTUAL

PRONACER
surge para
fortalecer
participação
das PME nos
megaprojectos
Mateus Fotine (TEXTO)

O

“bolo” da discussão sobre a participação das PME moçambicanas na
cadeia de valor dos grandes projectos em Moçambique era ‘cozinhado’ sempre os mesmos ingredientes. Mas agora
tem um novo: o instrumento de certificação. Trata-se de um projecto denominado Programa Nacional de Certificação de
Empresas (PRONACER), que foi lançado
em Setembro pela Confederação das Associações Económicas (CTA) e pela Fundação para a Melhoria do Ambiente de
Negócios (FAN), em parceria com o Instituto Nacional de Normalização da Qualidade (INNOQ), Instituto para a Promoção
das Pequenas e Médias Empresas (IPEME) e algumas entidades governamentais
do sector.
IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
DE COMPLIANCE É PRIORITÁRIA

O PRONACER é um projecto que visa,
entre outros objectivos, capacitar as PME
nacionais por forma a assegurar a sua participação efectiva e sustentável na cadeia
de fornecimento de produtos, bens e serviços aos grandes projectos – como é o
caso do petróleo e gás - em Moçambique,
vitalizando e promovendo o conteúdo local. Segundo a CTA, este projecto advém
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essencialmente da necessidade de desenvolver ferramentas úteis para agregar credibilidade aos serviços prestados pelas
empresas nacionais, as quais devem operar em conformidade com os padrões internacionalmente exigidos.
Durante a fase-piloto (PRONACER 2019-2020), o programa irá abranger 200 empresas de diversos sectores,
com especial atenção para aquelas que
actuam na indústria do carvão, petróleo e gás natural. Do ponto de vista técnico, o projecto é constituído por duas
fases, designadamente: capacitação de
empresas nacionais, preparando-as para
a certificação, e a certificação empresarial
comparticipada pelas empresas elegíveis.
Na segunda fase, caberá às empresas
beneficiárias a obrigação de comparticipar
em 50% do valor total necessário, através
de um processo competitivo e transparente, explicou Eduardo Sengo, director executivo da CTA.
Terminada a fase-piloto, o programa
passará por uma avaliação, visando discutir as lições aprendidas e as boas práticas
que devem ser implementadas no PRONACER 2021-2024.
E porque se trata de negócio, a Banca
não está alheia ao projecto. A título exemplificativo, o BCI compromete-se a disponibilizar facilidades de financiamento para

a comparticipação das empresas aprovadas, segundo garante a CTA.
EXPECTATIVAS FACE AO PRONACER

Na ocasião, o PCA da FAN, Leonardo
Simão, realçou a necessidade de certificar
as PME nacionais, uma vez que as empresas internacionais que operam na indústria
extractiva exigem altos padrões de qualidade. Para Leonardo Simão, a exigência das multinacionais não pode ser vista
como um mero capricho ou exclusão, mas
como um instrumento de minimização de
riscos.
Como todo e qualquer processo selectivo de excelência, o PRONACER determina alguns requisitos para as empresas que
queiram aderir, os quais não podem ser
vistos como obstáculos. Num conjunto de
quatro aspectos, o destaque vai para os seguintes: capacidade financeira para comparticipar o custo da certificação e a conformidade com as obrigações legal, fiscal
e laboral.
Entre outros resultados, espera-se, com
a implementação do programa, que o número de empresas nacionais que fazem negócios com os grandes projectos aumente
e que as PME tenham mais conhecimento sobre os tipos de certificação necessária
para poderem estabelecer negócios com as
multinacionais.
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CURRENT

PRONACER emerges to strengthen
SMEs participation in megaprojects
Mateus Fotine (TEXT)

T

he “cake” of the discussion about the
participation of Mozambican SMEs
in the value chain of megaprojects
in Mozambique was ‘cooked’ always the
same ingredients. But now there’s a new
one: the certification instrument. This is
a project called the National Business
Certification Program (PRONACER),
which was launched in September by
the Confederation of Economic Associations (CTA) and the Foundation for the
Improvement of the Business Environment (FAN), in partnership with the National Institute of Quality Standardization
(INNOQ), Institute for the Promotion of
Small and Medium Enterprises (IPEME)
and some governmental entities in the
sector.

IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE
PROCEDURES IS A PRIORITY

PRONACER is a project which aims,
among other objectives, to enable national SMEs to ensure their effective and
sustainable participation in the supply
chain of products, goods and services to
mega projects - such as oil and gas - in
particular. Mozambique, vitalizing and
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promoting local content. According to
CTA, this project stems essentially from
the need to develop useful tools to add
credibility to the services provided by national companies, which must operate in
accordance with internationally required
standards.
During the pilot phase (PRONACER 2019-2020), the program will cover 200 companies from various sectors,
with particular attention to those operating in the coal, oil and natural gas industry. From the technical point of view,
the project consists of two phases, namely: training of national companies, preparing them for certification, and business certification reimbursed by eligible
companies.
In the second phase, the beneficiary
companies will have to pay 50% of the
total amount required through a competitive and transparent process, explained Eduardo Sengo, CTA’s executive
director.
At the end of the pilot phase, the program will undergo an evaluation to discuss the lessons learned and best practices that should be implemented in
PRONACER 2021-2024.
And because it is business, banking is

not detached from the project. As an example, BCI undertakes to provide financing facilities to the approved companies,
according to the CTA.
EXPECTATIONS FOR PRONACER

At the occasion, FAN CEO, Leonardo
Simão stressed the need to certify national SMEs, as international companies operating in the extractive industry demand
high quality standards. For Leonardo
Simão, the requirement of multinationals
cannot be seen as whim or exclusion, but
as a risk minimization instrument.
Like any excellence selection process,
PRONACER sets some requirements for
companies that want to join, which cannot be seen as obstacles. In a set of four
aspects, the focus is on the financial capacity to co-finance the certification cost
and compliance with legal, tax and labor
obligations.
Among other results, it is expected that with the program implementation, the number of national companies
doing business with major projects will
increase and that SMEs will have more
knowledge about the types of certification needed to be able to do business with
multinationals.
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Negócios e investimentos de
impacto debatidos em Maputo
Mais de duas centenas
de pessoas, entre
empresários, estudantes e
empreendedores estiveram
reunidos em Maputo, para
debater e mostrar as suas
experiências em matéria de
negócios e investimentos
de impacto, em diferentes
ramos de actividade. A
iniciativa foi trazida, pela
primeira vez em Moçambique,
pelos brasileiros do “Fórum
de Investimento e Negócios
de Impacto” (FINI).
Arão Nualane (texto)

M

ais do que ser a primeira vez que
o assunto é colocado na “ribalta” em Moçambique, o mais importante também é o facto de o mesmo ter
acontecido nas instalações da Universidade Eduardo Mondlane (UEM). Um lugar
onde está em formação a massa pensante,
daí que o debate entre os envolvidos tenha
sido “aceso”.
Falando do Fórum de Investimento e
Negócios de Impacto (FINI), André Menezes, mentor da iniciativa no Brasil e representante da BAANKO começou por
dizer que: “no Brasil nascemos como aceleradores de negócios de impacto. E vimos
que para isso temos que ter um ecossistema maduro e começamos no ano passado no Brasil. No Chile também estamos a
operar. Este ano, estamos a levar o evento
para Moçambique”, para mais adiante referir que “as pessoas querem lucrar com
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o Impacto, mas temos que ter um desafio
que passa por quebrar essa forma de pensar, pois o mundo sabe que o socialismo e
o capitalismo não deram certo. Então, precisamos de criar um novo modelo”.
“TEMOS CONHECIMENTO PARA DAR”

André Menezes considera que o projecto está a surtir efeito no Brasil e que estão
em Moçambique para ajudar, uma vez que
existem pessoas que são empreendedoras e
têm conhecimento para dar.
“Hoje, olho para Moçambique como uma
sociedade que é como o Brasil o foi há anos.
Como o Brasil está numa fase avançada em
termos de negócios de impacto, queremos
passar esse conhecimento”, frisou.
Por sua vez, Tatiana Pereira, coordenadora da IdeiaLab - empresa que participou
no evento e esteve presente no primeiro
painel dedicado a “Negócios de Impacto” - é da opinião que todos os negócios

têm o seu lado de impacto. “Impacto não
é só pensar em coisas grandes, mas sim
em tudo o que podemos fazer para ter um
mundo melhor. Eu posso escolher contratar alguém e dar condições dignas de
trabalho ou tratá-lo como escravo. Se eu
quero ter impacto na sociedade, tenho primeiro que pensar em ter uma equipa que
tenha uma vida digna. O que queremos dizer é que não podemos apenas pensar no
lucro”, alertou Tatiana Pereira.
A coordenadora da IdeiaLab afirma ainda que as ilações que podem ser tiradas é
que não interessa a dimensão do negócio
para todos pensarmos em impacto.
PRODUÇÃO DA CERVEJA USANDO
MANDIOCA FOI UM NEGÓCIO DE IMPACTO

A empresa Cervejas de Moçambique
(CDM) não quis perder a oportunidade e participou deste fórum trazendo a sua experiência no que concerne a negócios de impacto.

Bruno Tembe, em representação da
CDM disse aos presentes que o consumo da cerveja em Moçambique é de 10
litros ‘per capita’, sendo por isso que
ainda há muito trabalho para que os números aumentem. Entretanto, e segundo
Tembe, para se aumentar a cadeia de valores que criam benefícios nas pessoas,
a CDM começou a produzir cerveja de
marca “Impala”, recorrendo à mandioca
como matéria-prima. Esta experiência
mudou rapidamente a vida dos agricultores que forneciam mandioca, porque passaram a ter uma renda a mais, o que de
certa forma teve um impacto positivo nas
comunidades.
MOÇAMBIQUE TEM ESPAÇO PARA
INVESTIMENTOS DE IMPACTO

No que diz respeito aos investimentos
de impacto, Márcia Sores, responsável
pela gestão de parcerias e redes do Fundo

Vale, sugere que os investimentos de impacto devem conseguir resolver problemas da sociedade ou do ambiente.
“Para os negócios existirem, precisam
de dinheiro e que as pessoas invistam neles. O mercado tradicional ainda revela
resistência porque há falta de garantias e
segurança em investir no mercado, que é
novo e oferece muitos riscos”.
De acordo com Tatiana Pereira, muitos institutos e fundações no Brasil estão
a olhar para este tipo de negócio porque os
ajudam a atingir sua missão, que passa por
um melhor ambiente social.
A fundadora da IdeiaLab avançou ainda que “em Moçambique ainda há muitos
problemas ambientais e sociais. Onde há
esse tipo de situações, há muitas possibilidades de pensar em soluções. No Brasil,
muitas empresas hoje fazem aceleração de
negócios e acho que esses modelos precisam de ser trazidos para cá”.

INVESTIMENTOS NA HABITAÇÃO
TAMBÉM FORAM ALVO DE DEBATE

O período da tarde foi reservado a muitas actividades, com destaque para o tema
“Água e Habitação”, onde Edney Vieira,
CEO da empresa Cimentos de Moçambique, falou aos presentes que a empresa vem
fazendo a história da construção em Moçambique há 90 anos. Como tal, precisamos de garantir que a indústria cresça e que
a banca olhe para o financiamento à habitação, por forma a que haja um crescimento
acelerado.
Já Alfonso Cabrillo do projecto “Casa
Minha. Nosso Bairro” constatou que em
Maputo, as pessoas fazem construções desordenadas e que a desigualdade social aumenta, e viu nisso uma oportunidade de investir em casas no bairro da Polana Caniço.
Para Cabrillo, o sucesso do projecto depende dos investidores, em respeito pelo compromisso de gerar emprego.
September-October 2019 . M ZBUSINESS . 13

DOING BUSINESS

Business and impact
investments discussed
in Maputo
More than two hundred people, including
businessmen, students and entrepreneurs, gathered
in Maputo to discuss and showcase their business and
impact investing experiences in different industries.
The initiative was brought, for the first time in
Mozambique, by Brazilians from the “Impact Business
and Investment Forum” (FINI).
Arão Nualane (text)

M

ore than being the first time the issue has been brought to the limelight in Mozambique, the most important thing is also that it happened on the
premises of Eduardo Mondlane University
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(UEM). A place where the thinking mass
is forming, hence the debate between those
involved has been ‘lit’.
Speaking of the Business and Impact
Investment Forum (FINI), André Menezes, mentor of the initiative in Brazil and
representative of BAANKO began by

saying that: “In Brazil we were born as
accelerators of impact business. And we
saw that for that we have to have a mature ecosystem and we started last year
in Brazil. We are also operating in Chile.
This year we are taking the event to Mozambique,” to further note that“people
want to profit from Impact, but we have
to have a challenge that breaks this way
of thinking, because the world knows
that socialism and capitalism didn’t work
out. So we need to create a new model. ”
“WE HAVE KNOWLEDGE TO GIVE”

André Menezes believes that the project is having an effect in Brazil and that
they are in Mozambique to help, as there
are entrepreneurs and people with knowledge to give.
“Today, I look at Mozambique as a society that is like Brazil was years ago. As
Brazil is at an advanced stage in terms of
impact business, we want to pass on this
knowledge,”he said.
In turn, Tatiana Pereira, coordinator of
IdeiaLab – the company that participated in the event and attended the first panel dedicated to “Impact Business” – is of
the opinion that all businesses have their
impact side. “Impact is not just thinking
about big things, but about everything we
can do to have a better world. I can choose
to hire someone and give decent working
conditions or treat as slaves. If I want to
have an impact on society, I first have to
think about having a team that has a decent
life. What we mean is that we can’t just
think about profit,”warned Tatiana Pereira.
The coordinator of IdeiaLab also states

that the lessons that can be drawn is that
it does not matter the size of the business
to think about impact.
BEER PRODUCTION USING CASSAVA
WAS AN IMPACT BUSINESS

The company Cervejas de Moçambique (CDM) did not want to miss the
opportunity and participated in this forum bringing their experience regarding
impact business.
Bruno Tembe, representing CDM,
told those present that beer consumption in Mozambique is 10 liters per capita, so there is still a lot of work to do
to increase the numbers. However, according to Tembe, in order to increase
the value chain that creates benefits for
people, CDM has started to produce Impala beer, using cassava as its raw material. This experience quickly changed the
lives of farmers supplying cassava because they had an extra income, which
in some ways had a positive impact on
communities.

MOZAMBIQUE HAS ROOM FOR
IMPACT INVESTING

With regard to impact investing, Marcia Sores, responsible for managing
Vale’s partnerships and networks Fund,
suggests that impact investing should be
able to solve societal or environmental
problems.
“For businesses to exist, they need
money and people investing in it. The traditional market still shows resistance because there is a lack of guarantees and security in investing in the new market that
offers many risks”.
According to Tatiana Pereira, many
institutes and foundations in Brazil
are looking at this type of business because they help them achieve their mission, which goes through a better social
environment.
IdeiaLab’s founder further stated that
“in Mozambique there are still many environmental and social problems. Where
there are such situations, there are many
possibilities for thinking about solutions.

In Brazil, many companies today are doing business acceleration and I think
these models need to be brought here. ”
HOUSING INVESTMENTS WERE
ALSO SUBJECT OF DEBATE

The afternoon was reserved for many
activities, highlighting the theme “Water and Housing”, where Edney Vieira,
CEO of Cimentos de Moçambique, told
the audience that the company has been
making the history in construction in Mozambique for 90 years. As such, we need
to ensure that the industry grows and that
banks look at housing finance, so that
there is accelerated growth.
Already Alfonso Cabrillo from the project “Our House. Our Neighborhood”found
that in Maputo, people make disorderly
construction and that social inequality increases, and saw it as an opportunity to invest in houses in the Polana Caniço neighborhood. For Cabrillo, the success of the
project depends on investors respecting
the commitment to generate employment.
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Inovação é um dos requisitos
essenciais para o aumento
da competitividade
INDICE DE INOVAÇÃO - MOÇAMBIQUE
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Por Kilton Portugal, docente de Comércio Internacional e
Finanças Internacionais no Instituto Superior de Relações
Internacionais (ISRI)

A

escolha da política correcta para a melhoria da
competitividade depende da identificação das causas
da falta de competitividade, que variam entre os
países e ao longo do tempo. No caso de Moçambique, as
distorções do ambiente macroeconómico, caracterizadas
em parte pela subida acentuada da inflação são vistas como
o principal factor que afecta a competitividade global da
economia moçambicana. Uma das estratégias eficazes para
melhorar a competitividade em Moçambique, é a combinação
de medidas monetárias e fiscais de modo a manter o nível
de inflação sob controlo. Pode-se também melhorar a
competitividade do país através de uma mistura de políticas
destinadas a ajudar a melhorar a produtividade do trabalho,
a competitividade do mercado de produtos e o investimento
a longo prazo. A melhoria do investimento pode ser através
de subsídios de investimento e por incentivos fiscais para
estimular o desenvolvimento de novos produtos assim como
da manutenção de taxas de juros baixas.
16 . M ZBUSINESS . Setembro-Outubro 2019

É importante sublinhar que a inovação é um dos requisitos
essenciais para o aumento da competitividade. Apesar do
baixo nível de inovação e de competitividade, Moçambique
prioriza cada vez mais a inovação, investindo em educação e
treinamento, pesquisa e difusão de conhecimento. No entanto,
ainda existem desafios consideráveis nas áreas de qualidade
da educação e da pesquisa. É necessário que o país invista
mais em inovação, não apenas na forma de empréstimos e
adopção de tecnologias de outros lugares, como postulado em
modelos tradicionais de desenvolvimento, mas também no
desenvolvimento de suas próprias vantagens para enfrentar
os seus próprios desafios. No entanto, isso leva tempo e pode
ser caro. O país pode melhorar a qualidade de educação e
de pesquisa através do aumento dos gastos com educação e
treinamento para ajudar a desenvolver habilidades e preencher
qualquer lacuna de habilidades. É necessário também que o
país incentive a competição, uma vez que ela pode conduzir à
inovação.

