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Mensagem do 
Conselho Directivo

É de todos sabido que, para além das implicações na saúde pública, a pandemia da 
Covid-19 está a impactar de forma severa o desempenho da economia nacional,   
desestabilizando os indicadores macroeconómicos e financeiros, o que resulta na 
pressão sobre a actividade empresarial e na manutenção dos postos de trabalho e na 
sobrevivência e o bem-estar social da maioria dos moçambicanos. 
Só para um quadro geral da situação, até o mês de Agosto de 2020, o número de        
empresas gravemente afectadas pela pandemia e que suspenderam as actividades 
ascendia a cerca de 4,300 a nível nacional, sendo que a maior percentagem era das    
empresas do sector da Hotelaria e Restauração, que representava 75% do total.       
Contudo, a partir do mês de Setembro, com o alívio das restrições, grande parte das 

empresas começaram a reabrir, o que fez com que este número reduzisse para menos 
de 25%, sendo que de acordo com as nossas estimativas, o ano terá terminado com 
cerca de 1,075     empresas totalmente encerradas devido a COVID-19.
Do ponto de vista sanitário, é indubitável a profunda crise que tem resultado em        
hospitalizações, mortes e sofrimento dos nossos concidadãos, particularmente nesta           
segunda vaga de infecções iniciada em Novembro/Dezembro de 2020.
É neste contexto que a CTA, no quadro das diversas acções que tem desenvolvido 
desde a eclosão desta pandemia em Moçambique, em Março de 2020, deliberou pela 
criação de uma comissão para apoiar a empresas a garantir a continuidade do negócio 
e do processo produtivo, basilares para a estabilidade da economia nacional, num     

contexto de medidas de restrições impostas pelo alastramento desta pandemia.
Trata-se de uma comissão multissectorial que deverá aprofundar e guiar a nossa reflexão 
sobre o tipo e alcance das respostas que o sector privado nacional, liderado pela CTA, 
deverá dar aos desafios da pandemia e das medidas adoptadas para encarar os desafios 
da Covid-19.
A principal atribuição desta comissão será fornecer subsídios ao Governo e à Comissão 
Científica criada, sobre aspectos que afectam o sector  empresarial, e propor eventuais 
medidas para a sua mitigação.

No quadro desta atribuição, esta comissão irá centrar atenções nos seguintes aspectos:
a) Medidas de apoio à tesouraria das empresas, desde a questão das obrigações  
 fiscais, créditos bancários, e outras;
b) Revisão dos requisitos para o licenciamento de clínicas/hospitais privados, numa  
 altura que o Sistema Nacional de Saúde necessita de maior  intervenção privada os  
 esforços nacionais de resposta à Covid-19;

c) Papel da iniciativa privada no aumento da capacidade de resposta  às                      
 necessidades nacionais, incluindo a busca e disponibilização da vacina;
d) Identificar os principais actores que deverão ser mobilizados para garantir a       
 realização desta missão;
e) Estabelecer mecanismos de cooperação e articulação com o Governo e outros  
 parceiros, e
f) Estabelecer um calendário para esta intervenção do Sector privado.

Procuramos trazer para esta comissão personalidades devidamente informadas sobre 
os desafios que uma resposta do sector privado à Covid-19 pode representar. São     
empresários de reconhecido mérito, actuando em diversas áreas e que acreditamos 
irão cumprir com zelo estas atribuições.
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de Resposta à COVID-19

Presidente da Comissão 
Nuno Quelhas

Vodacom Mozambique
PCA

Empresa

Whatana Investments, S.A (2005 - Presente) 
• Fundador, Administrador Delegado e   
 Membro do Conselho de Administração 

Vodacom Mozambique(2008 - Presente): 
• Accionista por meio da Whatana   
 Investments, S.A. 
• Presidente do Conselho de Administração

 

Perfil do Empresário

Bayport Mozambique (2010-Presente):  
• Accionista por meio da Whatana Investments,  
 S.A. Presidente do Conselho de    
 Administração 

Barclays Mozambique (2016-2018):  
Consultor Senior  

Ernst & Young UK (2004-2005)
Deutsche Bank Germany (2003-2004)
Deloitte Consulting UK (2001-2003)

Responsabilidade Social
Co Fundador de Associações Sociais:
• AMBA
• Super Mentores
• UWC Mozambique
• Base
• YPO
• AISM – Finance Sub-Committee
• Canada-Mozambique Chambers of Commerce
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Vice-Presidente da Comissão 
Evaristo Madime

