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1. Contextualização 

•  No âmbito da Cimeira do Fórum sobre a Cooperação China-África  (FOCAC), 
realizada em Dezembro de 2015, em Johannesburg, África do Sul, a China 
manifestou interesse em reforçar as relações de amizade, solidariedade e 
cooperação existentes entre os dois países (Moçambique e China), através da 
Industrialização e modernização agrícola, desenvolvimento de infra - estruturas 
e capacitação técnico profissional fazendo dos portos de Moçambique a porta 
de entrada para África. 

•  Neste contexto, Moçambique foi um dos países eleitos a beneficiar-se da 
iniciativa de capacidade produtiva, prevendo a presente cooperação estar 
assente em três pilares fundamentais, nomeadamente a contrução de infra-
estruturas, o desenvolvimento de recursos humanos e o apoio ao financiamento. 

•  Nas infra-estruturas pretende-se que Moçambique se torne um eixo importante 
que liga a rota marítima da China e o continente Africano, ajudando a 
construção de portos, estradas, pontes, abastecimento de água, electricidade e 
comunicações. 



1. Contextualização 

• No desenvolvimento de recursos humanos a China irá apoiar o 
estabelecimento de Centros de Capacitação e Escolas de Formação 
Profissional com vista a formar mais talentos e operários industriais. 
• No financiamento, os fundos disponíveis no âmbito da Cooperação Sino-
Africana estão avaliados em 60 Bilhões de USD.  
• Em Outubro de 2016 foi assinado o Memorando de Entendimento sobre a 
Promoção da Capacidade Productiva do Fórum para Cooperação Económica e 
Comercial entre China e os Países da Língua Portuguesa com objectivo de 
incentivar e apoiar as empresas para iniciarem a cooperação nas áreas de 
comercio e investimento, estabelecer parcerias para a industrialização em torno 
da distribuição da cadeia de valores, do desenvolvimento das vantagens 
industriais, da cooperação de infra-estruturas e de zonas de cooperação 
económica e comercial no exterior, aprofundar a cooperação económica e 
comercial, estimular as politicas de fomento de emprego e exportações e 
concretizar a prosperidade comum. 



2. Capacidade productiva China - 
Moçambique 
2.1. Acordo Quadro para o Desenvolvimento da Cooperação sobre 
Capacidade  Productiva. 
• O Ministério da Economia e Finanças e a Comissão Nacional de Desenvolvimento 
e Reforma da China assinaram o Acordo Quadro para o Desenvolvimento da 
Cooperação sobre Capacidade Productiva.  

• O acordo prioriza ainda as seguintes áreas de cooperação: Construção e gestão 
de infra-estruturas; Metalúrgica e processamento de metais; Minerais não 
metálicos; Calçado; Agro-indústria e alimentos; Processamento de madeira e 
produtos de madeira; Impressão e papel; Materiais de construção; Electricidade; 
Química borracha e plástico; Têxtil e confecções; Petróleo e petroquímica.  
Petroquímica 
• Em Dezembro de 2016 foram aprovados pela Comissão Nacional de 
Desenvolvimento e Reforma da China 13 projectos prioritários submetidos por 
Moçambique, correspondente as áreas de infra-estruturas ferroportuárias (3), 
estradas (2), energia e recursos minerais (3), agricultura e agroprocessamento (3) e 
parques industriais (2). 



2. Capacidade productiva China - 
Moçambique 
•  A implementação será realizada em função do estado de maturação dos 

mesmos, sendo a primeira fase para projectos com bases sólidas para o seu 
arranque, com estudos de viabilidade concluídos, garantia de financiamento e 
identificadas as empresas chinesas de implementação e a segunda fase 
integrará projectos que ainda necessitam de uma análise aprofundada e 
garantia do respectivo financiamento 

•  No ambito da Capacidade Productiva China-Paises da Língua Portuguesa da 
lista dos projectos referido anteriormente foi aprovados e garantido o 
financiamento de um projecto na área de energia (Central Termica de Energia 
de Tete na base de carvão) 

•  O Ministério da Indústria e Comércio em Fevereiro de 2017 assinou um 
Memorando de Entendimento com a empresa do ramo metalúrgico proveniente 
da República Popular da China;  

•  A empresa pretende implantar uma unidade industrial de produção de coque, 
através da transformação do carvão de coque existente na Província de Tete, 
com um investimento orçado em cerca de 1.4 Bilhões de USD em Nacala 



2. Capacidade productiva China - 
Moçambique 
2.2. Memorando de Entendimento sobre a Promoção da Construção 
de Zonas Económicas de Cooperação Exterior 