ECONOMIC REVIEW

Innovation is one of the essential
requirements for increasing
competitiveness
By Kilton Portugal, Professor of International Trade
and International Finance at the Higher Institute of
International Relations (ISRI)

C

hoosing the right policy for improving competitiveness
depends on identifying the causes of lack of
competitiveness, which vary across countries and
over time. In the case of Mozambique, distortions of the
macroeconomic environment, characterized in part by the sharp
rise in inflation, are seen as the main factor affecting the overall
competitiveness of Mozambican economy. One of the effective
strategies for improving competitiveness in Mozambique is the
combination of monetary and fiscal measures to keep the level
of inflation under control. The country’s competitiveness can
also be improved through a mix of policies designed to help
improve labor productivity, product market competitiveness and
long-term investment. Investment improvement may be through

investment grants and tax incentives to stimulate new product
development as well as maintaining low interest rates.
It is important to underline that innovation is one of the
essential requirements for increasing competitiveness. Despite
the low level of innovation and competitiveness, Mozambique
increasingly prioritizes innovation by investing in education and
training, research and dissemination of knowledge. However,
considerable challenges remain in the areas of quality education
and research. The country needs to invest more in innovation,
not only by borrowing and adapting technology from elsewhere,
as postulated in traditional development models, but also in
developing its own advantages to meet its own challenges.
However, this takes time and it can be expensive. The country
can improve the quality of education and research by increasing
spending on education and training to help develop skills and fill
any skills gap. It is also necessary for the country to encourage
competition as it can lead to innovation.
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População
Population

Pop. Idade Activa
Pop. Working-Age

525,651

310,660

Habitantes
Inhabitants

Habitantes
Inhabitants

Nº Famílias
No. Families

107,063
Habitantes
Inhabitants

Perfil Sociodemográfico da Cidade da Beira
Sociodemographic Profile of Beira City
PERFIL DEMOGRÁFICO
DEMOGRAPHIC PROFILE

PERFIL SOCIOECONÓMICO
SOCIOECONOMIC PROFILE

População Total
Total Population

525,651
Hab / Inhab

Pop. Idade Activa
Pop. Working-Age

310,660

% População Urbana
% Urban Population

100%

Taxa Desocupação
Unemployment Rate

28,3%

Taxa Cresc. Annual
Annual Growth Rate

2,46%

DESPESA MÉDIA MENSAL
AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE

Nº Famílias
No. Families

107,063

Por Família
Per Household

6,868 MZN

Dim. Média Família
Average Household Size

4,68

Per Capita
Per Capita

1,468 MZN

Nº Menores p/ Família
No. Children per Family

1,94

Em Bens Consumo Diário
In Daily Consumer Goods

Hab / Inhab

21,3%

Font: / Source: Instituto Nacional de Estatística (INE)

Perfil da Cidade

City Profile

A Beira é a terceira maior cidade Moçambicana com uma população
total de 533.825 habitantes (resultados preliminares do censo de
2017). A cidade está localizada na região central do país, na foz do
Rio Púngue. O Porto da Beira é actualmente a infraestrutura mais
importante da região e é a principal porta de entrada para os países
africanos do interior (Zimbabué, Zâmbia e Malawi).

Beira is the third largest Mozambican city with a total population of
533.825 inhabitants (preliminary census results of 2017). The city is
located in the country’s central region, on the Púngue river mouth.
Beira Port is currently the most signiﬁcant infrastructure in the region
and the main gateway for the hinterland countries (Zimbabwe, Zambia
and Malawi).

O Porto da Beira é actualmente uma das principais infraestruturas
de exportação de carvão suportando os projectos de Tete e Moatize.
O Masterplan do projecto de Gás Natural considera o porto da Beira
como uma infraestrutura vital, pela sua localização no centro do
país.
O Aeroporto Internacional da Beira é o segundo maior em Moçambique,
com uma média de 177.000 passageiros por ano.

Beira Port is currently one of the main export infrastructure supporting
the coal projects in Tete and Moatize.

O Corredor Ferroviário da Beira é a principal ligação de carga entre
o Oceano Índico e os países do interior. O corredor suporta o ﬂuxo
de carvão a partir de Moatize.
A economia da Beira contribui com cerca de 12% para o PIB,
reﬂectindo a importância das actividades comerciais geradas pelo
porto e pelo corredor.
A Zona Económica Especial de Mananga-Mungassa, localizada a
12 Km do porto, é uma joint venture entre o Governo e a empresa
chinesa Dingsheng International Investments. A ZEE ocupa 217 hectares e é composta por infraestruturas de promoção da atividade
industrial, turismo, imobiliário e agricultura. Com um investimento
de 500 milhões de dólares, o governo espera que este desenvolvimento
atraia investimentos estrangeiros consideráveis da Ásia.
Encontram-se planeados novos investimentos para a Beira, tais

The Natural Gas Masterplan considers the port as a vital infrastructure,
given its location in the country center.
The International Airport of Beira is the second largest in Mozambique,
handling 177,000 passengers per year.
Beira Railway Corridor is the main cargo connection between the
Indian Ocean and the hinterland countries. The corridor supports the
ﬂow of coal from Moatize Basin.
Beira’s economy contributes with around 12% to the country’s GDP
reﬂecting the importance of the trading activities generated by the
port and the corridor.
The Special Economic Zone of Mananga-Mungassa, located 12 Km
of the port, is a joint venture between the GoM and the Chinese
company Dingsheng International Investments. The SEZ occupies 217
hectares and is comprised of infrastructure to promote industrial
activities, tourism, real estate and agriculture. Totaling an investment
of 500 million US$, the GoM expects this development to attract
considerable foreign investment from Asia.
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como o novo terminal de carvão - 20 milhões de toneladas em
2020, a expansão do terminal de carga de 105 mil toneladas para
160 mil toneladas e uma nova central eléctrica de 150 MW.
Em Março de 2019, testemunhamos a Natureza a castigar a cidade
da Beira, através do ciclone IDAI, que atingiu cerca de 90% da cidade.
Com um desaparecimento da cidade já previsto por estudos, o
ciclone demonstrou a posição de vulnerabilidade em que a cidade
da Beira se encontra e sua exposição a factores relacionado com o
aquecimento global.
A Estrada Nacional nº 6 (EN6), principal ligação entre a capital
da província de Sofala e Moçambique e que movimenta toda a
economia da região Centro do país, cuja consistência devia resistir
qualquer tipo de intempérie, foi uma das infraestruturas com uma
destruição “surreal” causada pela força das águas.

DESTAQUES DE MERCADO
MARKEY HIGHLIGHTS

New developments are planned for Beira such as the new coal
terminal - 20 million tons in 2020, cargo handling terminal to increase
from 105,000 tons to 160,000 tons and a new 150 MW power plant.
During March 2019, we witnessed natural catastrophe devastating
the city of Beira, through Cyclone IDAI, which affected about 90% of
the city. With a disappearance of the city already foreseen by studies,
the cyclone demonstrated the position of vulnerability in the city of
Beira and its exposure to factors related to global warming.
The National Highway No. 6 (EN6), main link between the capital of
the province of Sofala and Mozambique and that moves the
entire economy of the central region of the country, whose
consistency should withstand any kind of inclement weather, was one
of the infrastructures with a “surreal” “Caused by the force of the
waters.

Residencial
Residential

Escritórios
Offices

Retalho
Retail

Industrial
Industrial

5,0 US$/M

10,0 US$/M

13,3 US$/M

4,7 US$/M

10,8%

10,7%

7,2%

12,5%

2

2

Cape Rate
Média | Average

2

Cape Rate
Média | Average

Cape Rate
Média | Average

2

Cape Rate
Média | Average

RESIDENCIAL - RENDAS POR ZONA | RESIDENTIAL - RENTS PER ZONE
Mínima
Minimum

1.9
1.5
2.5
3.0
1.6
1.2
1.2

Munhava
Maquinino
Palmeiras
Macuti
Esturo
Pioneiros
Ponta Gea

Média
Average

$/m2
$/m

2

$/m2
$/m

2

$/m

2

$/m

2

$/m2

1.9
6.1
8.6
7.5
2.2
4.3
5.1

Máxima
Maximum

$/m2
$/m

2

$/m2
$/m2
$/m2
$/m2
$/m2

10.6 $/m2
10.6 $/m2
9.0 $/m2
9.8 $/m2
5.0 $/m2
6.5 $/m2
10.7 $/m2

RENDAS POR SEGMENTO | RENTS PER SEGMENT

Escritórios Offices
Retalho Retail
Industrial Industrial

Mínima
Minimum

Média
Average

Máxima
Maximum

7,5
2,7
3,1

10,0 $/m2
13,3 $/m2
4,7 $/m2

13,5 $/m2
16,2 $/m2
6,2 $/m2

$/m2
$/m2
$/m2

Análise do Mercado

Market Analysis

Muito embora a cidade da Beira seja a terceira maior cidade
moçambicana a dinâmica do mercado imobiliário é historicamente
baixa. Durante o período entre 2011 e 2013 os investimentos das
empresas mineiras no porto da Beira e na linha férrea do Sena fizeram
aquecer o mercado, motivando alguns investimentos no segmento
residencial e hoteleiro, absorvendo a procura gerada pela necessidade
de alojar os trabalhadores deslocados.
Nos anos seguintes verificámos um forte investimento chinês no

Despite city of Beira is the third largest Mozambican city the dynamics
of the property market is historically low. During 2011 and 2013 the
investments of the mining companies in the port of Beira and Sena
railway made the market warm up, motivating some investments in
the residen-tial and hotel segments, absorbing the demand generated
by the need to accommodate the displaced workers.
In the following years we saw a strong Chinese investment in the
hotel segment, with the construction of the Golden Peacock hotel.
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segmento hoteleiro, com a construção do hotel Golden Peacock. A
abertura do hotel Lunamar foi outro dos investimentos realizados
no segmento hoteleiro.
Em 2014 é anunciado pelo governo moçambicano e chinês o
investimento na primeira zona franca industrial a localizar-se na
Mananga. No entanto este investimento não avançou.
A forte crise económica que estagnou o país teve também reﬂexo
na cidade, com vários projectos a abrandar o ritmo, com especial
destaque para o projecto do novo Shopping da Beira e o projecto de
escritórios “Torre de Portugal”.
Destacamos a abertura do retail park Cristal Box com 3,500 m2
localizado na Manga e o investimento efectuado na expansão do
hotel Sena. No segmento industrial destacamos a conclusão da
unidade fabril da Cimentos da Beira.
O parque imobiliário é essencialmente antigo e a necessitar de
reabilitação, reﬂectindo-se nos preços baixos praticados. No
segmento residencial o valor médio de arrendamento situa-se em
5,0 $/m2, muito abaixo dos restantes segmentos onde, o segmento
de retalho apresenta 13,3 $/m2, o de escritórios 10, $/m2 e o
industrial 4,7 $/m2.
No entanto assistimos a uma procura de espaços imobiliários
na cidade da Beira, embora moderada. Este fenómeno acaba por
ter um impacto positivo nos preços pedidos de mercado a curto e
médio prazo, pois os proprietários que conseguiram reabilitar ou
reconstruir os imóveis num curto espaço de tempo, estão hoje a
pedir preços superiores aos que pediam antes do IDAI, pois agora a
oferta de espaços qualificados é inferior à registada antes do IDAI.

INDUSTRIAL & LOGÍSTICO
INDUSTRIAL & LOGISTIC

The opening of the Hotel Lunamar was another investment in the
hotel segment.
In 2014 the Mozambican and Chinese government announced the
investment in the ﬁrst industrial free zone located in Mananga,
however this investment has not advanced.
The economic crisis that stagnated the country was also reﬂected in
the city, with several projects slowing down, with special emphasis
for the new Beira Shopping Centre and the oﬃce project “Torre de
Portugal”.
We highlight the opening of the retail park Cristal Box with 3,500
m2 located in Manga and the expansion of the hotel Sena. In the
industrial segment we highlight the completion of the Cimentos da
Beira plant.
The existing stock is essentially old and in need of rehabilitation,
which has reﬂex on the low prices practiced. In the residential
segment, the average rental is $ 5.0 /m2, well below the other
segments where the retail segment has 13.3 $/m2, the oﬃce
segment with 10 $/m2 and the industrial segment with 4.7 $/m2.
However, we witnessed a demand for real estate in the city of
Beira, although moderate. This phenomenon ends up having a
positive impact on market prices in the short and medium term, as
the owners who have been able to rehabilitate or rebuild the real
estate in a short period of time are asking for prices higher than those
they asked for before IDAI, the supply of qualiﬁed spaces is less than
that registered before the IDAI.

Terreno Industrial
Industrial Land

10,0 US$/M

2

P. Médio de Venda
Average Sale Price

Renda Média
Average Rent

456,7 US$/M

Cap Rate Média
Average Cap Rate

4,7 US$/M

2

12,5 %

2

P. Médio de Venda
Average Sale Price

RENDAS POR ZONA | RENTS PER ZONE

4

Porto da Beira | Beira Port

3
1

Pioneiros
Munhava
Manga
Média | Average

2

Mínima
Minimum

Média
Average

3.0
2.0
4.1
3.2
3.1

6.5
3.0
4.9
4.5
4.7

$/m2
$/m2
$/m2
$/m

2

$/m

2

Máxima
Maximum

9.0
5.1
5.7
5.0
6.2

$/m2
$/m2
$/m2
$/m

2

$/m

2

$/m2
$/m2
$/m2
$/m2
$/m2

VALOR DE VENDA POR M2 | SALE VALUE PER SQM
Mínima
Minimum

ZONEAMENTO | ZONNING
Zona Industrial do Porto da Beira / Industrial Area of the Beira Port

Porto da Beira | Beira Port

2 | Pioneiros

Zona Industrial VelhaOld / Industrial Area

Pioneiros

3 | Munhava

Principal zona industrial da Beira / Main Industrial Area of Beira

1 | Beira Port

4 | Manga

Area de expansão da zona Industrial da Munhava / Expansion Area of
Munhava Industrial zone

Munhava
Manga
Média | Average

Média
Average

_
260,0
450,0
380,0
363,3

Máxima
Maximum

_
$/m

2

$/m2
$/m

2

$/m

2

360,0
530,0
480,0
456,7

_
$/m

2

$/m2
$/m

2

$/m

2

480,0
560,0
500,0
513,3
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PORTO DA BEIRA

BEIRA PORT

As áreas industriais do recinto portuário são geridas pelo CFM
(Caminhos de Ferro de Moçambique) e Cornelder Moçambique. O
CFM não vende imóveis. Os terrenos e edifícios propriedade do CFM
são arrendados a partes interessadas por rendas elevadas, uma vez
que não são permitidos empreendimentos privados nas zonas
concessionadas aos CFM. As propriedades localizadas na área industrial
do Porto têm fácil acesso às instalações ferroviárias e portuárias.

The industrial areas in the port precinct are managed by CFM
(National Railway and Ports Company) and Cornelder Moçambique.
CFM does not sell property. Land and buildings owned by CFM
are leased to interested parties at high rents since no private
developments are not allowed in CFM concession areas. Properties
located in the Port industrial area have easy access to the railway
and port facilities.

ÁREA INDUSTRIAL DO BAIRRO PIONEIROS

INDUSTRIAL AREA OF PIONEIROS

Pioneiros é a zona industrial logística mais antiga da Beira, desenvolvida
principalmente na época colonial. A maioria das propriedades são
antigas e necessitam de melhorias consideráveis. Não há parcelas
disponíveis para novos empreendimentos. A zona é completamente
ocupada por uma mistura de inquilinos industriais e comerciais. As
rendas são baixas e os espaços disponíveis necessitam de obras de
reabilitação signiﬁcativas.

Pioneiros is the oldest industrial and logistics zone in Beira, mostly
developed during colonial area. The majority of the properties are
old and in need of considerable improvements. No land parcels are
available for new developments. The zone is completely occupied by
a mix of industrial and commercial tenants. The rents are low and the
available spaces are in need of signiﬁcant rehabilitation works.