SMM - Sociedade Moçambicana de Medicamentos, SA
PCA

Empresa

PCA da SMM – Sociedade Moçambicana de Medicamentos, S.A, desde 2015;
CEO da MOZAICO DO ÍNDIGO, S.A (2013-2015);
Director Executivo da CEDARTE (2007-2013);
Director Geral da Greenarte, Artesanato Sustentável de Moçambique, Lda (2010- 2013);
Director Nacional da Aid to Artisans, ONG Internacional sedeada em USA (2003 – 2006);
Co- Fundador e Director Geral da TUBEX, Lda (1994-2003);
Director do projecto de “Instalação da Fábrica de Escapes em Moçambique” (1993-1994);
Co- Fundador e Director da PROPEÇAS, Lda. (1992 – 1999);
Co-Fundador e Administrador da EMAUTO- Empresa Moçambicana de Automóveis, S.A 
(1991-2003).

Perfil do Empresário

Membro do Conselho Directivo da CCMUSA - Câmara de Comércio Moçambique - USA (2003 
- 2013); 
Presidente da Associação GS1 Moçambique (desde 2011);
Presidente do Conselho Directivo da CCMUSA (desde 2013);
Presidente da FMCC - Federação Moçambicana das Câmaras de Comércio - (desde 2020);
Membro do Conselho de Administração da Arterial Network (Cape Town, RSA) (2011 – 2015)
Membro do Conselho Directivo da ASSEMA - Associação dos Empresários da Matola - (1997 - 
2000), 
Presidente do Conselho Fiscal da AOAVA - Associação dos Operadores de Aluguer de 
Automóveis (1998 - 2003).
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Membro da Comissão 
Luis Manuel Frade

SUPER STEEL
Director Geral

Empresa

Director Geral da Super Steel (24 Anos);
Director Geral da Leadertread de Mocambique (26 Anos);
Director Geral da Unitechmoz (14 Anos).

Presidente da ASTROCAMA;  
Vice Presidencia da FEMATRO (3 Mandatos);  
Presidente do Peloro dos Transporte em (4 Mandatos).

Perfil do Empresário
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Membro da Comissão 
Luís Magaço Junior

COWI MOÇAMBIQUE
Director Geral

Empresa

Director Geral da COWI;
Administrador da MOZA BANCO; 
Administrador da MOÇAMBIQUE CAPITAIS;
CEO da MZCC;
Cconsul de São Tomé e Príncipe,
Presidente do Conselho Fiscal da Mcnet, 
Vice Presidente da MEXTUR.

Presidente da ACIS; 
Presidente da AEMC;
Presidente do ROTARY;
Presidente das Mesas da Assembleia Geral da AMECON, IOD, AEMC.

Perfil do Empresário
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Membro da Comissão 
Paulo Oliveira

Grupo Salvador Caetano
PCA

Empresa

PCA do Grupo Salvador Caetano Moçambique;
PCA SB Resauração (grupo com 4 Restaurantes em Moçambique);
Administrador na Intelec Holdings;
Administrador na Cine Internacional.

Vice-Presidente do Pelouro Política Finaneiceira na CTA;
Membro da Direção da Câmara de Comércio Moçambique-Portugal;
Vice-Presidente da Comissão Executica da CE CPLP;
Membro da Direção do Fundo da Malária, Moçambique.

Perfil do Empresário
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Membro da Comissão 
Bernardo Cumaio

Companhia de Seguros da África Austral, S.A
PCA

Empresa

É actualmente Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Seguros da África 
Austral. Possui larga experiência no sector da banca e seguros, tendo ocupado cargos de lider-
ança em companhias de seguros desde 1993 e cargos de administração em instituições 
bancárias desde 1995, nomeadamente, na EMOSE - Empresa Moçambicana de Seguros, SA. e 
no Banco Internacional de Moçambique, Grupo Millennium bim, respectivamente. A sua 
experiência de trabalho estende-se aos sectores industrial e agrário, tendo ocupado cargos de 
chefia e direcção na Indústria Moçambicana de Calçado e na Ex-Secretaria do Estado da 
Indústria Ligeira e Alimentar, respectivamente. 

