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Moçambique está entre os 10 países do mundo que mais cresceram na ultima
década, nomeadamente a cerca de 8% ao ano.
Está previsto que nos próximos 5 anos continuará a ser dos países com maiores
índices de crescimento no mundo.
Tem um Mercado Interno de 20 Milhões de Habitantes
Tem Acesso directo ao Mercado SADC com 250 Milhões de Habitantes
Tem Acesso directo (isenção total de impostos; AGOA ) em exportar para UE/USA
Tem Burocracia relativamente baixa sem entraves à importação (Banco Mundial)
Importação para incorporação em fabrico de produtos para exportação isenta de
taxas
Importação de máquinas para manufacturação isenta de taxas
Grandes projectos de investimento na extração de Carvão e Gás nos próximos 5 anos
o que está e vai implicar grandes investimentos em infraestruturas, casas, etc
Muitas oportunidades de negócios
País com relativamente boa segurança
Maputo com boas escolas
Maputo com serviços de Saúde razoáveis
Maputo com Proximidade de Africa do Sul para problemas de saúde mais graves
Povo amigo, afável, com bom humor
País com gastronomia, praias, natureza e gentes maravilhosas
Em regra geral gosta-se muito de viver em Moçambique; boa qualidade de vida.
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Moçambique está entre os 10 países mais pobres do mundo
80% da População tem fraco poder de compra (55% vive em Pobreza)
O PIB per capita é de $400, (Angola $5.000, Brazil $10.400, Portugal $22.000)
O PIB do País é $8b (Angola $65b, Brazil $2.000b, Portugal $222b)
Estes índices, por um lado bastante negativos, quando aliados à previsão de
8% de crescimento anual revelam grandes oportunidades de aumento de
consumo/mercado interno no futuro.
Falta de protecção contra importações (Banco Mundial)
Concorrência desleal de países Asiáticos (direitos humanos)
Concorrência desleal de ofertas/produtos em 2ª mão
‘Permeabilidade’ das Alfandegas significam que produtos fabricados
internamente, se respeitarem a lei, pagam IVA (17%) mas os mesmos
produtos quando importados pouco IVA pagam.
Cidades fora do Maputo com escolas mais fracas
Serviços de Saúde fora do Maputo bastante fracos
Lei das Terras confusa e sujeita a abuso

Moçambique Oportunidades

• Serviços
• Agricultura
Apesar de ser necessária cautela devido às
leis da Terra

• Construção

Moçambique Cautelas

• Ter muito cuidado com manufacturação de produtos para o
mercado interno.
Garantir que o produto está naturalmente protegido (vantagem de
custo de produção, proximidade, entrega rápida, custo de transporte,
perecível, etc)
Excepções obvias são a manufacturação ligada a serviços (ex
serralharias)

• Para exportação, não cair na tentação de achar que os custos
laborais são baixos
<$80 não é baixo quando comparado com muitos países Asiáticos nem
é baixo porque a falta de quadros leva a que se tenham de empregar
expatriados ou Moçambicanos com competências em alta demanda, tanto
uns como os outros, muito mais caros do que na Asia. A falta de ‘clusters’
leva a que se tenha de empregar especialistas a tempo inteiro em vez de a
10/20% do seu tempo e que se tenha de ter stocks bastante elevados.
Electricidade é competitiva

• Na Agricultura/Pescas, no caso de o mercado alvo ser o de
exportação, ter cuidado com as exigências sanitárias da União
Europeia/USA.

Moçambique

Mercado de Trabalho

• Estima-se que estejam hoje a viver em
Moçambique cerca de 25.000 Portugueses (Em
Angola 250.000)
• Em 2010 só foram emitidos 1.500 vistos de
trabalho.
• Este ano fala-se em 10.000 ???

Vistos de Trabalho
Com €70.000 de capital investido do estrangeiro monta-se empresa que inclui direito a
visto de trabalho para o fundador/Director Geral da empresa.
Para garantir regalias e protecção da empresa deve-se sempre submeter projecto de
investimento através do CPI (ver www.cpi.co.mz)
A incorporação duma empresa e processos de negócios (importação, financiamento,
exportação, contratação, expatriamento de dividendos, pagamentos a fornecedores
estrangeiros, etc, são bastante ágeis)
VISTOS AUTOMÁTICOS

a) 10% da totalidade dos trabalhadores até 10 trabalhadores (ou seja um que já está
esgotado pelo fundador)
b) 8% até 100
c) 5% 100+
http://www.portaldogoverno.gov.mz/Informacao/emprego/trabalhadores_estrangeiros/regras_contrat_estrang/

Vistos de Trabalho

Vistos a Pedido
Como no resto do mundo só para trabalhadores com
habilitações que não haja (ou não se consiga recrutar
e se consiga prova-lo) no país em questão.

Locais com maiores oportunidades

• Maputo (Capital)
• Tete (Carvão)
• Pemba (Gas)
Cidades Portuárias nos 3 Corredores
de Moçambique, nomeadamente:
• Nacala no Corredor de Nacala
• Beira
no Corredor da Beira
• Maputo no Corredor do Maputo
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