ZONA INDUSTRIAL DE MUNHAVA
Munhava é a área de expansão da zona de Pioneiros. Esta área
desenvolveu-se nos últimos 20 anos. As propriedades são mais recentes,
embora a maioria não apresenta padrões de alta qualidade nem
padrões internacionais. As propriedades localizadas no lado leste
podem solicitar acesso à ferrovia.
ZONA INDUSTRIAL DA MANGA
A zona da Manga é uma área de expansão da área industrial da
Munhava. A maioria das propriedades foram construídas
pelos proprietários. Propriedades arrendadas localizadas nas áreas
logísticas compartilham a infraestrutura com a empresa proprietária.
Várias parcelas estão disponíveis. No entanto, os altos custos de
melhorias fundiárias (aterro) instigam as empresas a desenvolver
novas instalações. As propriedades localizadas no lado leste podem
solicitar acesso à ferrovia.

INDUSTRIAL AREA OF MUNHAVA
Munhava is the expansion area of Pioneiros zone. This area has
developed in the past 20 years. The properties are more recent
although the majority do not present high quality standards nor
international standards. The properties located on the East side can
request access to the railway.
INDUSTRIAL AREA OF MANGA
Manga zone is an expansion area of the Munhava industrial area.
The majority of the properties are owner-built industrial plants
and logistics compounds. Leased properties located in the logistic
compounds share the infrastructure with the owning company.
Several land parcels are available. However, the high costs of land
improve-ments (embankment) dissuade companies from developing
new facilities.
The properties located on the East side can request access to the railway.
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SOBRE A REC
ABOUT REC
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milhões
million

Meticais de facturação anual
Meticais annual turnover

colaboradores
employees

com apoio de 32 técnicos externos
plus network of 32 outsourced surveyors

A REC | Real Estate Consulting, Lda é uma empresa de consultoria,
serviços e gestão imobiliária, presente desde 2000 no mercado
moçambicano, dispondo de uma larga experiência de intervenção
em diferentes áreas de atividade imobiliária. Esta experiência,
aliada à preparação dos consultores que integram o seu quadro
de colaboradores, tornam possível a constituição de uma equipa
multidisciplinar e proﬁssionalizada de especialistas, que com os
conhecimentos do mercado nacional prestam um serviço completo
aos nossos clientes.
A REC desenvolve o seu trabalho com base em standards de
Qualidade e Ética assentes em normas e orientações internacionais
designadamente, a normativa expressa pelo Internacional Valuation
Standards Council (IVSC), The Royal Institution of Chartered
Surveyors (RICS) e The European Group of Valuers Associations
(TEGoVA), assumindo uma postura de Compromisso, Transparência e
Competência em todo o trabalho realizado. De salientar que a REC
ﬁgura na lista de prestadores de serviços de avaliação da maioria
dos bancos comerciais moçambicanos.
REC | Real Estate Consulting is a multidisciplinary consultancy
company with presence since 2000 in the Mozambican market,
providing consulting services in various areas of Real Estate and
Tourism, formed by a group of qualiﬁed professionals.
Determined in providing a high quality service, REC provides a network
of professionals in the areas of Strategic Consulting in Real Estate
Investments & Development, Brokerage and Capital Markets, Property &
Equipment Valuation, Real Estate Research & Risk Rating, Technical
Due Diligence, Quantity Surveying, Consultancy in Urban Planning
Architecture and Engineering and Project Management.
For that, REC has a team of highly experienced professionals and
strategic partnerships with others service providers in the sector,
enabling the delivery of a full service from A to Z.
The dimension of the company has grown progressively in recent
years due to the interest of national and international investors in
the real estate market in Mozambique. This fact allied to the existing
connections and partnerships with other companies allows us to
ensure a diversiﬁed range of services.

NOTA IMPORTANTE
Esta brochura comercial apresenta um
sumário da informação constante do nosso
estudo “Property Investment Guide –
Mozambique 2019 ” relativamente ás
principais cidades do país.
O “Property Investment Guide 2019 –
Mozambique 2019” compreende um estudo
aprofundado do mercado imobiliário nas
principais cidades moçambicanas.
Este estudo representa uma ferramenta
importante para os principais agentes do
mercado imobiliário focando a análise na
performance dos preços, rendas, taxas de
ocupação, stock existente e futuro, principais
transações, perﬁl da procura, etc.
IMPORTANT NOTE:

NUNO TAVARES,
MRICS
Partner, Director Geral
RICS Chartered Surveyor
Responsável pela gestão da empresa
e pelo departamento de avaliação e
consultoria imobiliária.
Responsible for the management of
the company and the department of
real estate valuations and advisory.
Contacts
(+258) 84 662 15 66
ntavares@rec.co.mz

This commercial booklet presents a summary
of the information contained in our study “
Property Investment Guide - Mozambique
2019” for the Major cities of the country.
The “Property Investment Guide 2019 Mozambique 2019” comprises an in-deph
study of the property in the main Mozambican
cities.
This study represents an important tool for
the main agents of the property market
focusing on the performance analysis of prices,
rents, occupancy rates, existing and future
stock, main transactions, demand proﬁle, etc.

OS NOSSOS SERVIÇOS

OUR SERVICES

+ Consultoria estratégica de suporte à decisão de investimento
+ Estudos de mercado
+ Avaliação de activos
+ Inventariação de activos
+ Peritagem e Due Diligence técnica
+ Quantity Surveying
+ Gestão de Projecto
+ Geo-referenciação

+ Strategic consultancy to suport investment decisions
+ Market studies
+ Property, plant, equipment and machinery valuation
+ Asset inventory
+ Technical due diligence
+ Quantity Surveying
+ Project Management
+ GIS Consultancy

As avaliações da REC respeitam os
seguintes standards internacionais
The REC valuation are compliant with the
following international standards

Rua dos Desportistas, 833, Edifício JAT V-1, 14º andar - Maputo - Moçambique
Tel.: (+258) 21 505 000 || Email: geral@rec.co.mz

PETRÓLEO & GÁS

Hidrocarbonetos
moçambicanos
geram “cobiça”
em empresas
brasileiras
Um grupo de empresários brasileiros que actua no mercado
de petróleo e gás, representando dez empresas esteve
recentemente em Moçambique para firmar parcerias nas
áreas ligadas ao sector.
Arão Nualane (texto)

P

ara demonstrar o seu interesse em investir em Moçambique, os brasileiros
participaram no “II Seminário Brasil-Moçambique de Petróleo, Gás e Sectores Correlatos”, em Maputo, onde falaram
da sua experiência e manifestaram o interesse em cooperar com os moçambicanos.
Sérgio Ferreira, especialista em petróleo e gás da Apex-Brasil, na sua intervenção considerou que “a experiência das empresas brasileiras, em offshore, capacita-as
para trabalhar em Moçambique e para ajudar na exploração do gás natural”.
Mais adiante, Sérgio Ferreira afirmaria
ser necessário ter uma boa discussão por
parte de todos os envolvidos para que as
decisões a serem tomadas fossem rápidas.
Aliás, o mesmo repisou que as mesmas devem ser bem estudadas para que o ambiente de investimento seja saudável aos investidores estrangeiros.
“Em termos de promoção de exportações

24 . M ZBUSINESS . Setembro-Outubro 2019

dos produtos brasileiros para Moçambique, nós temos o petróleo e gás como
foco. Inclusive, há algumas empresas que
actuam e fornecem para projectos e algumas outras com interesse em ingressar no
mercado. Tivemos uma feira de empresas
no Brasil, onde participaram cerca de 50
empresas e 10 mostraram interesse em trabalhar no mercado moçambicano”, garantiu o representante da Apex-Brasil.
Segundo Ferreira, dos contactos feitos
com empresas nacionais obtiveram respostas positivas e acredita que os brasileiros estarão a vir para moçambique num futuro próximo.
“TEMOS MUITA COISA A APRENDER
E A COMPARTILHAR”

Outro brasileiro que vê com bons olhos
a oportunidade do Brasil cooperar com
Moçambique é o embaixador do Brasil em
Maputo, Carlos Alfonso Iglesias Puent.
“Os temas levantados, as experiências
comparativas entre o Brasil, Angola e Moçambique na exploração de gás e petróleo,

achei-as muito interessantes, pois derivam
duma troca de experiências muito válidas.
Temos muita coisa a aprender e a compartilhar. Não acredito que Moçambique replique os exemplos do Brasil, mas poderá
aprender connosco, uma vez que cada realidade é diferente”, garantiu Puent.
O país esteve representado por várias
individualidades do sector privado. Foi
o caso da Confederação das Associações
Económicas (CTA) que se mostrou estar
preparada para estreitar os laços de parceria com os empresários da “terra do
samba”.
“Temos empresas capazes de participar
em projectos de gás e petróleo. Precisamos de parcerias internacionais e o Brasil
está interessado. O Brasil tem experiência
e Moçambique está receptivo. O que vamos buscar aos brasileiros são as melhores
práticas para depois enquadrá-las no nosso conteúdo local”, perspectivou Abreu
Muhimua, presidente do pelouro de Recursos Minerais, Hidrocarbonetos e Energia da CTA.
“INP ESTÁ A IDENTIFICAR AS
PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES
ACTIVAS NO CONTEÚDO LOCAL”

Durante o seminário foi debatida também a questão do conteúdo local. Muitos
participantes evidenciaram a formação de
técnicos nas áreas de petróleo e gás, bem

TOTAL conclui
compra dos activos
da Anadarko

A
como o uso da mão-de-obra moçambicana
no sector.
Sendo assim, a Mozbusiness questionou Natália Camba, directora de Conteúdo Local no Instituto Nacional de Petróleo
(INP), sobre o que a sua instituição fez até
agora em prol do conteúdo local. E Natália Camba respondeu nos seguintes termos:
“O INP, em nome do Ministério dos Recursos Minerais e Energia tem vindo a identificar as principais instituições activas no
conteúdo local e a criar uma comissão para
identificar os papéis e as principais responsabilidades de cada uma delas bem como
ligá-las directamente às empresas de petróleo e gás”.
O INP, de acordo com a sua directora de
Conteúdo Local, está a permitir uma abertura de troca de informação para que as
empresas comecem a seguir os planos dos
conteúdos locais.
“Estamos a trabalhar com algumas instituições no sentido de fazer o mapeamento daquilo que é a mão-de-obra existente e
a olhar para aquilo que são as competências necessárias para os projectos de petróleo e gás. Conseguimos, actualmente,
cerca de 50 por cento do projecto da Anadarko. Estamos a orientar algumas instituições a mudarem os seus currículos para
aquilo que são as necessidades do mercado”, acrescenta.

petrolífera francesa Total pagou 3.9 biliões de dólares norte-americanos para adquirir a
participação de 26.5 por cento detida
pela Anadarko no projecto Mozambique LNG. O valor equivale a quase
250 mil milhões de meticais.
As negociações ocorreram depois da Total ter chegado a um acordo vinculativo com a Occidental (petroquímica americana que adquiriu as
acções da Anadarko Petroleum Corporation), em Maio último, para adquirir os activos da Anadarko em
África (Moçambique, Argélia, Gana e
África do Sul) e ter assinado o contrato de compra e venda subsequente em
Agosto deste ano.
Uma semana após a conclusão desta operação, a Total nomeou Ronan
Bescond como vice-presidente do
grupo e director geral para Moçambique do projecto Mozambique LNG.
Bescond afirma estar feliz em assumir
a liderança do Mozambique LNG, valendo-se dos conhecimentos e da experiência de classe mundial da Total
bem como das bases sólidas estabelecidas pela Anadarko. “Com a Decisão Final de Investimento tomada e a
construção em curso, o Mozambique
LNG está a todo vapor”, afirma.

Para o presidente e director-executivo da Total, Patrick Pouyanné, o
projecto Mozambique LNG “é um activo único”, já que corresponde à estratégia daquela petrolífera francesa e
reforça a sua posição em matéria de
gás natural liquefeito. Além deste aspecto, Pouyanné assegurou que como
novo operador estão totalmente empenhados no projecto Mozambique
LNG e irão explorar ao máximo as
suas capacidades humanas, técnicas,
financeiras e de marketing para reforçar ainda mais a sua execução.
Feitos os estudos de viabilidade, a
petrolífera garante que o projecto Mozambique LNG tem um risco mínimo,
pois quase 90 por cento da produção
foi já vendida, através de contratos de
longo prazo com os principais compradores na Ásia e na Europa. Futuramente, sublinha a petroquímica, espera-se
que o projecto tenha uma componente
de gás doméstico destinada ao consumo nacional para contribuir para o desenvolvimento económico. Recorde-se
que a Decisão Final de Investimento
relativa ao projecto Mozambique LNG
foi anunciada em Junho, num valor de
23 biliões de dólares norte-americanos
e que a produção do projecto deverá
iniciar até 2024.
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OIL & GAS

Mozambican hydrocarbons
cause “greed” in Brazilian
companies
A group of Brazilian businessmen operating in the oil
and gas market, representing ten companies, was
recently in Mozambique to establish partnerships in
areas related to the sector.
Arão Nualane (text)

T

o demonstrate their interest in investing in Mozambique, Brazilians
participated in the “2nd Brazil-Mozambique Oil, Gas and Related Sector
Seminar” in Maputo, where they spoke
of their experience and expressed interest in cooperating with Mozambicans.
Sérgio Ferreira, Apex-Brasil’s oil and
gas specialist, said in his speech that

“the experience of Brazilian companies
in offshore enables them to work in Mozambique and assist in the exploration of
natural gas”.
Later, Sérgio Ferreira would state that
it is necessary to have a good discussion with all involved so that the decisions to be taken are quick. Incidentally,
he stressed that they must be well studied so that the investment environment is
healthy for foreign investors.

“In terms of promoting exports of Brazilian products to Mozambique, we focus on oil and gas. There are even some
companies that already act and supply
the projects and some others with interest in entering the market. We had a company fair in Brazil, attended by about
50 companies and 10 showed interest
in working in the Mozambican market,
”said the Apex-Brasil representative.
According to Ferreira, from contacts
made with national companies they obtained positive answers and he believes
that Brazilians will be coming to Mozambique in the near future.
“WE HAVE A LOT TO LEARN AND SHARE”

Another Brazilian who welcomes
Brazil’s opportunity to cooperate with

TOTAL concludes
purchase of Anadarko
assets

F

rench Oil Company Total paid US
$ 3.9 billion to acquire Anadarko’s
26.5 percent stake in the Mozambique LNG project. The amount is equivalent to almost 250 billion meticais.
Negotiations took place after Total
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reached a binding agreement with Occidental (US petrochemical company that
acquired Anadarko Petroleum Corporation shares) last May to acquire Anadarko’s assets in Africa (Mozambique, Algeria, Ghana and South Africa) and have

“INP IS IDENTIFYING THE
MAIN INSTITUTIONS ACTIVE
IN LOCAL CONTENT”

Mozambique is Brazil’s ambassador to
Maputo, Carlos Alfonso Iglesias Puent.
“The issues raised, the comparative
experiences between Brazil, Angola and
Mozambique in the exploration of gas
and oil, I found them very interesting, as
they derive from a very valid exchange
of experiences. We have a lot to learn
and share. I do not believe that Mozambique replicates the examples of Brazil,
but can learn from us, as each reality is
different,”said Puent.
The country was represented by various private sector individuals. It was the

signed the subsequent purchase and
sale agreement in August this year.
One week after the completion of
this operation, Total has appointed
Ronan Bescond as Group Vice President and Managing Director for the
Mozambique LNG project. Bescond
claims to be happy to take the lead in
Mozambique LNG, drawing on Total’s world-class knowledge and experience as well as the solid foundations laid by Anadarko. “With the
Final Investment Decision made and
construction underway, Mozambique
LNG is in full swing,” he says.

case of the Confederation of Economic Associations (CTA) that proved to be
prepared to strengthen the partnership
ties with the entrepreneurs of the “land
of samba”.

“We have companies capable of participating in gas and oil projects. We need international partnerships and Brazil is interested. Brazil has experience and Mozambique
is receptive. What we are going to seek
from Brazilians are best practices and then
fit them into our local content,”said Abreu
Muhimua, president of CTA’s Mineral Resources, Hydrocarbons and Energy.

For Total President and CEO Patrick
Pouyanné, the Mozambique LNG project “is a unique asset” as it corresponds
to the strategy of that French oil company and reinforces its position on liquefied natural gas. In addition, Pouyanné
has ensured that as a new operator they
are fully committed to the Mozambique
LNG project and will fully exploit their
human, technical, financial and marketing capabilities to further enhance their
implementation.
After feasibility studies, the oil company guarantees that the Mozambique
LNG project has minimal risk as nearly

During the seminar the local content
theme was also discussed. Many participants highlighted the training of oil and
gas technicians as well as the use of Mozambican labor force in the sector.
As such, Mozbusiness asked Natália
Camba, director of Local Content at the
National Petroleum Institute (INP), about
what her institution has done so far for local content. And Natália Camba responded
as follows: “INP, on behalf of the Ministry
of Mineral Resources and Energy has been
identifying the main institutions active in
local content and setting up a committee
to identify the roles and main responsibilities of each of them as well as how to link
them directly to oil and gas companies.
INP, according to its Local Content Director, is allowing an open exchange of information for companies to start following
local content plans.
“We are working with some institutions
to map what the existing workforce is and
look at what skills are needed for oil and
gas projects. We currently get about 50 percent of Anadarko’s project. We are directing some institutions to change their curricula to what the market needs are,”he adds.

