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Este espaço é para manter todas as partes interessadas com o que está acontecer na nossa região, copiamos e colamos muita informação, 

considerando que estas são de fontes seguras e de interesse. 

Noticias Cabo Delgado Mining & Gas digital platform 

       In ENGLISH  https://www.facebook.com/groups/cabodelgado/ 

 

 

Doing Business Index  
 
 

Realizar-se em Maputo, de 18 a 21 de Junho do corrente ano a Cimeira de 
Negócios EUA-África , um evento que certamente colocará Moçambique no centro 
do mapa dos negócios mundiais e os empresários moçambicanos vão aproveitar 
esta oportunidade para alargar o leque de produtos comercializados, incluindo 
alguns investimentos que acrescentam valor e o maior aproveitamento do AGOA. 
 
A CTA, encoraja o empresariado nacional a capitalizar esta oportunidade, 
devendo, para o efeito, preparar-se, quanto antes, para apresentar as suas 
potencialidades e responder à demanda no fornecimento de bens e serviços, que 
vão desde a acomodação, transporte, alimentação, entretenimento, turismo, entre 
outros. 
 
 
De acordo com o Plano Económico e Social de Moçambique (PES) 2019, a 
economia do país deverá crescer em 4,7% devido ao forte desempenho nos 
setores de mineração, pesca e agricultura. A antecipação de investimentos 
no país de mais de US $ 10 bilhões na próxima década, bem como novos 
investimentos consequentes em setores como petróleo e gás, grafite, turismo 
e agricultura, também confirmam a esperança e capacidade de Moçambique 
de atingir todo o seu potencial. , com confiança e com grande otimismo 
dando grandes passos em direção à perspectiva de um futuro brilhante e 
produtivo. 
 
De 2007 ate ao presente Mocambique recebeu um influxo significativo do 
investimentos em Cabo Delgado, devido a mineração de rubis, grafite, 
prospeccao e preparacao dos projetos do Gas. No entanto o futuro sera os 
180 biliões de pés cúbicos de reservas de gás, tornara Mocambique  o 
terceiro maior detentor de GNL da África e o maior exportador potencial até 
2023 
O desenvolvimento econômico de moçambique sofreu transformação 
significativa e crescimento com o resultado de ter abordado a reforma 
económica em 2018.  
Segundo o relatório do Banco Mundial Doing Business Index, Moçambique 
subiu três lugares devido a 
reformas na electricidade, comércio transfronteiriço e o pagamento de 
impostos. 

 

https:// 

www.oilandgasvisionjobs.com/news-item/mozambique-s-area-4-partners-secure-buyers-for-rovuma-lng-project-exxonmobil 
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   LOGISTICA   

 

       ALUGUER DE ARMAZENS 

Publiciadade para EMPRESAS– contacto 84 371 9441 

                           LOGISTICA  /   ALUGUER DE VIATURAS     Contacto 843719441 
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TOP SEGURANCA  

Empresa de seguranca de resposta armada ao domicilio e empresa  

Contacto 848852111 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