Em Maio de 2016 o Ministério da Industria e Comercio de Moçambique e o 
Ministério de Comercio da China assinaram o Memorando de Entendimento sobre a 
Promoção da Construção de Zonas Económicas de Cooperação Exterior. Depois 
varias actividades foram realizadas: 
(i) Identificação de espaços para a construção do parque industrial na 
província de  
     Maputo 
( ii) Constituição da Comissão Intersectorial 
•  Indicados quadros das diferentes instituições para fazer parte da Comissão 

Conjunta Económica e Comercial China-Moçambique prevista na cláusula 7 do 
Memorando de Entendimento sobre a Promoção da Construção de Zonas 
Económicas de Cooperação Exterior 



2. Capacidade productiva China - 
Moçambique 
2.2. Memorando de Entendimento sobre a Promoção da Construção de 
Zonas Económicas de Cooperação Exterior 

(iii) Visita de peritos chineses 
•  Nos finais de 2016, duas missões de peritos chineses visitaram Moçambique, 

para se inteirarem das políticas nacionais integradas para o desenvolvimento de 
parques industriais. 

•  Durante a referida visita os peritos e tiveram a oportunidade de visitar os 
espaços supracitados nas províncias de Maputo e Sofala, assim como a zona 
especial de Nacala.  

•   Em Fevereiro um empresa estatal seleccionada pelo Governo Chinês para 
desenvolver a Zona Económica de Cooperação Exterior visitou a província de 
Maputo ( Distrito de Marracuene e a Cidade de Maputo) 

•  Objectivo da missao: colher informações sobre os locais seleccionados pelos 
Governos Locais para a implantação de parques industriais e das politicas de 
investimento.  

•  Ainda por enviar o relatório da visita (Apresentação a Comissão de Reformas e 
Desenvolvimento do Ministério de Comércio da RPChina para a aprovação da 
intenção de financiamento para a implantação do parque industrial piloto em 
Maputo; elaboração de estudos de viabilidade; negociações e pormenores de 
implantação do parque; Criação de uma Comissão Conjunta e  Concepção e 



2. Cooperação no âmbito dos Parques 
Industriais 
2.2. Memorando de Entendimento sobre a Promoção da Construção 
de Zonas Económicas de Cooperação Exterior 

(iv) Formação/capacitação/troca de experiencias 
•  Visita em Abril de 2016 de uma delegação multissectorial ao Parque Industrial 

da Etiópia; 
•  Uma outra delegação formada por técnicos dos diferentes sectores públicos 

incluindo provincias participou em Junho e Julho no Seminário Sobre 
Aprofundamento da Aprendizagem de Experiência do Desenvolvimento 
Industrial da China em Moçambique; 

•   Em  Junho de 2016 realizou-se em Maputo, o Seminário de Promoção de 
Cooperação na Capacidade Produtiva Anhui-Moçambique, com objectivo de 
identificar oportunidades de negócios em Moçambique; 

•  O Ministério da Indústria participou em Setembro de 2016, em Shangai, China, 
na Conferência África-China sobre Redução da Pobreza e Desenvolvimento, 
organizado conjuntamente pelo Centro Internacional de Redução da Pobreza na 
China (IPRCC) e o Gabinete de Cooperação e Comunicação do Governo 
Municipal de Shangai. A conferência com o tema " Cooperação sobre 
Capacidade Produtiva e Redução da Pobreza África-China " 



3. Consideracoes finais 
Como necessidades reais da cooperação desta cooperação:  

• Espera-se a concretização dos projectos já aprovados; 
• Espera-se que o relatório da empresa estatal chinesa seleccionado pelo Governo 
Chinês, permita a clarificação das condições técnicas existentes nos locais e a 
elaboração de um Plano Director que sirva de guia/orientação para a elaboração de 
um estudo de viabilidade técnica e económica que posteriormente serão 
submetidos a aprovação pelo Ministério de Comércio da China para obtenção do 
financiamento pelo Governo Chinês; 

• Apesar do Governo Chinês ter identificado a província e Cidade de Maputo, como 
projecto pilotoprojecto-piloto para o desenvolvimento de parques industriais, 
considera-se relevante continuar a promover outras as áreas, cujos estudos foram 
elaborados, carecendo algumas de elaboração de estudos de viabilidade e de 
pormenor para o desenvolvimento destes parques industriais e outras de 
investimento como é o caso da Zona Franca Industrial de Revubue (associada ao 
Projecto de Ferro e Aço da empresa com capitais britanicos, com uma contraparte 
privada chinesa que será dedicada as actividades industriais a montante e a jusante 
de fabricação de ferro e aço).  



Muito Obrigado pela atenção! 