90 percent of production has already
been sold through long-term contracts
with major buyers in Asia and Europe.
In the future, underlines the petrochemical, the project is expected to have a
domestic gas component intended for
domestic consumption to contribute to
economic development. It is recalled
that the Final Investment Decision on
the Mozambique LNG project was announced in June, valued at US $ 23 billion, and project production is expected
to begin by 2024.
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ENERGIA

“Um prato forte”
de investimento
Moçambique aumenta a participação na exploração do seu potencial híbrido, visando
maximizar a qualidade da energia fornecida e expandir a rede elétrica a nível nacional.
Virgínia Mangue (texto)

E

sta abertura enquadra-se no programa
“Energia para todos”, lançado pelo
Presidente da República, Filipe Nyusi, na província de Nampula, aquando da
inauguração da subestação de transformação de energia eléctrica, que vai abastecer
a região Norte do país. Na altura e dirigindo-se à população, o Chefe de Estado garantiu que todos os moçambicanos terão
acesso à energia eléctrica até 2030.
A subestação inaugurada encontra-se
orçada em 19 milhões de dólares e o montante que foi financiado pelo Governo do
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Japão através da Agência de Cooperação
Internacional Japonesa (JICA).
Em conformidade com o estatuto da
Electricidade de Moçambique (EDM) e o
programa lançado pelo Chefe de Estado,
outro empreendimento foi levado a cabo
pelo Governo a nível da região norte do
país. Trata-se da construção da Central Solar de Metoro, no distrito de Ancuaba, na
província de Cabo Delgado. A informação
foi avançada pelo presidente do Conselho
de Administração da EDM, Ali Sicola, que
garantiu que as obras irão iniciar ainda em
2019.
De acordo com Sicola, a construção da
central solar vai reduzir o défice de energia

eléctrica na zona Centro e Norte de 150
para 100 megawatts e a empreitada da sua
construção estará a cargo da empresa francesa Neoen.
Ainda no âmbito do desenvolvimento
social, concretamente na área da energia
a nível da região Centro, a Central Solar
localizada na província da Zambézia deu
início à operação comercial com ligação
à rede eléctrica nacional. A central tem
uma capacidade de produzir 40 megawatts e vai fornecer 79 gigawatts de energia
eléctrica a 175 mil habitações no norte de
Moçambique.
Este projecto pertence à Scatec Solar,
que é sócia maioritária, e teve um custo de

76 milhões de dólares, obtidos através de
uma aplicação em capital social de 14 milhões de dólares, uma doação de 7 milhões
de dólares e empréstimos no montante de
55 milhões de dólares.
Para além da Scatec Solar, o empreendimento conta com outros dois parceiros,
nomeadamente a Electricidade de Moçambique e a KLP Norfund investment.
O CORE DAS TERMOELÉCTRICAS

Para apostar numa forma diferente das
demais empresas de produção de energia,
a Somagec Moçambique, uma subsidiária
do grupo China Energy Engineering Corporation, vai construir uma central termoeléctrica alimentada a carvão no distrito de
Nacala-a-Velha, na província de Nampula. A central vai ter capacidade de produzir
200 megawatts de energia elétrica e será

alimentada com o carvão extraído pela
Vale Moçambique em Moatize, na província de Tete.
Este projecto está orçado em 21,7 mil
milhões de meticais (355 milhões de dólares) e será concluído em 2022. É um empreendimento que irá contribuir para o suprimento do défice de energia eléctrica na
zona centro do país. De lembrar que actualmente a província de Nampula dispõe
de 42 megawatts.
E para elevar o quadro das participações na exploração da área de produção de
energia, a nível da região Sul, o Governo
moçambicano aprovou os termos e condições de concessão à empresa Beluluane Gás Company, S.A, para a criação da
termoelétrica com a capacidade total instalada até 2000 megawatts. Assim sendo,
a concessionária irá igualmente construir

um gasoduto entre o Porto da Matola e a
Central Termoeléctrica de Beluluane, na
província de Maputo, ficando responsável
pela produção e venda de energia no estrangeiro. Trata-se de um investimento de
2.8 mil milhões de dólares e a sua construção terá a duração de cinco anos.
De acordo com a porta-voz do Governo, Ana Comoana, o projecto vai contribuir para que até 2043 Moçambique produza 8000 megawatts, tornando-se num
polo regional de produção e fornecimento
de energia.
Por esta razão, a concessionária ficará com o direito exclusivo para financiamento, construção, operação, exploração,
manutenção, e expansão de infraestruturas
para importação, recepção, armazenamento, tratamento, exportação de Gás Natural
Liquefeito (GNL).
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ENERGY

A “centerpiece”
for investment
Mozambique increases participation in exploiting its
hybrid potential, with a view to maximizing the quality
of energy supplied and expanding the electricity grid
at national level.

Virgínia Mangue (text)

T

his opening is part of the “Energy for All” program, launched
by the President of the Republic,
Filipe Nyusi, in Nampula province, at
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the inauguration of the electricity transformation substation, which will supply the northern region of the country.
Addressing the population at the time,
the Head of State assured that all Mozambicans will have access to electricity by 2030.

The inaugurated substation is budgeted at US $ 19 million and the amount
was funded by the Government of Japan through the Japanese International
Cooperation Agency (JICA).
In accordance with the Electricity of Mozambique (EDM) statute and
the program launched by the Head of
State, another venture was undertaken
by the Government at the northern level
of the country. This is the construction
of the Solar Central de Metoro, in Ancuaba district, Cabo Delgado province.
The information was provided by EDM

Chairman Ali Sicola, who assured that
the works will start in 2019.
According to Sicola, the construction
of the solar plant will reduce the electricity shortage in the Center and North
parts from 150 to 100 megawatts and
the contract will be built by the French
company Neoen.
Also in the context of social development, specifically in the area of energy
in the Central region, the Central Solar
located in the province of Zambezia began commercial operation with connection to the national electricity grid. The
plant has capacity to produce 40 megawatts and will provide 79 gigawatts of
electricity to 175,000 homes in northern Mozambique.
This project is owned by Scatec Solar, which is a majority shareholder,
and had a cost of $ 76 million through
a $ 14 million equity investment, a $ 7
million grant and loans of $ 55 million
dollars.
In addition to Scatec Solar, the venture has two other partners, namely

Electricity of Mozambique and KLP
Norfund investment.
THE CORE OF THERMOELECTRIC

To bet on a different form from other power generation companies, Somagec Mozambique, a subsidiary of the
China Energy Engineering Corporation group, will build a coal-fired power station in the Nacala-a-Velha district
of Nampula province. The plant will
have the capacity to produce 200 megawatts of electricity and will be fed with
coal extracted by Vale Moçambique in
Moatize, Tete province.
This project is estimated at 21.7 billion meticais (US $ 355 million) and
will be completed in 2022. It is a venture that will contribute to the supply of
the electricity deficit in the central part
of the country. Remember that Nampula province currently has 42 megawatts.
And in order to increase its participation in the exploration of the energy production area in the southern region, the Mozambican Government

approved the terms and conditions of
concession to Beluluane Gas Company,
SA, for the creation of the thermoelectric plant with the total installed capacity of up to 2000 megawatts. Accordingly, the concessionaire will also build
a pipeline between Porto da Matola and
Beluluane Thermoelectric Power Station in Maputo province, and will be responsible for producing and selling energy abroad. It is an investment of $ 2.8
billion and will be built for five years.
According to Government spokeswoman Ana Comoana, the project will
help Mozambique to produce 8000
megawatts by 2043, making it a regional hub for energy production and
supply.
For this reason, the concessionaire
will have the exclusive right to finance,
construct, operate, operate, maintain,
and expand infrastructure for the importation, reception, storage, treatment,
exportation of Liquefied Natural Gas
(LNG).
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INDÚSTRIA

Regendra de Sousa diz que
foco será a industrialização
Os próximos cinco anos de
governação em Moçambique
são vistos como sendo de
industrialização, segundo
o ministro da Indústria
e Comércio, Regendra
de Sousa, durante um
seminário sobre a indústria
denominado “Desafios do
Sector Industrial e Medidas
para a sua Alavancagem”.
Regendra referiu igualmente
que esta industrialização virá
da mineração.
Arão Nualane (texto)

O

ministro da Indústria e Comércio
em Moçambique diz que é preciso
trabalhar para a industrialização ser
uma realidade no país. Ragendra recordou
que em 1974, na Coreia do Sul, o Produto Interno Bruto (PIB) era de 987 mil dólares ‘per capita’. Curiosamente, no mesmo
ano, e num momento em que Moçambique
ainda era colonizado, o seu PIB era mais
elevado (1.040 dólares). Isto para dizer
que, na época, tínhamos uma economia
mais rica do que os sul-coreanos. Contudo, o cenário mudou e a Coreia do Sul encontra-se hoje muito mais desenvolvida.
Ragendra de Sousa considera que a área
económica continua a ser uma das prioridades do Governo, sobretudo no que concerne à transformação da economia, por
forma a dar um salto qualitativo no crescimento do PIB, o que no seu ponto de
vista pode aumentar a competitividade e
permitir uma entrada do país no mercado
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estrangeiro. E o ministro não parou, tendo ainda sublinhado que é preciso que
o empresariado tenha um financiamento à altura bem como informação sobre
matéria-prima.
Mateus Matusse, director nacional da
Indústria, na apresentação do tema “Implementação da Política Estratégica Industrial”, defendeu entre outras ideias, a
necessidade de se aumentar a produção industrial, uma vez que o PIB nacional tem
estado em declínio, de 2017 e 2018.
Matusse diz ser necessário trazer “robustez” ao PIB, promovendo o conteúdo local, assim como definir as indústrias
prioritárias, associando a isso uma redução das importações.
SOLUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO
INDUSTRIAL MAIS PRÓXIMA

O seminário em causa trouxe uma “luz
no fundo do túnel” afirmando que o fundo para a revitalização da indústria em
Moçambique deverá estar pronto em
Dezembro.

A informação foi avançada pelo Banco Nacional de Investimento (BNI), considerando que o mesmo terá uma contribuição média de 9% no PIB. A “boa nova”
revelada também pelo BNI, através do seu
Presidente de Conselho de Administração,
Tomás Matola, é que o Banco Mundial e
investidores chineses estão interessados
em financiar o projecto.
A iniciativa existe há cerca de 8 meses
e nasceu da assinatura de um memorando
que envolve o Ministério, o BNI e a CTA.
O presidente das Confederações das Associações Económicas, Agostinho Vuma,
referiu ser necessário ter um sistema financeiro comportado, para que as taxas de
juro sigam de encontro aos objectivos do
sector privado. “Temos de começar a trabalhar com metas para que o que estamos
a fazer seja mensurável”.
Aliás, Vuma alertou para o facto de que
a redução de 300 médias empresas, no período de 2003 a 2015, significou a perda
do valor acrescentado bruto da indústria
manufactureira na ordem dos 9,4%.

INDUSTRY

Regendra de Sousa
states that focus will be
on industrialization
The next five years
of governance
in Mozambique
are seen as being
industrialized,
according to
Industry and Trade
Minister Regendra
de Sousa, during an
industry seminar
called “Industrial
Sector Challenges
and Measures for
Leverage”. Regendra
also noted that this
industrialization will
come from mining.
Arão Nualane (text)

T

he Minister of Industry and Trade
in Mozambique says that it is necessary to work for industrialization to be a reality in the country. Ragendra recalled that in 1974, in South
Korea, Gross Domestic Product (GDP)

was $ 987,000 per capita. Interestingly, in the same year, and at a time when
Mozambique was still a colony, its GDP
was higher ($ 1,040). This meant that at
that time we had a richer economy than
the South Koreans. However, the scenario has changed and South Korea is much
more developed today.
Ragendra de Sousa considers that the
economic area remains one of the Government’s priorities, especially as regards
the transformation of the economy, in order to make a qualitative leap in GDP
growth, which in his view may increase
competitiveness and allow a country to
enter the foreign market. And the minister did not stop, and also stressed that it
is necessary for the business community
to have adequate financing as well as information about raw materials.
Mateus Matusse, National Director of
Industry, in the presentation of the theme
“Implementation of the Strategic Industrial Policy”, defended among other
ideas, the need to increase industrial production, since the national GDP has been
declining from 2017 and 2018.
Matusse says it is necessary to bring
strength to GDP, promoting local content, as well as defining priority industries, and reducing imports.

INDUSTRIAL REVITALIZATION
SOLUTION IS CLOSER

The seminar in question brought a
light at the end of the tunnel stating that
the fund for revitalizing industry in Mozambique should be ready in December.
The information was advanced by the
National Investment Bank (BNI), considering that it will have an average contribution of 9% in GDP. The good news
also revealed by BNI, through its Chairman of the Board, Tomás Matola, is that
the World Bank and Chinese investors
are interested in financing the project.
The initiative has been around for 8
months and was born from the signing of
a memorandum involving the Ministry,
BNI and CTA.
The president of the Confederations
of Economic Associations, Agostinho Vuma, said it was necessary to have
a well-functioning financial system so
that interest rates would meet the objectives of the private sector. “We have to
start working on goals so that what we
are doing is measurable.” In fact, Vuma
warned that the reduction of 300 medium-sized enterprises in the period 20032015 meant that the gross value added of
manufacturing industry fell by 9.4%.
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ALMOÇO COM...

ESSELINA MACOME, CEO DA FINANCIAL SECTOR DEEPENING MOÇAMBIQUE

O trampolim
para as FINTECHS
Financiado pelo Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID)
e pela Agência de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional da Suécia, a Financial
Sector Deepening Moçambique (FSD Moç) é um programa que apoia o desenvolvimento do
sector financeiro nacional com enfoque na expansão dos níveis de inclusão financeira. O seu
grupo-alvo é constituído maioritariamente por jovens, mulheres e pequenos comerciantes
com limitações de acesso a serviços financeiros apropriados. Hoje, com cinco anos de
existência, Esselina Macome, CEO da FSD Moç, tece uma análise ao sector, apontando
desafios, oportunidades e conquistas.
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Em todas as acções que desenvolvemos, acreditamos
que o digital e a inovação é que nos levarão às zonas
recônditas e não a banca formal ou tradicional.

Em 2014, apenas 24 por cento da
população adulta tinha acesso formal aos
serviços financeiros. Hoje, decorridos
quase 5 anos, qual é o cenário?

Está neste momento a decorrer o processo de colecta de dados para o Finscope de
2019. Então, do lado da procura, essa pergunta será melhor respondida com os dados
de 2019. Entretanto, do lado da oferta, segundo o Banco de Moçambique, vê-se claramente que há uma mudança nesses números,
particularmente se virmos as pessoas que
usam a moeda electrónica. Há um aumento significativo e podemos dizer que mais de
50 por cento das pessoas têm contas bancárias e de moeda electrónica. Mas são resultados vistos na base de informações disponibilizadas pelas instituições provedoras destes
serviços. É também importante ter em conta que no ‘Censo de 2019’ foram colocadas
algumas questões relativas à inclusão financeira, como, por exemplo, se a pessoa tem
uma conta de moeda electrónica ou bancária
ou se tem crédito numa instituição financeira. O Censo já tem os seus resultados, mas
há a necessidade de analisarmos de forma

aprofundada, pois o Censo trata de toda a população independentemente da idade, sendo
que quando falamos destas questões incluímos as pessoas economicamente activas. O
trabalho está a ser realizado em coordenação
com o Instituto Nacional de Estatística e esperamos que, até ao final do ano, possamos
dizer com exactidão o que está a acontecer
do lado da procura.
A FSD Moç representa uma pedra de
toque importante na implementação da
estratégia nacional de inclusão financeira
do Governo para 2016-2022, que garante
a disponibilidade e acessibilidade de
produtos e serviços financeiros de
qualidade adequados às necessidades da
população moçambicana. Até ao momento,
e desde 2014, quais foram as principais
conquistas da FSD? E de que modo foi
possível obter essas conquistas?

