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CRESCIMENTO ECONÓMICO: 
MOÇAMBIQUE NOS DEZ MAIORES DE ÁFRICA 

 
03-07-2012 in Notícias (Moçambique) 
 
Angola deverá ultrapassar a África do Sul, actualmente a maior economia do continente, 
até 2016, revela um relatório do Economist Intelligence Unit (EIU), que coloca também 
Moçambique entre os 10 mercados africanos com mais potencial. 
No relatório "Para dentro de África: Oportunidades de negócio emergentes", o gabinete de 
estudos da revista Economist conclui que o papel das economias africanas ainda 
representa apenas 3% da economia global e que a África Subsahariana (excluindo a 
África do Sul) representa menos de metade do Produto Interno Bruto do continente. 
No entanto, sublinha que este grupo de países está a crescer mais depressa do que 
qualquer outro no mundo e que os investidores estão a acordar para o enorme potencial 
da região: "a corrida para participar no crescimento africano já começou". 
O relatório, citado pela LUSA, aponta como sectores com maior potencial de crescimento 
a agricultura e a agro-indústria, as infra-estruturas, os serviços e os bens de 
consumo, mas recorda que ainda há grandes dificuldades, a começar pela corrupção, 
que continua a aumentar, a ineficiência dos serviços públicos, o risco político e a falta de 
mão-de-obra qualificada. 
Além disso, o EIU recorda que África não é um país, mas sim 56, com outros tantos 
sistemas e governos, e aconselha os investidores a prepararem-se bem para as 
oportunidades, os riscos e o potencial. Segundo as estimativas do EIU, pelo menos 28 
países do Continente Africano deverão crescer a uma média anual superior a 5 porcento 
nos próximos cinco anos. Angola surge no grupo das economias com crescimentos 
previstos de 5 a 7,5%, enquanto Moçambique aparece no grupo seguinte, com 
crescimentos anuais médios de 7,5 a 10%, juntamente com a Etiópia, a Libéria, o Níger e 
o Uganda. 
O relatório identifica os dez mercados que deverão ter os melhores desempenhos na 
próxima década em quatro categorias: os países com menor risco político, os maiores 
reformistas, os países com maior investimento e os maiores em território. 
Angola é o segundo com maior investimento, depois da África do Sul, e o quarto maior em 
dimensão, enquanto Moçambique surge em três das quatro categorias: É o segundo com 
mais potencial na rapidez com que faz reformas, o sétimo com menor risco político e o 
décimo com maior investimento. 
"As reformas estão a acontecer depressa, encabeçadas pela Etiópia, Moçambique, 
Namíbia, Zâmbia e Uganda, enquanto as economias gigantes de Angola e Nigéria, que 
deverão ultrapassar a África do Sul em 2016, oferecem vantagens significativas aos 
investidores", conclui o EIU. 
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MOÇAMBIQUE E ALEMANHA ASSINAM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
PARA A CIDADE DA BEIRA 

 
02-07-2012 in África 21 
 
A contribuição no valor de 5,6 milhões de euros constitui complemento para o apoio aos 
projectos de adaptação às mudanças climáticas na cidade da Beira Moçambique e 
Alemanha assinaram nesta segunda-feira, em Maputo, um acordo de cooperação técnica 
no valor de 5,6 milhões de euros, para adopção de medidas especiais no âmbito das 
mudanças climáticas.  
O memorando, que enquadra no plano e estratégias do Governo de mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas, foi rubricado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, Oldemiro Baloi, e pelo embaixador da Alemanha, Ulric Klockner. Falando 
em conferência de imprensa realizada após a assinatura do memorando, Baloi disse que 
para além de reforçar as relações bilaterais entre os dois países, o acordo vai ampliar a 
colaboração na erradicação da pobreza no país. 
"O governo de Moçambique assume que o combate à pobreza pressupõe que em todas 
as áreas de actividade seja tomada em conta a preservação do meio ambiente não só 
através da utilização racional dos recursos mas também na base de uma planificação e 
controlo correcto das actividades humanas", disse Ba. Segundo Baloi, a contribuição no 
valor de 5,6 milhões de euros constitui complemento para o apoio aos projectos de 
adaptação às mudanças climáticas na cidade da Beira, província de Sofala, através da 
criação de meios de prevenção de risco de calamidades naquela cidade costeira do nosso 
país.  
O valor será gerido pelo Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental (MICOA) em 
coordenação com o Conselho Municipal da cidade da Beira. 
Na ocasião, o embaixador da Alemanha disse que o acordo vai ajudar no combate às 
mudanças climáticas e a pobreza, visando a adopção de uma economia verde em 
Moçambique. 
No último mês de Maio, foi assinado um outro acordo de cooperação financeira no valor 
de 13 milhões de euros, cerca de 114 milhões de meticais, para apoiar medidas de 
adaptação de medidas climáticas também para a cidade da Beira. 
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ENERGIA SOLAR MUDA VIDA NAS ZONAS RURAIS EM MOÇAMBIQUE 
 

