
S. Excia. Armando Emilio Guebuza, Presidente da Rep ública de Moçambique   

S. Excia. Sra. Governadora da Cidade de Maputo 

S. Excias. Membros do Conselho de Ministros do Governo de Moçambique 

Exmos. Representantes do Corpo Diplomático acreditado em Moçambique 

Exmos. Senhores Antigos Presidentes da AMECON 

Digníssimos Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

É com uma enorme alegria que a vós me dirijo na abertura desta 8ª Conferência Anual de 
Economistas de Moçambique, sob o lema “Desafios para o Crescimento e Desenvolvimento 
Económico de Moçambique”.  

E porquê este lema?  

S. Excia Sr. Presidente , MSª, MSr.  

Este lema foi escolhido porque não é estático no horizonte temporal e ao mesmo temo reflecte o 
momento que o país vive. Embora os ciclos económicos repitam-se, eles são caracterizados por 
períodos de expansão e contracção da actividade económica. Claramente que vivemos hoje em 
Moçambique um período de expansão económica que se reflecte no crescimento do produto. Mas 
crescimento económico nem sempre significa desenvolvimento económico.  

Assim, um dos principais desafios que Moçambique enfrenta, é que para além de crescer, deve 
desenvolver-se e alcançar níveis satisfatórios de diversificação económica ou diversificação das 
suas fontes de riqueza. Temos exemplos de países mono - produto, onde essa experiência se fez 
sentir de forma nefasta. Exemplos como o de Angola, com a queda dos preços do petróleo em 2008 
ou a precaução do Dubai ao diversificar a sua economia com o Turismo de elevada qualidade, 
criação de um centro financeiro internacional (DIFC – Dubai International Financial Centre) ou 
comércio. 

Porque tem Moçambique que ser conhecido apenas como o país do carvão? Ou do gás? Ou da 
fundição de alumínio? Moçambique tem uma forte vantagem comparativa relativamente aos países 
da região: a sua posição geo-estratégica na costa oriental do Índico. A maior parte das commodities 
produzidas na região são compradas pelos países da bacia do Índico. Assim, Moçambique pode 
também ser conhecido como o país da logística, com a comercialização e transformação destas 
matérias – primas. Moçambique pode e deve ser uma Plataforma Logística Multimodal, com 
condições comerciais especiais (uma zona económica especial, por exemplo), onde num só espaço 
se encontram comboios, navios, aviões de carga e boas e seguras rodovias.  

Esta é a nossa justificação para este tema: Que estratégias deve Moçambique adoptar para que, 
além do claro crescimento económico que hoje se verifica, o país possa alcançar verdadeiro 
desenvolvimento económico, que é um processo no qual o rendimento real da economia aumenta 
durante um longo período de tempo. O objectivo é que o crescimento chegue ao bolso do cidadão 
comum. 



Por isso justificamos a organização dos painéis desta 8ª Conferência Anual de Economistas 
Moçambicanos como ela está. Não conseguiríamos abordar os desafios de crescimento e 
desenvolvimento se abordássemos apenas este ou aquele sector.  

A nossa conferência irá começar por analisar o Sector Financeiro nacional e internacional. Este 
painel reveste-se de alguma relevância, S. Excia Sr. Presidente , numa altura que o mundo enfrenta 
uma das piores se não a pior crise financeira de todos os tempos. A conferência irá iniciar com as 
apresentações do Banco de Moçambique, e da AMB. E para ajudar-nos a compreender a dimensão 
europeia, onde a crise mais se faz sentir, convidamos o Eng.º Fernando Faria de Oliveira, na 
qualidade de Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, mas sabemos também que é uma 
das pessoas que tem tido grande destaque na forma como o sector financeiro do seu país está a 
lidar com esta crise. Aliás, o Eng.º Faria de Oliveira, é um conhecido meu de uma década, nos meus 
tempos de faculdade, e desde então que tenho acompanhado a sua carreira, para quem fica aqui o 
meu muito obrigado por ter aceitado incondicionalmente o nosso modesto convite. 

Senhor Presidente ,  

Seguidamente ao primeiro painel iremos analisar com alguma profundidade o Sector Energético 
Moçambicano em três frentes: Energias Alternativas como forma de escalar a chegada de energia a 
zonas remotas, os recursos energéticas de futuro em Moçambique e o actual e futuro desempenho 
da energia eléctrica em Moçambique. 

O terceiro painel irá analisar um dos grandes desafios do país: a Industrialização, Infra-estruturas e 
mecanização. Este painel contará, com a abertura por parte de S. Excia. Dr. Armando Inroga, 
Ministro da Indústria e Comércio e antigo Presidente da AMECON. 

Iremos encerrar este debate com dois temas, um proposto pela AMECON e para fazer jus ao lema 
da conferência e outro que irá abordar as vantagens competitivas e comparativas de Moçambique no 
contexto da região da SADC e no Mundo. 

O encerramento contará com a ilustre presença de S. Excia. Dr. Manuel Chang, Ministro das 
Finanças. 

S. Excia. Sr. Presidente da República, Minhas Senho ras e Meus Senhores .  

A Associação Moçambicana de Economistas gostaria de agradecer a todas as entidades que 
tornaram este evento possível, com especial realce para o Banco BCI e para a Construtora Andrade 
Gutierrez, e o inestimável apoio institucional da Presidência da República, do Governo de 
Moçambique e do Banco de Moçambique, e muitos outros a quem me gostaria de dirigir, mas em 
momento oportuno assim o farei. 

Faço votos para de que o programa apresentado seja do vosso inteiro agrado, porque para nós, 
cada um de vós aqui está: aos que dormiram muito poucas horas nas últimas semanas, aos que 
reagendaram as suas agendas pelo carinho e consideração que têm pela nossa Associação, pelos 
que fizeram muitas horas de viagem para connosco partilhar este momento e em especial, para os 
Membros Fundadores da AMECON, que este ano completa 15 anos de existência, e os meus pares, 
antigos Presidentes da AMECON, em meu nome pessoal, da Direcção e em nome de toda a equipa 
que compõe os órgãos sociais da AMECON, o nosso muito obrigado pela vossa presença. 

 



S. Excia Sr. Presidente ,  

A sua disponibilidade para connosco debater os assuntos de índole económica e social, faz-nos 
sentir privilegiados, e como tal os nossos mais profundos e respeitosos agradecimentos. 

De seguida, convido S. Excia. Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de Moçambique, 
para proferir o seu discurso de abertura desta 8ª Conferência Anual de Economistas de Moçambique. 

Muito Obrigado e Bem Hajam! 

Maputo, aos 23 de Novembro de 2012 

 

 