O programa da FSDMoç começou em
2014 e em 2016, como bem diz, é aprovada
a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Há três vertentes que explicam o contributo da FSDMoç na implementação desta

estratégia. Primeiro, o facto de garantir que
há serviços de qualidade que são oferecidos à população desfavorecida. São maioritariamente as mulheres, os jovens e os
pequenos agricultores localizados na zona
rural o grupo-alvo da FSDMoç. A FSDMoç
não é uma entidade implementadora, mas
trabalha em coordenação com as instituições provedoras de serviços, os reguladores
e os beneficiários. Por exemplo, na área de
seguros, que é no país muito pouco desenvolvida, estamos a trabalhar com o regulador de seguros para criar um ecossistema
de micro-seguros. Estamos a trabalhar também com a área dos mercados de capitais e
aqui trabalhamos juntamente com a Bolsa
de Valores [de Moçambique] e instituições
reguladoras para ver como podemos massificar os serviços e melhorar o financiamento para as PME. Trabalhamos também com
grupos de poupança, que estão nas zonas
rurais, no sentido de melhorarem as suas
actividades. Em todas as acções que desenvolvemos, acreditamos que o digital e a
inovação é que nos levarão às zonas recônditas e não a banca formal ou tradicional.
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Nós queremos trazer
os serviços financeiros
como um meio catalisador
da produção e a parte
financeira como auxiliar.
Estamos a tentar
identificar alternativas de
financiamento às PME, que
não seja apenas o crédito
bancário e é preciso que
elas estejam preparadas
para outras alternativas.

O Banco de Moçambique e a FSDMoç
lançaram em Maio a Incubadora Sandbox
para tecnologias financeiras (fintechs).
Qual é o propósito do projecto e de que
forma pretendem levá-lo adiante?

tornou-se um dos pilares na disseminação
da inclusão financeira, nomeadamente
face às PME, famílias e produtores rurais.
Que desafios é que encontra em cada um
destes segmentos?

É um ambiente fechado no qual se
fazem testes de uma determinada solução
que não pode ser implementada porque
não está devidamente regulamentada.
Portanto, adere-se ao projecto para que
uma determinada fintech, em coordenação
com o regulador, possa testar, avaliar e minimizar os riscos associados e garantir a
protecção do consumidor.

Nós queremos trazer os serviços financeiros como um meio catalisador da produção e a parte financeira como auxiliar.
Estamos a tentar identificar alternativas de
financiamento às PME, que não seja apenas o crédito bancário e é preciso que elas
estejam preparadas para outras alternativas.
Mas também trabalhamos com microempresas que se dedicam às pequenas empresas, sendo que algumas estão no sector informal. Queremos trazê-las para o sector
formal e há um trabalho que tem de ser feito
no sentido de torná-las mais apetecíveis ao
crédito. Nos pequenos agricultores, identificámos a necessidade de ter melhores insumos e trabalhamos mais na área de seguros
como forma de garantir, por exemplo, que
as sementes disponíveis estejam asseguradas, e assim aumentar a produtividade.

Qual será a duração da Incubadora Sandbox?

Para nós o Sandbox vai continuar para
sempre. Se assumirmos que a inovação não
para, que há sempre desafios e que o regulador não pode estar à frente desta inovação,
então, haverá sempre esta interacção. Está,
neste momento, a terminar o primeiro ciclo
das fintechs participantes e acreditamos que
em breve o regulador [o Banco de Moçambique] vai anunciar os resultados obtidos.
Entraram 5, mas uma optou por desistir, por
isso neste momento são 4.
Aliada às plataformas digitais, a inovação
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Que contributo a FSDMoç dá para o
desenvolvimento das fintechs?

Nós trazemos a componente de formação para melhorar a oferta de serviços

financeiros digitais. Temos oferecido algumas bolsas a alguns moçambicanos para
fazerem diferentes cursos de certificação
em serviços financeiros digitais que abordam diferentes temáticas. Também ajudamos as fintechs a construírem-se como organizações. Algumas das fintechs por nós
apoiadas participaram, recentemente, em
Budapeste, no congresso da União Internacional das Telecomunicações e algumas
das fintechs e startups que lá estiveram foram premiadas. O mesmo aconteceu no
ano passado em Durban.
A Câmara de Comércio Moçambique –
Estados Unidos da América (CCMUSA)
é também composta por PME. Que
mensagem gostaria de lhes deixar no
tocante à inclusão financeira?

Elas deviam entender a inclusão financeira não apenas como o acesso ao crédito, mas
como uma ajuda que pode melhorar a vida
dos seus trabalhadores e familiares. Por outro lado, as PME devem ter a ambição de um
dia ser algo grande e não permanecerem estagnadas. Devem pensar na inovação como
parte do seu crescimento e forma de estar.
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LUNCH WITH…

ESSELINA MACOME, CEO OF FINANCIAL SECTOR
DEEPENING MOÇAMBIQUE (FSD MOÇ)

The stepping stone
for FINTECHS
Funded by the UK Department for International
Development (DFID) and the Swedish International
Development Cooperation Agency, the Financial
Sector Deepening Moçambique (FSD Moç) is a
program that supports the development of the
national financial sector with a focus on expanding
levels of financial inclusion. Its target group is mostly
young people, women and small businesses with
limited access to appropriate financial services. Today,
with five years of existence, Esselina Macome, CEO of
FSD Moz, weaves an analysis of the sector, pointing
out challenges, opportunities and achievements.

In 2014, only 24 percent of the adult
population had formal access to financial
services. Today, after almost 5 years,
what is the scenario?

The data collection process for Finscope 2019 is currently underway. So,
on the demand side, this question will
be better answered with the 2019 data.
However, on the supply side, according
to the Bank of Mozambique, It is clear
that there is a change in these numbers,
particularly if we look at the people who
use electronic money. There is a significant increase and we can say that over 50
percent of people have bank and e-money accounts. But these are results seen
in the information provided by the institutions that provide these services. It is
also important to note that in the ‘2019
Census’ some questions regarding financial inclusion were raised, such as
whether a person has an electronic or
38 . M ZBUSINESS . Setembro-Outubro 2019

bank account or has credit with a financial institution. The Census already has
its results, but there is a need for further
consideration, as the Census addresses
the entire population regardless of age,
and when we talk about these issues we
include economically active people. The
work is being carried out in coordination
with the National Statistics Institute and
we hope that by the end of the year we
will be able to say exactly what is happening on the demand side.
FSD Moç represents an important
cornerstone in the implementation of the
Government’s national financial inclusion
strategy for 2016-2022, which ensures
the availability and accessibility of quality
financial products and services tailored to
the needs of the Mozambican population.
So far, and since 2014, what were FSD’s

main achievements? And how was it
possible to achieve it?

The FSDMoç program began in 2014
and in 2016, as you well say, the National
Financial Inclusion Strategy is approved.
There are three strands that explain FSDMoç’s contribution to the implementation of this strategy. First, the fact that
there are quality services that are offered
to the disadvantaged population. Mostly
women, young people and small farmers
located in rural areas are the target group
of FSDMoç. FSDMoç is not an implementing entity but works in coordination with service providers, regulators
and beneficiaries. For example, in the insurance area, which is in the underdeveloped country, we are working with the
insurance regulator to create a micro-insurance ecosystem. We are also working
with the capital markets area and here
we work closely with the Mozambique

In all our actions, we
believe that digital
and innovation will
lead us to the hidden
areas, not formal or
traditional banking.

Stock Exchange and regulatory institutions to see how we can mass services
and improve financing for SMEs. We
also work with savings groups in rural
areas to improve their activities. In all
our actions, we believe that digital and
innovation will lead us to the hidden areas, not formal or traditional banking.
The Bank of Mozambique and FSDMoç
launched in May the Sandbox Financial
Technologies Incubator (fintechs). What is
the purpose of the project and how do you
intend to take it forward?

It is a closed environment in which
testing of a particular solution cannot be
implemented because it is not properly regulated. It therefore adheres to the
project so that a particular fintech, in coordination with the regulator, can test,
assess and minimize the associated risks
and ensure consumer protection.

How long will the Sandbox Incubator last?

For us the Sandbox will go on forever. If we assume that innovation does
not stop, that there are always challenges and that the regulator cannot be ahead
of this innovation, then there will always
be this interaction. It is currently completing the first cycle of the participating fintechs and we believe that soon the
regulator “Bank of Mozambique” will
announce the results obtained. 5 started,
but one chose to give up, so at this time
there are 4.
Coupled with digital platforms, innovation
has become one of the pillars in the
spread of financial inclusion, particularly
regarding SMEs, households and rural
producers. What challenges do you
encounter in each of these segments?

We want to bring financial services as
a catalyst for production and finance as
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We want to bring financial services as a catalyst for production and finance
as an aid. We are trying to identify financing alternatives for SMEs other than
bank credit and they need to be prepared for other alternatives.

an aid. We are trying to identify financing alternatives for SMEs other than
bank credit and they need to be prepared
for other alternatives. But we also work
with small business microenterprises,
some of which are in the informal sector. We want to bring them to the formal
sector and there is work that needs to be
done to make them more creditworthy.
With small farmers, we have identified
the need for better inputs and we work
more in the insurance field to ensure,
for example, that available seeds are secured, and thus increase productivity.
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What contribution does FSDMoç make to
the development of fintechs?

We bring the training component to
improve the offer of digital financial
services. We have offered some scholarships to some Mozambicans to take
different certification courses in digital
financial services that address different
topics. We also help fintechs build themselves as organizations. Some of the fintechs we support recently participated
in the International Telecommunication
Union congress in Budapest, and some
of the fintechs and startups that were
there were awarded. The same thing happened last year in Durban.

The Mozambique - United States Chamber
of Commerce (CCMUSA) is also composed
of SMEs. What message would you like to
leave them regarding financial inclusion?

They should understand financial inclusion not just as access to credit, but as
an aid that can improve the lives of their
workers and their families. On the other hand, SMEs must have the ambition
of one day being something big and not
remaining stagnant. They should think
of innovation as part of their growth and
way of being.

• • ••••

DESTAQUE

Combate ao branqueamento
de capitais impõe desafios ao
Governo e Sector Privado
Sete anos após aprovação da Estratégia Nacional de
Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, a
cidade de Maputo acolheu a 2 de Outubro, uma conferência
organizada pelo Millennium Bim em parceria com a
Câmara de Comércio Moçambique- Estados Unidos da
América, que abordou temas como o “Branqueamento de
Capitais e Combate ao Financiamento de Terrorismo” e “A
Desdolarização da Economia”.
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A

conferência “Branqueamento de
Capitais e Combate ao Financiamento de Terrorismo” contou com
diversas individualidades do sector privado e membros do Governo, que juntos discutiram ideias com vista a perceber até que
ponto o país se encontra mergulhado no
esquema de branqueamento de capitais e,
posteriormente, trazer possíveis soluções
que permitam a sua dissociação.

O director geral do Gabinete de Informação Financeira (GIFIM), Armindo Elias
Ubisse, disse no seu discurso que para o
sucesso do combate ao branqueamento de
capitais é necessário alargar o engajamento
do sector privado, tendo em conta que gera
maioritariamente os fluxos monetários.
“É necessário estimular o diálogo entre
empresários e o Governo com vista a convencer e consciencializar o empresariado
do combate ao branqueamento de capitais
e financiamento ao terrorismo, de modo a
impedirmos que o sistema financeiro nacional seja utilizado por criminosos bem
como interceptar os fundos ilícitos para
evitar que venham a parar no sistema”, disse Armindo Ubisse.
Durante o seu discurso, o director da GIFIM apontou para a qualidade das fronteiras nacionais, corrupção e a fragilidade das
instituições como um desafio a ser ultrapassado, no combate do crime organizado
em Moçambique.
Em contrapartida, Faruk Remane, vice-presidente da Câmara de Comércio Moçambique- Estados Unidos da América,

defendeu a ideia de haver um alinhamento
com as boas práticas internacionais, devendo apostar-se também na capacitação das
empresas e na vigilância financeira.
Tomás Timbana, advogado e antigo Bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, apontou o baixo nível de formação sobre a matéria de branqueamento
de capitais por parte dos agentes económicos e a fraca implementação da base legal
existente. Relativamente a esse assunto,
Ubisse referiu que a formação dos magistrados é indispensável e que a legislação
deve ser de qualidade vital. Acrescentou
ainda que o congelamento das contas suspeitas no envolvimento do branqueamento
deve ser imediato.
No painel sobre “Desdolarização, Vantagens para a Economia Nacional”, Jamal
Omar, administrador do Banco de Moçambique, referiu que medidas estão a ser tomadas tendo em vista reforçar o uso do metical nas transacções nacionais, dado que a
redução da circulação da moeda estrangeira no território nacional fortalece a soberania e a confiança das instituições locais,

sem contar que contribui para o reforço da
estabilidade macroeconómica e para a redução da desigualdade.
Como forma de impulsionar a desdolarização em Moçambique, o administrador
do Banco Central destacou a importância
de se ter uma economia produtiva sólida e
deixar de pensar no dólar nas transacções
domésticas.
Por sua vez, o director executivo da
CTA, Eduardo Sengo, defendeu a difusão das práticas que podem configurar crimes de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, às empresas
do sector financeiro visto que, em muitos casos, envolvem-se nestas práticas por
desconhecimento.
De referir que esta conferência foi organizada também com o objectivo de lançar
uma nova marca do Millennium bim denominada “corporate”, tendo em conta a necessidade do banco de criar uma imagem
independente que transmita um sentimento de proximidade e exclusividade aos seus
clientes.
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FOCUS

Fight against money
laundering poses challenges
to Government
and Private Sector
Seven years after the approval of the National
Strategy for the Prevention and Combat of
Money Laundering, Maputo hosted on October
2nd a conference organized by Millennium Bim in
partnership with the Mozambique-United States
Chamber of Commerce, which addressed topics such
as “Money Laundering and Combat the Financing of
Terrorism” and “The Dedolarization of the Economy”.

T

he conference “Money Laundering and Combat the Financing of
Terrorism” featured several private sector individuals and members
of government, who together discussed
ideas to understand how far the country
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is immersed in the money laundering
scheme and after, bring possible solutions to allow their dissociation.
The general manager of the Financial
Information Office (GIFIM), Armindo
Elias Ubisse, said in his speech that for

the successful fight against money laundering it is necessary to broaden the engagement of the private sector, given that
they generate most cash flows.
“It is necessary to stimulate dialogue
between businessmen and the Government with a view to convincing and
making businessmen aware of the fight
against money laundering and financing of terrorism, in order to prevent the
national financial system from being
used by criminals and to intercept illicit
funds to prevent them from entering the

system, ”said Armindo Ubisse.
During his speech, the director of
GIFIM pointed to the quality of national borders, corruption and the fragility of institutions as a challenge to
overcome in the fight against organized
crime in Mozambique.
On the other hand, Faruk Remane, vice-president of the Mozambique-United States Chamber of
Commerce, defended the idea of an
alignment with international good practices, and focus on business training

and financial surveillance.
Tomás Timbana, lawyer and former
President of the Mozambican Bar Association, pointed to the low level of training on money laundering by economic
agents and the poor implementation of
the existing legal basis. In this regard,
Ubisse said that the training of magistrates is indispensable and that legislation must be of vital quality. He added
that the freezing of suspicious accounts
involving money laundering should be
immediate.

In the panel on “Dedolarization, Advantages for the National Economy”,
Jamal Omar, director of the Bank of
Mozambique, said that measures are
being taken to reinforce the use of metical in domestic transactions, as the reduction in foreign currency circulation
on the national territory strengthens the
sovereignty and confidence of local institutions, not to mention contributing
to the strengthening of macroeconomic
stability and the reduction of inequality.
As a way of boosting dedolarization
in Mozambique, the Central Bank administrator stressed the importance of
having a solid productive economy and
not thinking about the dollar in domestic transactions.
On the other hand, CTA Executive
Director Eduardo Sengo defended the
diffusion of practices that may constitute money laundering and terrorist financing crimes to financial sector
It should be noted that this conference was also organized with the objective of launching a new Millennium
bim brand called “corporate”, taking
into account the bank’s need to create
an independent image that transmits a
sense of closeness and exclusivity to its
customers.
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NETWORKING

INDÚSTRIA EXTRACTIVA E MEGA-PROJECTOS

Desafios e oportunidades
vistos à lupa
Num futuro não muito longínquo, os mega-projectos irão
alterar o panorama empresarial em Moçambique e criar
novas oportunidades de negócio e investimento privado. Foi
esta a nota dominante de um briefing económico organizado
pela Câmara de Comércio Moçambique – Estados Unidos da
América (CCMUSA) e o Millennium bim, em Setembro.