2018 a 2020 - Presidente do Pelouro da Política Financeira da Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique - CTA

Perfil do Empresário
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Membro da Comissão 
Onório Ernesto Manuel

Parque Industrial de Beluluane - Zona Franca, S.A
Director Geral

Empresa

Diretor Geral do Parque Industrial de Beluluane; 
Antes foi Diretor Geral Adjunto, depois de ser Diretor de Desenvolvimento de Infraestrutura, 
no Parque Industrial de Beluluane - Zona França, S.A.

Membro da Associação Comercial e Industrial da Matola (ACIM)
Membro da Câmara de Comércio Moçambique – Suíça (CCMS)
Membro da Associação Industrial de Moçambique (AIMO)
Membro da Federação Moçambicana das Câmaras de Comércio (FMCC)

Perfil do Empresário
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Membro da Comissão 
Junaide Lalgy

TRANSPORTES LALGY LDA
 Socio-Gerente

Empresa

Perfil do Empresário

Gestor da Lalgy Truck Sales, empresa vocacionada à venda de camiões e 
sobressalentes;    
Fundador e gestor de empresa de prestação de serviços de logística e 
transporte às grandes mineradoras que operam no País;

Membro fundador e de Direcção da ASTROCAMA - Associação dos Trans-
portadores Rodoviários de Carga de Maputo.

Empresa
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Membro da Comissão 
José da Cunha

FEMOTUR
Presidente

Empresa

Gestor do Complexo do Clube de Golf da Polana; 
Gestor do Restaurante Ponto Final de Inhambane; 
Gestor de Paindane Lodje, Lda;
Gestor de Paindane Norte Reef, Lda; 

Presidente da FEMOTUR – Federação Moçambicana de Turismo; 

Membro fundador da Associação de Hotelaria e Turismo da Província de 
Inhambane;
Vice-Presidente do Conselho Empresarial Provincial (CEP) de Inhambane.

Perfil do Empresário
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Membro da Comissão 
Maqueto Langa

EMOSE
PCA

Empresa

Presidente do Conselho da Administração (PCA) da EMOSE – Empresa Moçambicana de 
Seguros, 2018/ até a data;
Vice-Presidente da Associação Moçambicana das Seguradoras (AMS), 2018 até a data;
Presidente do Conselho Executivo (PCE) da EMOSE, 2017;
Director da Escola Superior de Desenvolvimento Rural da UEM, 2008;
Director da Imprensa Universitária da UEM, em regime de acumulação, 2007/2010;
Director Técnico da Mutxisso Consultoria e Investimento, Lda, 2005/2006;
Coordenador do Pograma da Parceria UEM/Gverno/Sector Privado, 1998/2000;
Director do Centro de Estudo Industriais, Segurança e Ambiente, da UEM, 1997/2000;

Secretário Permanente da Comissão Instaladora da Ordem dos Engenheiros de Moçambique, 
1995/2005;
1995/1993 – Director de Vendas da Mobil Oil Moçambique, Lda.
Membro fundador da Ordem dos Engenheiros
Membro do Co selho Consultivo da Câmara do Comércio de Mocambique
Membro da Engenho & Obra (ONG internacional)
Membro do Board e do Comité Financeiro da Organização das Seguradoras da África Austral e 
Oriental (OESAI)

Perfil do Empresário
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Membro da Comissão 
Rogério Samo Gudo

MCNet - MOZAMBIQUE COMMUNITY NETWORK, S.A.    
PCA

Empresa

Possui experiência profissional, que permiti trazer uma contribuição valiosa, tanto a nível 
estratégico bem como a nível operacional. Tem contribuído para o desenvolvimento                   
organizacional de várias empresas no sector privado, com destaque para as áreas de                  
tecnologias de informação e industrial; 

PCA da MCNET;
PCA do DUYS MOZAMBIQUE;
PCA da ESCOPIL INDUSTRIAS.

Presidente da AIMO;
Foi Vice-Presidente da CTA;

Perfil do Empresário
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Termos de Referência

ANTECEDENTES
A CTA – Confederação das Associações Económicas de Moçambique, tem tomado a dianteira na concepção e implementação de respostas aos vários desafios enfrentados pelo País, com impacto 
nas empresas. Sempre orientada no propósito de melhoria do ambiente de negócios, no pico da propagação do HIV-Sida, nos finais dos anos 90, a CTA lançou a iniciativa da ECOSida – Empresários 
Contra o Sida, do qual resultaram iniciativas coordenadas de resposta a doença. Num esforço multifacetado, houve uma redução da sero-prevalência de 16% para cerca de 11%. A iniciativa da CTA 
contou com vários parceiros, destacando-se a Cooperação Holandesa.

