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• Tendências gerais de investimento privado em 

Moçambique 

• Algumas questões preliminares para análise 
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Introdução 
• Investimento e dinâmicas económicas actuais 

– Dinâmicas actuais de investimento levantam questões fundamentais sobre 

possíveis transformações nos padrões de produção e comércio a médio e longo 

prazos. Por exemplo, as transformações mais evidentes nos padrões de 

investimento e produção nas últimas duas décadas incluem  

• mega-projectos de IDE nas áreas de recursos minerais e energia (gás, carvão, etc.) 

• grandes concessões agrícolas para exportação  (caju, algodão, açucar, tabaco, 

florestas, biocombustíveis, etc.) 

• Envolvimento do empresariado nacional na infra-estrutura e logística de suporte á 

actividade extractiva  (portos e caminhos de ferro, estradas e pontes)  

– Portanto, a análise e compreensão das dinâmicas de investimento privado e 

suas tendências é um ponto fundamental para pensar em padrões de produção 

e comércio no futuro, suas implicações no desenvolvimento da base produtiva 

nacional assim como no papel do Estado na articulação dos diferentes 

interesses empresarias no processo de planificação económica; 

 



Introdução (cont.)  
• Objectivo 

      Fazer uma análise preliminar das dinâmicas de investimento privado em Moçambique e 

levantar algumas questões para reflexão 
 

• Metodologia, fonte e natureza dos dados 

– Análise com recurso à informação oficial existente, mais concretamente, a base de 

dados do Centro de Promoção de Investimento (CPI) sobre investimento privado 

aprovado entre 1990 e 2011, e entrevistas abertas a instituições públicas que lidam com 

questões sobre investimento e planificação económica (CPI, CEPAGRI, MPD, etc.).  

– Algumas limitações com os dados: dados sobre investimento privado aprovado não 

permitem observar, o que de facto está a acontecer com investimento privado em 

Moçambique , mas permitem, de alguma forma, prever padrões de investimento, 

produção e comércio no futuro e suas implicações, caso os investimentos se 

concretizem. 

–  Portanto, na ausência de informação sistematizada sobre investimento privado de facto 

realizado, o investimento privado aprovado é usado como uma aproximação (proxy) do 

investimento privado 

 

 



Tendências gerais de investimento privado  em 

Moçambique 



Tendências gerais de investimento privado  em 

Moçambique 
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Tendências gerais de investimento privado  em 
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Tendências gerais de investimento privado  em 

Moçambique 

   Concentração do investimento por província  
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Tendências gerais de Investimento (exemplo de 

Cabo-Delgado) 
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Tendências gerais de Investimento (exemplo de Cabo-
Delgado)  

• Base de dados do CPI parece ser capaz de descrever alguns aspectos 

gerais dos padrões de investimento na província, para além dos 

investimentos em recursos minerais (gás, petróleo) que, por razões 

institucionais, são excluidos da base de dados do CPI  

• Tendência de concentração em duas áreas, “hotelaria e turismo” (78%) e 

“agricultura e agro-indústria” (18%), sobretudo na indústria madereira.  

– Hotelaria e turismo  e, mais recentemente, recursos minerais, concentrados nas áreas 

costeiras (e ilhas) e onde se encontram os recursos, respectivamente. 

–  agricultura e agro-indústria concentram-se particularmente no sul da província onde a 

qualidade da infra-estrutura é relativamente melhor que no resto da província, o que 

levanta uma questão sobre a relação entre o investimento privado (tipo, escala, e 

objectivo) e a infra-estrutura.  

• Potencial ligação entre as recentes pesquisas na áreas de hidrocarbonetos e 

recursos minerais e expansão do “turismo de luxo” (principalmente 
conduzido por interesses estrangeiros transversais a área de investimento). 



Algumas questões preliminares para análise 
• Que questões preliminares para análise podem surgir da análise das dinâmicas de 

investimento privado em Moçambique?  
– Padrão irregular de investimento privado aprovado  

• investimento privado aprovado parece descrever alguns aspectos gerais dos padrões de 
investimento no país? (concentração, dependência de recursos externos, etc.) 

• Concentração e alocação regional do investimento e dependência externa do investimento? 

– Alguns aspectos institucionais: 
• Existência de diferentes centros de decisão sobre investimento e sua relação 

• Como é que diferentes instituições lidam com informação sobre investimento privado? 

• Falta de conhecimento dos projectos aprovados a nível provincial 
– Papel das instituições locais no processo de decisão sobre investimento 

– Que implicações para o processo de planificação económica local?  

– Plano integrado de investimento público e sua relação com investimento privado 
aprovado 

– Necessidade de sistematização, divulgação e utilização dos dados sobre investimento. 
• Que sistemas de informação existem  e como funcionam  

• monitoria das diferentes fases de implementação dos projectos  

• Implicações de Políticas 
– Política e estratégia industrial 

 

 



Conclusões e algumas questões para reflexão 

• A análise preliminar das tendências gerais de investimento privado em 
Moçambique aqui apresentada não permite, de algum modo, ter conclusões 
acabadas sobre o que de facto está a acontecer com investimento privado 
em Moçambique mas permite prever padrões de produção e comércio no 
futuro e seu impacto no acesso, distribuição e uso de recursos 
(financiamento, infra-estrutura, terra, àgua, etc.) 

• A análise institucional permite levantar algumas questões  sobre o papel das 
instituições no processo de planificação do investimento e seu impacto social 
e económico. 

• Entretanto, da análise aqui apresentada é possível levantar algumas 
questões para reflexão: 

– O que é que a análise da informação existente pode nos dizer sobre tendências 
de investimento privado em Moçambique? 

– O que é que a análise preliminar dessas tendências de investimento pode nos 
levar a pensar sobre política e estratégia industrial? e 

– Que questões a análise preliminar pode levantar como ponto de partida para 
futura investigação?  
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