O

evento, que procurou analisar a
nova vaga de crescimento e diversificação económica e partilhar
com a comunidade empresarial as principais notas do ambiente macroeconómico
nacional, teve como keynote speaker Oldemiro Belchior, economista-chefe e director da Banca de Investimentos daquela instituição financeira.
Após uma síntese radiográfica do actual cenário económico do país, Belchior
afirmou que segundo as últimas previsões
o peso da indústria extractiva no Produto
Interno Bruto (PIB) irá superar os 30% a
médio e longo prazos, contribuindo para
a diversificação da estrutura produtiva
46 . M ZBUSINESS . Setembro-Outubro 2019

nacional. Por conseguinte, a alteração do
landscape empresarial, através da criação
de novas cadeias de valor, parece um fenómeno inevitável. Entretanto, o desenvolvimento do conteúdo local, através da
integração das empresas nacionais nas cadeias de valor dos mega-projectos, deverá obedecer a alguns princípios, nomeadamente: certificação de qualidade, recursos
humanos e know how, perfil empresarial
que respeite as normas internacionalmente
aceites, entre outros.
A Banca, enquanto uma das principais
peças do “xadrez” económico, tem um
papel crucial. No entender de Oldemiro Belchior, a oferta de crédito atractivo

e competitivo às empresas locais deverá
ser a sua principal função. Não obstante
as actuais adversidades, Belchior antevê
um futuro promissor na economia moçambicana. Todavia, aponta alguns indicadores que considera os principais factores de
risco, designadamente: atraso no arranque
dos mega-projectos, vulnerabilidade a factores exógenos como o clima, riscos orçamentais causados pelo fardo da dívida pública interna, níveis de liquidez (quando
altos tornam-se ociosos, devido aos custos
de captação) e o crédito malparado.
Questionado sobre o impacto do conflito entre a China e os EUA na economia
nacional, Belchior explicou que a grande
consequência verifica-se na volatilidade
do preço das commodities. No que respeita às consequências socioecónomicas da
violência xenófoba na RAS, também sobre a economia nacional, o economista defende que “há um efeito de contágio para
os dois lados, já que Moçambique é dos
países africanos que mais consome bens
primários da África do Sul.”

NETWORKING

EXTRACTIVE INDUSTRY AND MEGAPROJECTS

Challenges and
opportunities seen through
the magnifying glass
In the not too distant future,
megaprojects will change
the business landscape in
Mozambique and create
new business opportunities
and private investment.
This was the dominant
note of an economic
briefing organized by the
Mozambique - United States
Chamber of Commerce
(CCMUSA) and Millennium
Bim in September.

T

he event, which sought to analyze
the new wave of economic growth
and diversification and share with
the business community the key notes
of the national macroeconomic environment, had as keynote speaker Oldemiro
Belchior, chief economist and director
of Investment Banking of that financial
institution.
After a radiographic synthesis of the
current economic scenario of the country, Belchior stated that according to the
latest forecasts, the weight of the extractive industry in the Gross Domestic Product (GDP) will exceed 30% in
the medium and long term, contributing to the diversification of the national
productive structure. Therefore, changing the business landscape by creating
new value chains seems an inevitable

phenomenon. However, the development of local content, through the integration of national companies in the
megaproject value chains, should obey
some principles, namely: quality certification, human resources and knowhow, business profile that respects internationally accepted standards, among
others.
Banking, as one of the main pieces of
economic “chess”, plays a crucial role.
In Oldemiro Belchior’s view, offering
attractive and competitive credit to local
businesses should be its main function.
Notwithstanding the current adversities,
Belchior foresees a promising future in
the Mozambican economy. However, he
points out some indicators that he considers as the main risk factors, namely: delay in the start of megaprojects,

vulnerability to exogenous factors such
as climate, budgetary risks caused by the
burden of domestic public debt, liquidity levels (when high become due to borrowing costs) and bad credit.
Asked about the impact of the China-US conflict on the national economy,
Belchior explained that the major consequence is commodity price volatility. Regarding the socioeconomic consequences of xenophobic violence in the
RSA, also on the national economy, the
economist argues that “there is a contagion effect for both sides, since Mozambique is one of African countries
that most consumes primary goods from
South Africa.”
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Technoserve, a
catalisadora da
indústria agrícola
Através do trabalho exercido pela TechnoServe nas indústrias
agrícolas, a sua equipa assistiu a um progresso real no
sector da Agricultura. Aliás, a empresa desenvolveu um papel
marcante que foi o de catalisar a transformação de toda
a indústria e remover barreiras ao progresso económico,
sobretudo nos sectores de caju, aves e soja. Segundo a
directora nacional, Jane Grob, a TechnoServe aprendeu que
não podia apenas promover a produção ou o processamento,
sem abordar o acesso ao mercado, o fornecimento de insumos
ou o ambiente propício, ao mesmo tempo.

A TechnoServe Moçambique marcou 20
anos de crescimento inclusivo e redução
da pobreza. De que modo encara essa
evolução?

O crescimento de Moçambique, nos últimos 20 anos, tem sido verdadeiramente notável. Em meados da década de 90,
quase 70% da população vivia abaixo da
linha da pobreza, hoje esse número está
mais próximo de 45%. Temos visto avultadas entradas de investimento directo estrangeiro, pois as pessoas reconhecem o
enorme potencial que este país possui. Temos observado um crescimento nas principais indústrias agrícolas, que são fundamentais para um país em que quase 70%
da população reside em áreas rurais e exerce actividades agrícolas de subsistência.
Essas indústrias agrícolas floresceram usando modelos de negócio que estimularam o
crescimento inclusivo, impactando, assim,
em centenas de milhares de pessoas na base
da pirâmide. Então, vemos essa evolução
como muito promissora; através de nosso trabalho nessas indústrias, sabemos que
houve um progresso real no sector agrícola
e, portanto, a evolução é possível.
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A empresa desenvolveu um papel
marcante que foi o de catalisar a
transformação de “toda a indústria”
e remover barreiras ao progresso
económico, principalmente nos sectores
de caju, aves e soja. Como decorreu essa
experiência, e quais foram as principais
conquistas?

Na TechnoServe, esforçamo-nos por catalisar a transformação de ‘indústrias inteiras’, o que significa que tentamos intervir
no sistema de mercado na sua totalidade
para que a indústria se torne realmente
funcional. Aprendemos que não podemos
apenas promover a produção ou o processamento, sem abordar o acesso ao mercado, o fornecimento de insumos ou o ambiente propício, ao mesmo tempo.
Focamos a nossa atenção nos sectores
onde vimos uma oportunidade para os pequenos agricultores se tornarem parte de
um sector lucrativo e, portanto, aumentarem a sua renda de maneira significativa. Ao longo dos anos, procuramos criar
modelos de negócios inclusivos em sectores-chave; modelos que alinham os interesses e reúnem grandes e pequenas

empresas bem como empreendedores, a
fim de encontrar formas de relações económicas mutuamente benéficas.
Conforme mencionado, hoje vemos que
Moçambique possui várias indústrias agrícolas fortes que não existiam há 20 anos;
indústrias como o do caju, aves e soja que
foram lucrativas não apenas para as grandes agro-empresas e processadores, mas
também para a grande base de pequenos
agricultores rurais que são os produtores
dessas culturas e para as comunidades rurais que fornecem emprego nas fazendas
e nas fábricas. O contínuo crescimento e
sucesso dessas indústrias é talvez a maior
conquista que temos até ao momento.
Ao longo dos anos, a TechnoServe
trabalhou com fábricas de caju e
agricultores para estimular o crescimento
e o investimento no sector. Em vários
anos, dezenas de novas fábricas foram
abertas, processando quase 50% da
castanha de caju. Qual o ponto de situação
que faz do sector na actualidade?

Devido ao nosso trabalho inicial e transformador no sector do caju, sempre fomos

um parceiro de pensamento no sector e
continuamos a defender activamente políticas e regulamentos para garantir a sustentabilidade de todo o sector, principalmente dos processadores. Através do
trabalho árduo e de investimentos importantes, agora existem 17 fábricas funcionais de caju em operação no país, que empregam mais de 15.000 trabalhadores, a
maioria das quais mulheres que são residentes em áreas rurais.
As comunidades onde essas fábricas estão localizadas tornaram-se movimentadas
zonas comerciais, com centenas de lojas e
mercados, oferecendo ainda mais emprego e renda. Além disso, esses processadores continuam a fornecer uma demanda estável de castanha de caju, o que beneficia
os 1,4 milhões de pequenos agricultores
que produzem essa castanha de caju crua
e, como tal, somos fortes apoiadores desse sector.
Enquanto estamos a ver um crescimento
nos volumes de produção e nos grãos processados no
 país, os processadores estão
actualmente a enfrentar alguns desafios difíceis. Recentemente, a Índia impôs uma

tarifa de importação de 70% aos grãos processados, protegendo assim o seu próprio
mercado e colocando os processadores indianos em vantagem em relação aos processadores de África. Isso permitirá que
os comerciantes que vêm a Moçambique
comprem castanha de caju crua para processamento na Índia e paguem preços altos; preços que os processadores moçambicanos podem não conseguir igualar. A
indústria e o Instituto de Promoção do
Caju do Ministério da Agricultura (INCAJU) estão actualmente a debater sobre
como enfrentar esse desafio.
Actualmente, o INCAJU e a TechnoServe estão a desenvolver uma plataforma baseada em telefone celular que pode
ser usada pelos agentes de extensão do
INCAJU no campo para colectar e disseminar dados importantes sobre a produção e a comercialização de caju. A plataforma vai incluir um elemento ‘Parceria
Público-Privada’, que permitirá a colecta
de dados para e por outros actores do setor, como processadores de caju. Acreditamos que essa ferramenta vai permitir uma
melhor regulamentação da indústria pelo

INCAJU e que os actores da cadeia de valor vão aceder a informações que, por sua
vez, irão estimular uma melhor oferta de
insumos, assistência técnica e rastreabilidade na cadeia de valor.
A TechnoServe também desempenhou um
papel fundamental no desenvolvimento
da indústria avícola do país, que era
relativamente pequena e desorganizada
antes de 2005, com a maioria da demanda
doméstica atendida pelas importações
de frango congelado. Qual foi o vosso
contributo para aumentar a produção
nacional?

Antes de 2005, Moçambique produzia
menos de 5.000 toneladas de aves e estava a importar a maior parte do consumo
doméstico de frango congelado. Não havia marca nacional ou organização unificadora de produtores, e os pequenos produtores de aves lutavam para obter lucro e
operar em plena capacidade. Em 2006, entramos no sector avícola e trabalhamos directamente com pequenos agricultores na
produção avícola para iniciar novos arranjos de cultivadores subcontratados, para
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que esses agricultores pudessem fornecer
aos processadores de aves em larga escala.
Fornecemos concessões iguais a esses processadores de aves em larga escala para que os mesmos pudessem comprar
o equipamento e a tecnologia necessários
para aumentar sua competitividade. Estabelecemos uma associação do sector para
representar interesses comerciais e lançamos uma campanha de média nacional
para melhorar o mercado de frangos domésticos. Com esses esforços, a produção
de aves cresceu cerca de 600%, passando
de aproximadamente 7.000 toneladas de
aves, em 2006, para mais de 50.000 toneladas de produção, em 2011.
Em 2008, os aumentos na produção de
aves de pequeno porte contribuíram para
mais de 400.000 dólares de renda anual
para mais de 379 pequenos agricultores.
Em 2011, estima-se que 2.500 pequenos
agricultores estavam envolvidos na produção de frangos de corte orientada para
o mercado, com 600 a 800 desses pequenos produtores envolvidos num programa de produtores terceirizados. Até 2015,
a produção ultrapassou as 60.000 toneladas, satisfazendo aproximadamente 69%
da demanda doméstica de frango congelado. Hoje, a indústria nacional de aves de
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Moçambique continua a crescer rapidamente e a conscientização nacional da produção local é alta; Actualmente, estamos a
trabalhar em Cabo Delgado para construir
a indústria avícola nesta província, principalmente para a produção de ovos, mas
também para produção de frangos.
Um dos aspectos-chave passa pelo encetar
de parcerias em prol do desenvolvimento
inclusivo e da redução da pobreza. Quem
são os vossos principais parceiros?

Trabalhamos com vários parceiros corporativos para promover investimentos em
sectores-chave e construir cadeias de suprimentos locais para o fornecimento de pequenos produtores. Ao longo dos anos, esses parceiros incluíram grandes empresas
multinacionais como ETG, Olam, AB In-Bev, Syngenta e Plexus, além de empresas
moçambicanas como a Condor, Novos Horizontes, Higest, JFS e Casa do Agricultor.
Trabalhamos com uma série de parceiros
do sector financeiro para aumentar o acesso
ao financiamento, incluindo os bancos Banco Terra, Letshego, BancABC, Gapi e BCI
- bem como outras empresas que oferecem
produtos financeiros como a Vodacom.
Além disso, trabalhamos em estreita colaboração com parceiros do sector público,

particularmente o Ministério da Agricultura, o Ministério do Género e o Ministério
da Indústria e Comércio, para desenvolver a capacidade para regular e promover
indústrias em crescimento. O nosso objectivo, nos próximos 10 anos, é o de dimensionar o nosso impacto, alavancando
e compartilhando o conhecimento e construindo novas parcerias, a fim de catalisar
novas mudanças.

Anos de actuação no Mercado
A TechnoServe no mercado
moçambicano desde 1998
Resultados entre 2013 e 2017
US $ 52,4 milhões em benefícios
financeiros
62.900 pessoas alcançadas
US $ 2,92 milhões em financiamento
mobilizados
24% de mulheres
Número de colaboradores?
A organização tem aproximadamente
60 funcionários em todo o país.
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Technoserve, the catalyst for
the agricultural industry
Through TechnoServe’s work in the agricultural
industries, its team has seen real progress in the
agriculture sector. Indeed, the company has played
a key role in catalyzing the transformation of the
entire industry and removing barriers to economic
progress, particularly in the cashew, poultry and soy
sectors. According to national director Jane Grob,
TechnoServe learned that it could not only promote
production or processing without addressing market
access, input supply or the enabling environment at
the same time.

TechnoServe Mozambique has marked
20 years of inclusive growth and poverty
reduction. How do you view this evolution?

The growth of Mozambique in the last
20 years has been truly remarkable. In
the mid-1990s, close to 70% of the population lived under the poverty line - today that number is closer to 45%. We
have seen tremendous inflows of foreign
direct investment in the past 20 years as
people have recognized the tremendous
potential this country holds. We have
seen growth in key agricultural industries, which are paramount for a country
where nearly 70% of the population reside in rural areas and pursue agricultural
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activities for their livelihoods. These agricultural industries have flourished using business models that have spurred inclusive growth thus impacting hundreds
of thousands of people at the base of the
pyramid. So, we view this evolution as
very promising; through our work in
these industries we know that real progress in the agricultural sector has occurred and therefore is possible.
The company has played a key role in
catalyzing the transformation of “the
whole industry” and removing barriers
to economic progress, particularly in the
cashew, poultry and soy sectors. How did
this experience go, and what were the
main achievements?

At TechnoServe, we strive to catalyze
the transformation of ‘entire industries’,
meaning that we have tried to intervene
in the market system in its entirety in order for the industry to become truly functioning. We have learnt that you cannot
just promote production or processing,
while not addressing market access, input supply or the enabling environment
at the same time. We have focused on industries where we saw an opportunity for
smallholder farmers to become part of a
profitable industry and therefore grow
their incomes in a significant way. Over
the years, we have sought to build inclusive business models in key industries;
models that align the interests and bring

together big and small businesses and entrepreneurs in order to find ways for mutually beneficial economic relationships.
As mentioned, we see that Mozambique
has several strong agricultural industries
that exist today which did not exist 20
years ago; industries such as cashew,
poultry and soybean that have been profitable not only for the large agro-companies and processors, but also for the large
base of rural smallholder farming households who are the producers of these
crops and for the rural communities who
provide employment on the farms and in
the factories. The continued growth and
success of these industries is perhaps the
biggest achievement we have to date.

Over the years, TechnoServe has worked
with cashew factories and farmers to
stimulate growth and investment in the
sector. In several years, dozens of new
factories were opened, processing almost
50% of the raw cashews produced. What is
your current state of play in the sector?

Because of our early and transformative work in the cashew sector, we have
always been a thought-partner in the industry and continue to actively advocate
for policies and regulations to ensure the
sustainability of the whole industry, particularly of the processors. Through the
hard work and important investments of
many people, there are now 17 functional

TechnoServe
Years acting in the market
TechnoServe has worked in Mozambique for
21 years - since 1998.
Results in Mozambique from 2013-2017
$52.4 million in financial benefits
62,900 people reached
$2.92 million in finance mobilized
24% women
Number of employees
TechnoServe has approximately 60
employees across the country.

52 . M ZBUSINESS . Setembro-Outubro 2019

cashew factories operating in the country, which provide employment to over
15,000 workers, the majority of whom
are women that reside in rural areas. The
communities where these factories are
located have become bustling commercial zones with hundreds of shops and
markets offering even more employment
and income. Moreover, these processors
continue to provide stable demand for
cashew nuts, which benefits the 1.4 million smallholder farming households that
produce this raw cashew nut, and as such
we are strong supporters of this industry.
While we are seeing growth in production volumes as well as kernels processed
in country, the processors are currently
facing some tough challenges. India has
recently imposed a 70% import tariff on
processed kernels, thereby protecting
their own market and putting Indian processors at advantage vis-à-vis processors
in Africa. This will allow traders that
come to Mozambique to buy raw cashew
nuts for processing in India to pay high
prices; prices that the Mozambican processors may not be able to match. The industry and the Ministry of Agriculture’s
Institute for the Promotion of Cashew
(INCAJU) are currently in talks about
how to address this challenge.
INCAJU and TechnoServe are currently developing a mobile phone based
platform that can be used by INCAJU
extension agents in the field to collect

and disseminate important data on cashew production and commercialization.
The platform will include a Public-Private- Partnership element, which will enable data collection for and by other industry actors, such as cashew processors.
We believe this tool will allow for better
industry regulation by INCAJU and also
allow value chain actors to access information that will spur better input supply,
technical assistance and traceability in
the value chain.
TechnoServe also played a key role in the
development of the country’s relatively
small and disorganized poultry industry
before 2005, with most of the domestic
demand being met by imports of frozen
chicken. What was your contribution to
increasing national production?