02-07-2012 in Notícias 
 

A colocação de painéis solares para electrificação nas zonas rurais, não abrangidas pela 
rede nacional de energia, está a melhorar as condições de vida de milhares de 
moçambicanos. 
O Fundo de Energia (FUNAE) tem estado a implementar o projecto de electrificação 
através de painéis solares pelo país, abrangendo essencialmente residências, escolas 
centros de saúde, postos policiais, iluminação pública e edifícios públicos como as sedes 
dos postos. 
O FUNAE implementou, recentemente, com o apoio financeiro da União Europeia (EU), a 
electrificação da região norte com recurso a painéis solares. 
Uma equipa do FUNAE visitou recentemente algumas zonas abrangidas pelos projectos, 
com o propósito de avaliar o impacto sócio-económico, onde concluiu que a nível das 
comunidades existem sinais de satisfação e mudança. 
A equipa visitou os distritos de Chiúre e Meluco, em Cabo Delgado, Nipepe em Niassa e 
Monapo em Nampula, região norte do país. 
Nos locais, muitas famílias, para além de ter energia para iluminar as casas durante a 
noite, já usam congeladores/geleiras, carregam as baterias dos telemóveis, entre outras 
formas de uso e aproveitamento da corrente eléctrica. 
Nas unidades sanitárias, a título de exemplo, já é possível fazer a conservação de 
medicamentos e atender doentes a qualquer hora do dia, e nas vias públicas aumentou 
consideravelmente a segurança de todas as pessoas que às vezes saem à noite. 
Nas comunidades abrangidas, estão igualmente criadas as condições para a introdução 
do curso nocturno e a alfabetização para adultos nas escolas, para além de abrir espaço 
para o apetrechamento dos estabelecimentos de ensino com equipamento informático. 
 
O impacto positivo, na óptica do FUNAE, poderá aumentar com o funcionamento de todos 
os sistemas após a entrega provisória do projecto pelo empreiteiro. 
No país, cerca de 30 por cento da população beneficia de rede nacional. 
No rol das energias renováveis, destacam-se os painéis solares, pequenas centrais, 
micro-hídricas, mini-hídricas, picohídricas, que produzem energia com qualidade e 
semelhante a da Hidroeléctrica de Cahora Bassa. 
 

 
Cientistas utilizam energia solar para produzir água potável em Moçambique 
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PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO, EM MOÇAMBIQUE, FOI VISITADO POR MAIS DE 
5 MIL TURISTAS EM 2011 

 
02-07-2012 in África 21 
 
Durante o ano passado, visitaram o PNL mais de cinco mil turistas provenientes de 
diferentes partes do país e estrangeiros, sobretudo sul-africanos. 
O Parque Nacional de Limpopo (PNL), na província meridional moçambicana de Gaza, 
arrecadou para os cofres do Estado cerca de oito milhões de meticais (aproximadamente 
290 mil dólares americanos) resultantes da entrada e hospedagem de turistas nacionais e 
internacionais em 2011. 
Segundo dados citados pelo Jornal "Domingo", durante o ano passado, visitaram o PNL 
mais de cinco mil turistas provenientes de diferentes partes do país e estrangeiros, 
sobretudo sul-africanos. 
Destes, mais de três mil se hospedaram no local e outros passaram com destino a outras 
estâncias localizadas nas zonas costeiras das províncias de Gaza e Inhambane. 
Estes dados indicam um aumento do número de turistas que visitam Moçambique em 
sete por cento, se comparado com o ano de 2010, altura em que o PNL arrecadou perto 
de sete milhões de meticais (252.7 mil USD). 
Em termos cumulativos, desde o ano da sua criação em 2001, mais de 24 mil turistas 
visitaram o PNL. 
O Domingo refere que o incremento das receitas deveu-se ao trabalho realizado com vista 
a divulgar as potencialidades turísticas e na melhoria das condições de alojamento e de 
circulação dentro do parque e nas vias alternativas que dão acesso à via. 
O PNL investiu também na fauna, tendo aumentado o número de animais bravios, 
nomeadamente antílopes, leões, elefantes, leopardos, búfalos, rinocerontes, entre outros. 
As informações são da AIM. 
 

 


