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Moçambique pode estar no limiar de se tornar uma grande economia global de acordo com um novo 
estudo sobre o Mapa Empresarial de Moçambique, da autoria do Professor John Sutton, um dos mais 
conceituados economistas do mundo sobre aspectos do continente africano. O estudo será lançado no 
fórum intitulado Fórum de Crescimento em Moçambique: Mapa Empresarial de Moçamique, que terá 
lugar no próximo dia 13 de Junho de 2014, em Maputo, no Centro Internacional de Conferências 
Joaquim Chissano.  
 
O Professor John Sutton da Escola de Economia e Ciências Políticas da Universidade de Londres (LSE) 
passou os últimos anos fazendo mapeamento do perfil econômico detalhado de indústrias e empresas 
na Etiópia, Gana, Tanzânia, Zâmbia e Moçambique. 
 
"Esses países são grandes novidades em termos de globalização. A agricultura tem desempenhado um 
papel importante no seu crescimento económico ao longo dos últimos 10 anos, bem como o aumento do 
preço internacional das matérias-primas, mas também houve uma duplicação do crescimento real em 
seus setores industriais ", disse o professor Sutton. 
 
Para construir este sucesso, no entanto, as empresas globais que operam na África Subsaariana precisa 
integrar-se estreitamente com as empresas locais de sucesso para impulsionar essas economias, 
acrescentou. "O quadro instantâneo destas economias é que há algumas empresas de classe mundial 
espalhados por toda a África sub-saariana mas o elo mais fraco é de manufactura intermédia. Uma 
injeção de investimento estrangeiro direto de empresas de manufatura internacionais é necessária para 
fazer essa transição. " 
 
O Professor Sutton já descreveu as capacidades existentes de grandes empresas na Etiópia, Gana, 
Tanzânia e Zâmbia, mas este é o primeiro livro de seu tipo para Moçambique. Espera-se que o livro seja 
usado para contribuir para o debate sobre o desenvolvimento do sector privado em Moçambique e dar 
subsídios às politicas visando aumentar a produtividade das empresas já existentes. 
 
 Além do lançamento do estudo supracitado, a conferência contará com a presença de vários 
economistas, académicos e políticos de renome. Os painéis de debate contarão com membros do 
governo. S. Excia Aiuba Cuereneia, Ministro da Planificação e Desenvolvimento, fará o discurso de 
abertura e S. Excia Armando Inroga (ainda por confirmar), Ministro da Indústria e Comércio, vai fechar a 
conferência destacando a importância do sector privado no desenvolvimento económico de 
Moçambique. 
  
Dr.Ragendra De Sousa, economista e docente na Universidade Politecnica de Maputo, irá discursar 
sobre o papel que as empresas locais e as Organizações da Sociedade Civil terão de desempenhar para 
trazer uma prosperidade duradoura no futuro de Moçambique. 
 
Finalmente, o Dr. Salim Valá, Secretário Permanente do Ministério da Planificação e Desenvolvimento, 
irá discutir o impacto das empresas existentes a capacidade que é necessário para trazer a melhorar o 
futuro econômico do país. 
 
  



 

A conferência é organizada pelo IGC em parceria com o Ministério da Planificação e Desenvolvimento e 
a Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA). 
 
  
Notas aos Editores 
 
  
Os jornalistas são bem-vindos para participar neste Fórum. Para se candidatar a reservar um lugar de 
imprensa, ou para solicitar entrevistas com qualquer apresentador ou discursante e para quaisquer 
outras dúvidas entre em contato com a Sra Novella Maugeri através do e-mail:  
novella.maugeri@theigc.org 
  
  
Para mais informações sobre o fórum e para baixar a agenda completa e lista de oradores visite a 
página: http://www.theigc.org/events/igc-mozambique-growth-day 
 
O Centro de Crescimento Internacional (IGC ) é uma iniciativa conjunta com a LSE e a Universidade de 
Oxford, com escritórios em varios paises em desenvolvimento. É financiado pelo Departamento Britânico 
para o Desenvolvimento Internacional (DFID). Para mais informações sobre o IGC visite a página 
http://www.theigc.org 
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