INTRODUÇÃO
A pandemia da COVID-19 iniciou em Moçambique na 3a semana de Março de 2020, tendo, a primeira onda, atingido o seu pico em Setembro do mesmo ano. Depois, registou-se uma desaceleração 
até finais de Dezembro. O período festivo, adicionado ao regresso de dezenas de milhares de moçambicanos da África do Sul, promoveu muitos ajuntamentos e atropelamento das medidas de 
prevenção anunciada pelo Governo de Moçambique, resultando no despoletar de uma segunda onda, mais agressiva quer em termos de número de infectados, quer em hospitalizações e                     
fatalidades. O mês de Janeiro foi responsável por 20% das infecções do ano 2020 e de 40% fatalidades.
Num quadro interactivo entre a saúde e a economia, o sector empresarial ficou seriamente afectado com a introdução de medidas restritivas ao funcionamento das empresas em 2020. A actual 
situação, incluindo as medidas anunciadas pelo Decreto nº 7/2021, de 5 de Março, voltam a condicionar o funcionamento das empresas e ameaçar a sobrevivência de muitos empregos.
Ciente das suas responsabilidades enquanto Confederação do sector empresarial, a CTA pretende lançar uma iniciativa do sector privado para resposta à crise criada pela pandemia, a qual permitirá 
complementar os esforços que o Governo realiza.

TASK FORCE
A CTA criou uma equipa multissectorial para a reflexão do tipo e alcance de resposta que o sector privado pretende dar a esta crise pandémica, levando em conta as iniciativas já em curso. Com 
efeito, a equipa deverá propor o seguinte:
a) Que tipo de resposta a CTA pode e pretende liderar?
b) Medidas de apoio a tesouraria das empresas, desde a questão das obrigações fiscais, créditos bancários e outras;
c) Revisão dos requisitos para o licenciamento de clínicas /hospitais, numa altura que o sistema nacional da saúde necessita mais da intervenção privada para reforçar a resposta à   
 COVID-19;
d) Que papel a iniciativa privada deve ter para responder a questão do aumento da capacidade de resposta às necessidades da COVID-19, incluindo a busca da vacina para Moçambique; 
e) Quais são os players que deverão ser mobilizados de modo a realizar a missão?
f) Que recursos a mobilizar, que volume de fundos a mobilizar? Que parceiros a mobilizar?
g) Que estrutura institucional a CTA pretende criar para resposta a pandemia?
h) Que tipo de cooperação e articulação deve a estrutura da CTA estabelecer com o Governo e outros parceiros?
i) Estabelecer um calendário de intervenção.
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Termos de Referência

GRANDES QUESTÕES DA INICIATIVA DE 
RESPOSTA A COVID-19

VISÃO

a) Que tipo de resposta a CTA pode e 
 pretende liderar?

1.  A CTA deve criar políticas, programas e protocolos sanitários para utilização nas empresas, incluindo campanhas de 
 educação e sensibilização; 
2.  Criar e promover fundos de apoio empresarial para lidar com os danos permanentes ou temporários das ausências 
 dos quadros das empresas; 
3.  Estímulo e incentivo às empresas para produzirem insumos para a COVID-19;
4.  Mobilizar apoios monetários e em espécie para o reforço das iniciativas do Governo no sector de saúde; 
5.  Intervir na imunização/programa de vacinações, através de iniciativas privadas estrangeiras, mas em articulação e 
 aval do Governo.

b)  Que estrutura institucional a CTA criou 
 para resposta à pandemia? Como se enquadra na
 CTA?

A estrutura fica dentro da CTA, dada a urgência e o cunho operacional da iniciativa. 
Não é um Pelouro, mas uma estrutura com ascendência em relação aos pelouros. 
É um Comité de Crise, dentro da CTA. Deverá ser criado um Gabinete de Trabalho do Comité, com uma equipa executiva.

c)  Que recursos a mobilizar, que volume de 
 fundos a mobilizar? Que parceiros a mobilizar?

Os parceiros serão diversos, sendo uns de apoio meramente financeiro, outros em espécie e/ou outros programático. 

d) Que tipo de cooperação e articulação deve a 
 estrutura da CTA estabelecer com o Governo e 
 outros parceiros?

Articulação directa com a Comissão Científica de COVID e com o Governo. A mesma abordagem deve ser seguida em 
relação aos restantes parceiros.
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