Prior to 2005, Mozambique produced
less than 5,000 tons of poultry and was
importing a majority of the domestic
consumption of frozen chicken. There
was no national brand or unifying national producer organization, and smallscale poultry growers were struggling to
earn a profit and to operate at full capacity. In 2006, we entered into the poultry
sector and worked directly with smallholder farmers on poultry production to
initiate new outgrower arrangements so

these farmers could supply to the largescale poultry processors. We provided matching grants to these large-scale
poultry processors so that they could buy
necessary equipment and technology to
increase their competitiveness. We established an industry association to represent commercial interests and launched a
national media campaign to improve the
market for domestic chickens. Through
these efforts, poultry production grew by
around 600% from roughly 7,000 tons of
poultry in 2006 to more than 50,000 tons
of production in 2011. In 2008, increases in smallholder production of poultry
contributed to over $400,000 annual income for over 379 smallholder farmers.
By 2011, an estimated 2,500 smallholder
farmers were involved with market-oriented broiler production, with 600 to 800
of these smallholders involved in an outgrower program. By 2015 production
exceeded 60,000 tons, satisfying approximately 69% of domestic demand for
frozen chicken. Today, Mozambique’s
national poultry industry continues to
grow rapidly and national awareness of
local production is high; we are currently
working in Cabo Delgado to build up the
poultry industry in this province, particularly for egg production but also broilers
for the live market.

One of the key aspects is the establishment
of partnerships for inclusive development
and poverty reduction. Who are your main
partners?

We work with a number of corporate
partners to promote investments in key
industries and build local supply chains
for smallholder sourcing. Over the years,
these partners have included large multinational companies such as ETG, Olam,
AB In-Bev, Syngenta, and Plexus, as
well as Mozambican companies such as
Condor, Novos Horizontes, Higest, JFS
and Casa do Agricultor. We have worked
with a range of financial sector partners
to increase access to finance, including
Banco Terra, Letshego, BancABC, Gapi
and BCI banks - as well as MNOs who
are offering financial products such as
Vodacom. Moreover, we work closely
with public sector partners, particularly the Ministry of Agriculture, Ministry
of Gender, and Ministry of Industry and
Commerce, to build capacity to regulate
and promote growing industries. Our
goal in the next 10 years is to scale our
impact through leveraging and sharing
knowledge and build new partnerships
in order to catalyze further change.
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Mark Yamout
PERCURSO DE VIDA

LUGAR FAVORITO

Tenho 63 anos e vivo actualmente em Maputo. Sou de
origem libanesa e fui emigrante nos EUA em 1976. Em
1984, iniciei o meu próprio negócio de MFG Silicone e
adesivos selantes com base em Nova Jersey. Em 2010, a
Sika Corporation adquiriu a minha empresa e eu trabalho na
Sika Corporation desde 2010 com várias funções de gestão.
Em 2017, aceitei uma nova tarefa de vir para Moçambique e
tornei-me o DG da Sika Moçambique.

Piedmont, Itália
DESPORTO

Gosto de ir ao ginásio de manhã,
de andar de bicicleta e fazer longas
caminhadas aos fins de semana.
TV

Não vejo muita televisão.

VISÃO DO SECTOR DE ACTIVIDADE

A Sika Moçambique começou a sua actividade no final de
2016, sendo subsidiária da Sika AG. A Sika é uma empresa
química com uma posição de liderança no desenvolvimento
e produção de sistemas e produtos para colagem, vedação,
amortecimento, reforço e protecção no sector de construção
e na indústria de veículos automotores. À medida que a
economia de Moçambique está a melhorar, vemos muitas
oportunidades para a Sika entrar no mercado, oferecendo os
nossos produtos e tecnologias.
Criamos uma equipa local, bem treinada na tecnologia dos
nossos produtos, em vendas e no atendimento ao cliente.
A Sika MZ também investiu e actualizou as instalações
MFG em Boane como forma de apoiar as necessidades e o
crescimento do mercado.
FILOSOFIA DE VIDA

Seja humilde e simples, trate as pessoas da maneira que
gostaria de ser tratado ...
MÚSICA

Jazz

CLUBES E ASSOCIAÇÕES

Em Maputo estou envolvido com a
MAPS, que é uma associação defesa
e um abrigo de animais.
MENSAGEM

Trabalhe duro, escolha os seus amigos
com cuidado, nada é gratuito na
vida...

BACKGROUND INFORMATION AND CURRENT FUNCTION

I am a 63 years old man, currently living in Maputo. I am
of Lebanese origin immigrated to the US in 1976. In 1984
I started my own business of MFG Silicone and adhesive
sealants based in New Jersey. In 2010 Sika Corporation
had acquired my company, I worked for Sika Corporation
since 2010 with multiple management functions. In 2017
I accepted a new assignment to come to Mozambique and
became the GM for Sika Mozambique.

HOBBY

Cozinhar para a família e amigos. E gosto de um bom vinho.
COMIDA PREFERIDA

Comida mediterrânica e italiana
LIDER FAVORITO

O meu mentor é o meu professor de Direito na universidade,
ele apoiou-me nas minhas ideias, incentivou-me a iniciar meu
primeiro negócio e nos tornamo-nos amigos muito próximos.
LIVRO DE CABECEIRA

Não leio muito. De vez em quando, leio um artigo numa
revista, se me chamar a atenção.
MELHOR ENSINAMENTO ATÉ À DATA

Trabalhe duro e não tenha medo de responsabilidades, seja
uma pessoa carinhosa e ajude quando puder.
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VISION OF THE ACTIVITY SECTOR

Sika Mozambique started at the end of 2016, we are as
subsidiary of Sika AG.
Sika is a specialty chemicals company with a leading
position in the development and production of systems
and products for bonding, sealing, damping, reinforcing
and protecting in the building sector and motor vehicle
industry. As the economy in MZ is improving, we see
a lot of opportunities for Sika to enter the market by
offering our product and technology.
We have built a local team who are well trained in our
products technology, sales and customer service. Sika
MZ has also invested and updated our MFG facilities in
Boane to support the market needs and growth.

PHILOSOPHY OF LIFE

Be humble and simple, treat people the way you would like
to be treated...

caring person and help when you can.
FAVORITE PLACE

Piedmont, Italy

MUSIC

Jazz
HOBBY

Cooking to family and friends. I enjoy good wine.

SPORT

I like going to the gym in the morning and enjoy cycling and
taking a long walks on the weekends.
TV

FAVORITE DISH

My favorite are Mediterranean and Italian food.

I do not watch too much TV.
CLUB AND ASSOCIATION

FAVORITE LEADER

My mentor is my law professor at the university, he
supported me with my ideas and encourage me to start my
first business and we became a very close friends.
BED SIDE BOOK

I do not read much, once a while an article in a magazine if it
draw my interest.

In Maputo I am involved with MAPS it is an animal shelter
in Maputo.
MESSAGE

Work hard, choose your friend carefully, nothing is free in
life…

BEST LESSON TO DATE

Work hard and do not be afraid from responsibilities, be a
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RUMOS

“DIAMONDS MEQUFI BEACH RESORT”

Junte o prazer do turismo
aos negócios em Mequfi
A temperatura aumenta, os dias tornam-se mais longos e as
noites mais curtas. Com o Verão à porta, o corpo e a mente
desejam lugares tranquilos e aconchegantes, onde a arte de
bem servir esteja garantida à partida. Nada como experienciar
uns dias no “Diamonds Mequfi Beach Resort”, em Pemba. Um
spot magnífico para recarregar energias e juntar o prazer ao
mundo dos negócios.
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L

ocalizado a 30 quilómetros da cidade
de Pemba, em Cabo Delgado, o “Diamonds Mequfi Beach Resort” oferece
um bouquet de boas sensações.
De manhã à noite, o lugar garante experiências multissensoriais. Os sabores gastronómicos pronunciados, o odor a ‘lemon grass’ a
levitar no ambiente e o resort quase sempre
com turistas de todas as partes do mundo denunciam, desde logo, o êxito do resort.

Chegados ao local, há um aspecto que
denuncia o grau de profissionalismo: há
uma equipa de segurança privada que cuida da tranquilidade e do bem-estar dos
hóspedes e visitantes. Descarregadas as
bagagens - depois de uma viagem tranquila num dos aviões da LAM e de um percurso num automóvel ‘todo o terreno’ - é
tempo para um cocktail de boas-vindas um sumo de laranja fresco com um leve
toque de gengibre. A arquitectura da recepção revestida em madeira, cria um aspecto rústico à sombra dos coqueiros e demais plantas locais, além de uma frescura
absolutamente incrível.
O Diamonds, como é carinhosamente
chamado, além de proporcionar férias e
estadias altamente relaxantes aos hóspedes
e visitantes, possui salas para reuniões empresariais e para a celebração de negócios.
O Diamonds Mequfi Beach Resort é um
spot turístico com 50 quartos, dos quais
38 são do tipo deluxe e os restantes suites.
Além de um cofre digital, um mini-bar,

uma cama aconchegante e uma decoração
única, as casas disponibilizam wi-fi, TV
com canais diversificados e um voucher de
20% de desconto para uma massagem literalmente relaxante no Mvua Spa. A lavandaria e engomagem também fazem parte
do leque de serviços disponibilizados pelo
resort. Encontram-se disponíveis das 8h às
21h horas.
Os visitantes das suites têm os mesmos
privilégios, mas há uma pequena diferença:
os quartos são mais largos, há um sofá-cama que realça a decoração, além do quarto
de banho possuir uma vista para o céu.
Nos dois tipos de quarto há uma boa notícia para os casais: um filho com idade inferior a 14 anos não paga nada.
ACTIVIDADES UNEM O VISITANTE
À MÃE NATUREZA

Outra mais valia do Diamonds passa
pela sua piscina bastante extremamente
generosa em termos de dimensão. Associadas à mesma existem actividades para

ajudar a queimar as calorias ingeridas no
bar e restaurante. As crianças, por demandarem cuidados redobrados, poderão ser
vigiadas por profissionais altamente competentes, cuja missão engloba tanto a segurança como a animação. Junto à piscina
localiza-se o bar, e no edifício Assinatura,
o restaurante principal. Pode-se dizer que
a oferta gastronómica inclui algumas surpresas gourmet do chef Sounesh que são
francamente inesquecíveis.
Ao fundo da propriedade, com vista privilegiada para o mar, encontra-se o Parque
dos Desportos Aquáticos, que funciona todos os dias – das 8h às 17h – abastecido por
um bar que apresenta um staff bem-humorado e pronto a servir. No topo das actividades mais requisitadas estão o kayak, o wind
car, o snorkling e o catamaran, sendo que
até o kite surf se pode praticar na praia.
O “Diamonds Mequfi Beach Resort” é
um sítio verdadeiramente magnífico, onde
o prazer convive de mãos dadas com a
possibilidade de bons negócios.
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DESTINATIONS

“DIAMONDS MEQUFI BEACH RESORT”

Put together the pleasure of
tourism to business in Mequfi
The temperature increases, the days get longer
and the nights shorter. With the beginning of the
summer, body and mind desire quiet and cozy places
where the art of good service is guaranteed from
the start. There’s nothing like experiencing a few
days at Diamonds Mequfi Beach Resort in Pemba. A
magnificent spot to recharge and add pleasure to the
business world.

L

ocated 30 kilometers from Cabo
Delgado’s Pemba town, Diamonds
Mequfi Beach Resort offers a bouquet of sensations.
From morning to night, the place guarantees multisensory experiences. The
pronounced gastronomic flavors, the
‘lemon grass’ scent levitating in the environment and the resort almost always
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with tourists from all over the world, denounce the resort’s success.
Once there, there is one aspect showing the degree of professionalism: there
is a private security team that takes care
of the tranquility and well-being of
guests and visitors. Luggage unloaded
- after a smooth ride on one of LAM’s
planes and an off-road car ride - it’s time

for a welcome cocktail - a fresh orange
juice with a slight hint of ginger. The
wood-lined reception architecture creates a rustic look in the shade of coconut
palms and other local plants, and absolutely incredible freshness.
Lovingly named Diamonds, in addition to providing highly relaxing vacations and stays for guests and visitors,
has rooms for corporate meetings and
business celebration.
Diamonds Mequfi Beach Resort is a 50room tourist spot, of which 38 are deluxe
and the remaining are suites. In addition
to a digital safe, a minibar, a cozy bed and
a unique décor, the houses offer free WiFi, multi-channel TV and a 20% discount
voucher for a literally relaxing massage at
Mvua Spa. Ironing facilities are also part
of the range of services offered by the resort. Available from 8am to 9pm.

Suite visitors have the same privileges,
but there is a slight difference: the rooms
are larger, there is a sofa bed that enhances the décor, and the bathroom has
a view to the sky.
In both room types there is good news
for couples: a child under the age of 14
pays nothing.
ACTIVITIES UNITE GUESTS
WITH MOTHER NATURE

Another advantage of Diamonds is its
extremely generous sized pool. Associated with it are activities to help burn calories from the bar and restaurant. Children, because they require extra care,

can be supervised by highly competent
professionals, whose mission encompasses both safety and entertainment.
Next to the pool there is a bar, and in
the Signature building, the main restaurant. It can be said that the gastronomic offer includes some gourmet surprises from Chef Sounesh that are downright
unforgettable.
At the bottom of the property, with a
privileged sea view, is the Water Sports
Park, which operates every day - from
8am to 5pm - stocked by a bar featuring
a good-humored and ready-to-serve staff.
Top of the range activities are kayak, wind
car, snorkeling and catamaran, and even
kite surfing can be practiced on the beach.
Diamonds Mequfi Beach Resort is a
truly magnificent place where pleasure
coexists hand in hand with the possibility of good business.
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MEMBROS CCMUSA

ALTEA RESOURCES (MOZAMBIQUE, LDA.)
Contacto/Contact: MELANIE VANDEVILLE
Morada/Adress: AV. 25 DE SETEMBRO POR CIMA DA LOJA BOSS – 1º ANDAR
T. : 82 4090503 / 84 0366538
EMAIL: mv@altears.com
APTUS MOÇAMBIQUE, LDA.
Contacto/Contact: JOHAN SWART
Morada/Adress: RUA RIO SAVE Nº 411 - MATOLA 700
T. : 21 491888 FAX: 21 491890
EMAIL: johan.swart@aptus.co.mz; dercio.macaba@aptus.co.mz

VISÃO
Ser uma Instituição de referência e um mecanismo de
alavancagem para o desenvolvimento do negócio em
Moçambique e na África Austral.

BNI - BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO, SA
Contacto/Contact: ANCHA OMAR

MISSÃO
Promover o desenvolvimento, com base na amizade e no
companheirismo voluntário, de vantagens económicas
mútuas, relações sociais e comerciais, entre as comunidades
de negócio Moçambicanas e Americanas.

