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•

Com o objetivo de retomar as relações com o continente
africano e abrir portas para as exportações brasileiras, o
governo brasileiro organizou Missão Empresarial a Moçambique
e Angola.

•

A comitiva, chefiada pelo Diretor do Departamento de
Promoção Comercial e Investimentos do Itamaraty, Ministro
Rodrigo de Azeredo dos Santos, contou com a presença de
diversos setores como eletroeletrônico, farmacêutico,
construção civil, energia, mineração, máquinas e equipamentos,
educação, além da APEX-Brasil (Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos), da CNI (Confederação
Nacional das Indústrias), BNDES e Banco do Brasil.

Moçambique
• Moçambique e Brasil são países que compartilham fortes semelhanças
históricas, herança linguística e proximidade cultural, criando uma
atmosfera extremamente favorável à cooperação e integração.
• Moçambique se consolidou como um dos mais interessantes países
africanos para realização de investimentos devido ao fato de os
indicadores macroeconômicos terem se mantido estáveis nos últimos
anos (vem apresentando bom crescimento e inflação controlada).
• A economia do país está saudável e tem crescido em média 7% a.a. desde
1997, porém não tem gerado muitos empregos.
• Especial destaque para a indústria extrativista. Descobertas, na ultima
década, colocaram Moçambique entre os países com maiores reservas de
Gás Natural do mundo.
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Moçambique - Highlights
Dados macroeconômicos 2014
População: 25,7 milhões de habitantes
Crescimento PIB: 7%
Inflação: 3,1%
Taxa de desemprego: 17%
Reservas Internacionais: 2.485 USD Mi
Conta Corrente % PIB: -29,1
Dívida Pública % PIB: 42,8
Desempenho da atividade econômica X contribuição no PIB:
Agricultura: 27,3%
Indústria Transformadora: 11,8%
Comércio: 10,3%
Transporte e Comunicação: 5,5%
Restante: 45,1%
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Reuniões
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Em Maputo, capital de Moçambique, a comitiva empresarial
participou de reuniões com o Ministro das Relações Exteriores (MRE),
Mauro Vieira, e o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), Armando Monteiro.



Reunião do Grupo de Trabalho Bilateral para Promoção de
Investimentos com a participação de toda comitiva empresarial e
autoridades moçambicanas, além de uma apresentação do Standard
Bank, considerado um dos maiores bancos do continente africano.



Encontros com o diretor nacional de Energia Elétrica do Ministério
dos Recursos Minerais e Energia, Pascoal Bacela, e com o presidente
da Eletricidade de Moçambique (EDM), Gildo Sibumbe.

Indústria
O governo de Moçambique considera a indústria um dos fatores
determinantes no combate a pobreza e no desenvolvimento social.
Para desenvolvê-la, traçou um plano de 5 anos que destaca os
seguintes objetivos estratégicos:
Plano Quinquenal do Governo 2015 – 2019

1. Promover a industrialização orientada para a modernização da
economia e aumento das exportações
2. Promover emprego, legalidade laboral e segurança social
3. Promover a cadeia de valores dos produtos primários nacionais
assegurando a integração do conteúdo local
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Política e Estratégia Industrial: Prioridades
1. Desenvolvimento da indústria alimentar

2. Desenvolvimento e modernização da indústria de mobiliário
3. Desenvolvimento da indústria de materiais e instrumentos de
construção

4. Desenvolvimento da indústria de reciclagem de desperdícios
industriais
5. Desenvolvimento das indústrias de engenharia mecânica,
metalomecânica e eletrotécnica.

6. Desenvolvimento da indústria química
7. Consolidação do aproveitamento industrial diversificado do
potencial energético criado pela extração de gás natural
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Oportunidades de Investimento industrial junto aos
mega projetos de Moçambique
Mozal (Boane – Maputo)
• Indústria de Embalagens
• Indústria Elétrica
• Indústria Metalomecânica
• Indústria de Construção Civil

Carvão de Moatize (Moatize - Tete)
• Indústria Cimenteira
• Indústria Siderúrgica
• Indústria de Energia Elétrica
• Produção de Combustíveis

Areia pesadas de Moma (Moma - Nampula)
• Indústria Aeronáutica
• Indústria Naval
• Indústria de Plástico
• Indústria de Tintas
• Indústria de Papel
• Indústria de peças ortopédicas
• Indústria Cerâmica

Sasol (Inhassoro - Inhambane)
• Indústria Petroquímica
• Indústria de Tintas
• Indústria de Fertilizantes

Areia pesadas de Chibuto (Chibuto - Gaza)
• Indústria Eletrônica
• Indústria Metalúrgica
• Indústria Aeronáutica
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Minas de Marropino (Ile - Zambezia)
• Indústria Aeronáutica
• Indústria Eletrônica
Gás Natural (Bacia do Rovuma)
• Produção de Combustíveis
• Indústria Petroquímica
• Produção de Energia Elétrica
• Indústria de Fertilizantes

Angola
Ao longo dos anos o setor petrolífero tem sido o grande motor de crescimento
da economia angolana, tendo representado cerca de 44,5% do total do PIB em
2012.
De forma a criar uma economia mais sustentável no futuro, o governo
angolano tem apostado na diversificação da estrutura econômica e no fomento
da malha empresarial. No entanto, a falta de infraestrutura tem atrapalhado e
feito com que não apresentem o desenvolvimento desejado.
Dados macroeconômicos 2014
 População: 24,3 milhões de habitantes
 Crescimento PIB: 4,4%
 Inflação: 7,73%
 Taxa de desemprego: 26%
 Conta Corrente % PIB: 7,3
 Dívida Pública % PIB: 31
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Angola: Plano Nacional de Desenvolvimento (PND)


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10

Face ao desafio, o governo definiu 3 pilares centrais para orientação
dos investimentos públicos, através do Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND): criação de infraestruturas, incentivo a
malha empresarial e valorização dos recursos naturais. Assim,
foram definidos 9 clusters de investimentos:
Alimentação e agroindústria
Energia e Água
Florestal
Geologia, Minas e Indústria
Habitação
Petróleo e Gás Natural
Telecomunicações e Tecnologia de Informação
Transportes e Logística
Turismo e Lazer

Reuniões
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Na capital Luanda, foi realizada reunião de instalação do Grupo
de Trabalho Bilateral de Promoção de Investimentos nos Setores
da Indústria, da Agricultura, da Energia e dos Serviços.



Encontros com a secretária de Estado de Cooperação do
Ministério das Relações Exteriores de Angola, Maria Angela
Teixeira de Alva Bragança e com o presidente da Associação
Industrial de Angola (AIA), José Severino.



Reunião com o secretário de Estado do Ministério da Energia,
Joaquim Ventura, em evento que contou com a participação de
representantes de empresas angolanas do setor de energia.

Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos
ACFIs


Os acordos assinados com Moçambique e Angola têm como objetivo
alavancar a internacionalização das empresas brasileiras ao oferecer maior
segurança para o investidor nos países signatários, respeitando o espaço
regulatório dos países receptores de investimentos, e tendo como base de
sustentação a governança institucional, agendas temáticas para cooperação
e facilitação dos investimentos e mecanismos para mitigação de riscos e
prevenção de controvérsias.



Criação de um comitê conjunto, com representantes governamentais dos
países, para monitorar a implementação do acordo, o compartilhamento de
oportunidades de investimentos e, sobretudo, a atuação conjunta para a
prevenção de controvérsias e solução amigável de eventuais disputas.
Criação de mecanismo de prevenção de controvérsias e a definição de
agendas de cooperação e facilitação de investimentos.
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