BCI - BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS
Contacto/Contact: PAULO SOUSA

Eixos Estratégicos
APOIO ÀS EMPRESAS Reforçar a posição da CCMUSA como
plataforma para relações bilaterais entre os dois países, seus
associados e autoridades públicas;
CAPACIDADE INTERNA Transformar a CCMUSA numa
plataforma reconhecida para o estabelecimento e
desenvolvimento do negócio;
FACILITADOR DE RELACIONAMENTOS Reforçar a capacidade
operacional da CCMUSA, promovendo a sua sustentabilidade.
★★★
VISION
To be a reference institution and a leverage mechanism for
business development in Mozambique and Southern Africa.
MISION
Promote the development, based on friendship and voluntary
companionship, of mutual economic advantages, social
and commercial relations between the Mozambican and
American business communities.
STRATEGIC AXES
SUPPORT FOR COMPANIES Strengthen CCMUSA’s position as
a platform for bilateral relations between the two countries,
their associates and public authorities;
INTERNAL CAPACITY Transform CCMUSA into a recognized
platform for establishing and developing the business;
RELATIONSHIP FACILITATOR To reinforce the operational
capacity of CCMUSA, promoting its sustainability.
www.ccmusa.org.mz

Morada/Adress: AV. JULIUS NHERERE Nº 35504 – BLOCO A2 - MAPUTO
T. : 84 3399050 / 84 3823423
EMAIL: info@bni.co.mz

Morada/Adress: PRAÇA ROBERT MUGABE
T. : 21 353707 FAX: 21 307152
EMAIL:bci@bci.co.mz; ivo.cau@bci.co.mz; ncardoso@bci.co.mz
BANCO ÚNICO, S.A
Contacto/Contact: ANTÓNIO CORREIA
Morada/Adress: AV. JULIUS NHERERE, Nº 590 - MAPUTO
FAX: 21 488484
T. : 21 488400/121
EMAIL: danielasultuane@bancounico.co.mz
BARCLAYS BANK MOÇAMBIQUE S.A
Contacto/Contact: LUÍSA DIOGO / BERNARDO APARICIO
Morada/Adress: AV. 25 DE SETEMBRO, Nº 1184 MAPUTO
T.: 21 348000
EMAIL: bernardo.aparicio@barclays.com
BAT - MOÇAMIQUE
Contacto/Contact: HASSAMO SAMAMAD / NELSON OSMAN JEQUE
Morada/Adress: AV. DE ANGOLA Nº2289
T. : 21 466538 / 843331334 FAX: 21 465366
EMAIL: hassamo_samamad@bat.com nelson_jeque@bat.com
BRITHOL MICHCOMA MOÇAMBIQUE, LDA
Contacto/Contact: OLIVER HALLER
Morada/Adress: AV. MAO TSÉ TUNG, Nº 346 - MAPUTO
T. : 21 412100 FAX: 21 494036
EMAIL: haller@brithol.com
CAMINHOS DE FERRO DE MOÇAMBIQUE
Contacto/Contact: MIGUEL MATAVELE
Morada/Adress: PRAÇA DOS TRABALHADORES R/C MAPUTO
T. : 21 301390 – 21 431706 FAX: 21 313364
EMAIL: miguelmatavele@cfm.net.co.mz
CALCULUS, CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO, LDA
Contacto/Contact: MARIA ROSA LÁZARO
Morada/Adress: BAIRRO DO JARDIM , RUA DA DÁLIAS Nº 127 - 3º ANDAR – MAPUTO
T. : 21 476230 - 84 2189115 - 82 4523180
EMAIL: calculos@tmcel.co.mz
CAPITAL BANK S.A
Contacto/Contact: TIAGO FERRAZ CONTENTE / ISABEL SCHYVENS
Morada/Adress: AV. 25 DE SETEMBRO, EDIFICIO MURRAY 7º ANDAR
T. : 21 311111 FAX: 21314797
EMAIL: isabel.schyens@capitalbank.mz;
CARLOS MARTINS & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, LDA
Contacto/Contact:CARLOS JOAQUÍM NOGUEIRA
Morada/Adress:RUA ESTEVÃO ATAIDE Nº 20 R/C
T. : 21 498617 FAX: 21 498619
EMAIL: info@carlosmartins.com.mz emartins@carlosmartins.com.mz
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CCMUSA MEMBERS

CETA CONSTRUÇÕES S.A
Contacto/Contact: NELSON MUIANGA / ROBERTO BUQUE

GE OIL GAS MOZAMBIQUE, LDA
Contacto/Contact: JOANA SARANGA

Morada/Adress: AV. 25 DE SETEMBRO PRÉDIO JAT A Nº420 4ºANDAR
T. : 21 355600 82/84 3160510
FAX: 21 3011855
EMAIL: rbuque@ceta.co.mz

Morada/Adress: AV. 24 DE JULHO PREDIO SHOP 24 - 2º ANDAR
T. : 840945000 / 840945014
EMAIL: joana.saranga@ge.com

COCA-COLA SABCO S.A.R.L
Contacto/Contact: SIMONE EVEREST / FRANCISCO TEMBE FERRÃO

GRUPO C. MONDEGO, S.A
Contacto/Contact: MANUEL MAGALHÃES PEREIRA

Morada/Adress: RUA DA COCA-COLA Nº 223 MATOLA GARE
T. : 21 740300 / 843012098 FAX:
21 751190
EMAIL: ftembe@ccbagroup.com

Morada/Adress: RUA PARA O PALMA Nº 66
T. : 21499847 / 82 3325140 FAX: 21 499849
EMAIL: geral@cmondego.co.mz

CIMPOGEST, LDA.
Contacto/Contact: GERRY MARKETOS

HIDROELETRICA DE CAHORA BASSA
Contacto/Contact:
PEDRO COUTO

Morada/Adress: AV. MAO TSE TUNG R/C
T. : 21 492115/20/21 FAX: 21 492491
EMAIL: contactos@cimpogest.com

Morada/Adress: AV. 25 D SETEMBRO 420 6º ANDAR JAT I
T. : 21 350700 FAX: 21 314147
EMAIL:

C. I. M. – COMPANHIA INDUSTRIAL DA MATOLA
Contacto/Contact: ALFREDO LOPES

HOTEL CARDOSO
Contacto/Contact: MARIUS WOLMARANS / ANTÓNIA MANHIQUE

Morada/Adress: RUA DA NAMAACHA – ESTRADA VELHA MATOLA
T. : 82 3111967/3058730 – 84 3058730/3058390 FAX: 21 720091
EMAIL: cim@cim.co.mz

Morada/Adress: AV. MÁRTIRES DA MUEDA – 707
T. : 214910710/5; 844910715/0
EMAIL: gm@hotelcardoso.co.mz pa@hotelcardoso.co.mz

COMPANHIA DE SEGUROS DA AFRICA AUSTRAL SA
Contacto/Contact: BERNARDO ABÍLIO CUMAIO

IMPERIAL INSURANCE MOÇAMBIQUE, S.A
Contacto/Contact: ELISHA CHIRAU JUNIOR

Morada/Adress: RUA FARALY Nº 108 BAIRRO DA SOMMERSCHLD - MAPUTO
T. : 21 488836/7
FAX: 21 488835
EMAIL: direccaocomercial@australseguros.co.mz

Morada/Adress: AV. KENNETH KAUNDA Nº 523
T. :
21 497514 FAX: 21 497554
EMAIL: info@imperialinsurence.mz.com

CNM– MULTISERVICES BUSINESS CENTER
Contacto/Contact: JORGE ALBUQUERQUE LAGOAS

ISCTEM – SOPREL
Contacto/Contact: MOMED NAGUIB OMAR / RUMINA FATEALLY

Morada/Adress: AV. AGOSTINHO NETO Nº 326 MAPUTO
T. : 21 494875 – 84 0324816
EMAIL: cnmcomercial@estreladigital.pt

Morada/Adress: RUA 1394 – ZONA DA FACIM 322 – MAPUTO
T. : 21 312014/5
FAX: 21 312993
EMAIL: rfateaiy@isctem.ac.mz

COWI MOÇAMBIQUE
Contacto/Contact: JOSÉ DOMINGOS CHEMBEZE

J.V.E. CONSULTORIA SERVIÇOS, LDA
Contacto/Contact: EDDIE ALFREDO MASSINGA

Morada/Adress: AV. ZEDEQUIAS MANGANHELA Nº 95 1º ANDAR
T. : 21 322780 – 21 309554 FAX: 21 307369
EMAIL: cowi@cowi.co.mz; jose@cowi.co.mz;

Morada/Adress: AV. UNIÃO AFRICANA, PALMEIRAS - MATOLA 1º ANDAR - CAIXA POSTAL 22ª – MAPUTO
T. : (+258)20031719 842359355
EMAIL: eamassinga@jveconsultoria.com

CUMMINS MOZAMBIQUE LIMITADA
Contacto/Contact: RACHEAL NJOROGE

INVEST IN MOZAMBIQUE, S.A
Contacto/Contact: ELSA SANTOS

Morada/Adress: KELVINVIEW, SANDTON – SOUTH AFRICA
T. : +27 795237988
EMAIL: racheal.njoroge@cummins.com

Morada/Adress: RUA JOSÉ SIDUMO Nº 73 MAPUTO
T. : 21 361257 – 21498318
EMAIL: elsasantos@invsteimove.co.mz

DELTA AIR LINES
Contacto/Contact: FAHEMA SULEMANE

MB CONSULTING, LDA
Contacto/Contact: MARIAM BIBI UMARGI

Morada/Adress: LARGO TIAGO MULER 235 MAPUTO
T. : 82 3271440
EMAIL: fahema.sulemane@delta.com

Morada/Adress: RUA DANIEL NAPIATIMA Nº 279 MAPUTO
T. : 21 492469 FAX: 21 492439
EMAIL: info@mbconsulting.co.mz

ERNST & YOUNG, LDA
Contacto/Contact: PAULO REIS

MILLENNIUM BIM
Contacto/Contact: MOISÉS JORGE / Administrador executivo

Morada/Adress: RUA BELMIRO OBADIAS MUIANGA, Nº 179 MAPUTO
T. : 21 353000 / 21 353301 FAX: 21 321984
EMAIL: ernst.young@mz.ey.com

Morada/Adress: RUA DOS DESPORTISTAS, n.º 873-879
T. : +258 21 354 488
EMAIL: mjorge@millenniumbim.co.mz

FARWEST INTERNATIONAL GROUP, LTD
Contacto/Contact: VANESSA ZHANG

MOÇAMBIQUE CAPITAIS, S.A
Contacto/Contact: ASMIN PATEL

Morada/Adress: 16/F, LOYONG COURT COMM BUILDING, 212 – 220 – HONG KONG
T. : 00862586702360 / 00862586562360
EMAIL: info@farwesthk.com; vanessa.zhang@farwesthk.com

Morada/Adress: RUA ANTÓNIO SIMBINE Nº 160 R/C
T. : 21 242000/12
EMAIL: info@moçambiquecapitais.co.mz

FORCIER MOÇAMBIQUE, LDA

MODET, LDA
Contacto/Contact: KASSIM ALIMAHOMED

Morada/Adress: RUA DE MARRACUENE, 1º ANDAR
T. : 84 6863758
EMAIL: businessdevelopment@forcierconsulting.com

Morada/Adress: AV. DE MOÇAMBIQUE KM 8,5 MAPUTO
FAX: 21 471015
T. : 21 470313/4
EMAIL: modet@zebra.uem.mz
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MEMBROS CCMUSA
MOZA S.A
Contacto/Contact: VITOR BRAZÃO

SIKA MOÇAMBIQUE, LDA
Contacto/Contact: MARK YAMOUT

Morada/Adress: DOS DESPORTISTAS
T. : 21 342000 FAX: 21 342001
EMAIL: victor.silva@mozabanco.co.mz

Morada/Adress: MATOLA RIO PARCELA 3.441 BELELUANE
T. : 21 730367 84 3214202
EMAIL: yamout.mark@mz.sika.com

MOZAICO DO INDIGO, S.A
Contacto/Contact: FELIZARDO AROUCA

STANDARD BANK S.A.R.L
Contacto/Contact: ADIMOHANMA NWOKOCHA / CAMAL U. DAUDE

Morada/Adress: RUA DO XITENDE Nº 120 R/C
T. : 82 5016240		
EMAIL: felizardo.arouca@mozaicodoindigo.co.mz

Morada/Adress: AV. 10 DE NOVEMBRO
T. : 21 352500 FAX: 21 426967
EMAIL: camal.daude@standrdbank.co.mz

MURRAY & ROBERTS MOÇAMBIQUE, LDA
Contacto/Contact: TOMÁS FRADE / MARIAMO ABDUL

SOCIETE GENERALE MOÇAMBIQUE
Contacto/Contact: SABINO GUNDELE

Morada/Adress: AV. ZEDEQUIAS MANGANHELA Nº 83
T. : 82 2937094
EMAIL: tomas.frade@murrob.com

Morada/Adress: AV. JULIUS NHERERE
T. : 21 481948 FAX: 21 498675
EMAIL: sabino.ngundele@socgen.com

PARQUE INDUSTRIAL DE BELULUANE
Contacto/Contact: REINALDO MOLE

TD HOTELS MOÇAMBQUE
Contacto/Contact: JOANA DIAS

Morada/Adress: AVENIDA MARGINAL Nº 657
T. : 21 451739 848588469
EMAIL: reinaldo.mole@beluluane.co.mz

Morada/Adress: AV. JULIUS NHERERE Nº 627 MAPUTO
T. : 21 484400 FAX: 21 499600
EMAIL: joana.dias@tdhotels.com

PIMENTA E ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, LDA
Contacto/Contact: PAULO PIMENTA

TECHNOSERVE INC
Contacto/Contact: JANE GROB

Morada/Adress: Av. Marginal Nº 141, Torres Rani 7º T2
T. : 21 493050 FAX: 21 493045
EMAIL: paulo.pimenta@pdalawfirme.com

Morada/Adress: RUA ANTÓNIO SIMBINE Nº 203
T. : 21 326171/3
FAX: 21 326166
EMAIL: jgrob@tns.org

P. J. R. TRAVEL AND SERVICES, LDA
Contacto/Contact: PEDRO ELÍSIO LANGA

TÉCNICA ENGENHEIROS CONSULTORES, LDA
Contacto/Contact: HUMAYD RAÚFO ISMAEL IRA

Morada/Adress: Av. Eduardo Mondlane, 1190 - 1º andar
T. : 84 59 13809 / 84 4136089
EMAIL: reservas@pjrtravelservices.co.mz

Morada/Adress: AV. 25 DE SETEMBRO Nº 2226
T. : 21 322185 – 82 309820 FAX: 21 322186
EMAIL: tec@tec.co.mz

P.W.C
Contacto/Contact: JOSÉ AZEVEDO

TRANSCRANE LOGISTICS, S.A
Contacto/Contact: PEDRO ASCENÇÃO

Morada/Adress: Av. Vladmir Leline Prédio Millenum Park 3º/4ºandar Maputo
FAX: 21 307621 – 21 420299
T. : 21 350400
EMAIL: jose.azevedo@mz.pwc.com

Morada/Adress: AV. DAS INDÚSTRIAS Nº 3209 MACHAVA
T. : 84 3025877 – 82 3025877
EMAIL: pedro@transcrane.co.mz

PROCONSTROI, LDA
Contacto/Contact: BRUNO LUIS

TRANSPORTES LALGY, LDA
Contacto/Contact: LUÍS LALGY

Morada/Adress: AV. DA BASE N’TCHINGA, Nº 395 - MAPUTO
T. : 21 418304 / 84 6489960
EMAIL: bruno.luis@proconstroi.co.mz info@proconstroi.co.mz

Morada/Adress: AV. DA UNIÃO AFRICANA, Nº 4341
T. : 21 720482 – 21 724414 FAX: 21 720452
EMAIL: ilalgy@ilalgy.co.mz

PROTECNA, LDA.
NOME DE CANTACTO: SORAYA ISMAIL

TROPIGALIA, LDA
Contacto/Contact: ADOLFO CORREIA

Morada/Adress: AV. FERNÃO DE MAGALHÃES Nº 1098
T. : 21307091 / 21320021
EMAIL: protecna@protecna.co.mz

Morada/Adress: AV. DE ANGOLA Nº 2732 - MAPUTO
T. : 84 9306010
EMAIL: emulungo@hotmail.com

RADISSON BLU HOTEL
Contacto/Contact: DIRECTOR GERAL

TVSD, LDA
Contacto/Contact: ANTÓNIO MANUEL NUNES DA COSTA

Morada/Adress: AV. DA MARGINAL PARCELA Nº 141 MAPUTO
T. : 21 242400 FAX: 21 242401
EMAIL: fgs@radissonblu.com

Morada/Adress: AV. VLADMIR LENINE Nº 3071 – 3 ANDAR
Cel: 82 / 84 3048660
T. : 21 413342/43		
EMAIL: tvsd@tvsd.co.mz

SAL & CALDEIRA ADVOGADOS, LDA
Contacto/Contact: JOSÉ CALDEIRA / SAMUEL LEVY

UP SKY LOUNGE
Contacto/Contact: SILVIA EUGÉNIO MULUNGO

Morada/Adress: AV. JULIUS NHERERE Nº 3412 CAIXA POSTAL 2830
FAX: 21 494710
T. : 21 241400/82
EMAIL: jcaldeira@salcaldeira.com

Morada/Adress: AV. VLADMIR LENINE, Nº 512 1º ANDAR
T. : 84 9306010
EMAIL: emulungo@hotmail.com

REC, LDA. – Real Estate Advisory
Contacto/Contact: MANUEL VIEIRA

VISABEIRA MOÇAMBIQUE S.A.R.L
Contacto/Contact: ANTONIO JORGE COSTA/PEDRO ANDRE DE SOUSA

Morada/Adress: JAT V – 1 – 14º ANDAR - RUA DOS DESPORTISTAS, 833 - MAPUTO
T. : 21 505000 / 842064961 FAX: 21 308614
EMAIL: mvieira@meridian.32.com

T. : 21 480580
FAX: 21 495026
EMAIL: visabeira@visabeira.co.mz

SICS - SOCIEDADE DE INDÚSTRIA E SERVIÇOS, S.A
Contacto/Contact: CARDOSO MUENDANE
Morada/Adress: BAIRRO DO TRIÚNFO RUA DAS MASSANICAS Nº119
FAX: 21 451743
T. : 82 8495530 8448074471
EMAIL: sics@sics.co.mz
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Programa de apoio
às empresas
para melhor
aproveitamento
do AGOA*
Mais infromações em www.ccmusa.org.mz
Apoio:

*African Growth and Opportunity Act

