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Excelentíssima Senhora Governadora da Província de Nampula, Excelência
Excelentíssimo Senhor Conselheiro da Embaixada do Japão em Moçambique

Excelentíssimo Senhor Representante da JICA em Moçambique
Excelentíssimos Senhores convidados da República do Malawi
Excelentíssimos Senhores convidados da República da Zâmbia
Excelentíssimos Senhores Directores Nacionais e Gerais
Distintos Convidados
Minhas Senhoras e Meus senhores
Em primeiro lugar gostaria de saudar aos ilustres participantes e convidados a este 2o
Seminário Internacional do Projecto das Estratégias de Desenvolvimento Económico do
Corredor de Nacala (PEDEC-NACALA).
Saudação especial vai para os convidados internacionais vindos da República do Malawi e da
Zâmbia, países irmãos de Moçambique que têm sido os que mais usam o corredor de Nacala
nas suas operações de comércio externo, a partir do Porto de Nacala.
Saúdo também as organizações internacionais e representantes do sector privado aqui
presentes por serem parte do desenvolvimento de Moçambique, através dos seus projectos e
programas de cooperação.
A nossa Saudação estende-se aos colegas que se deslocaram das províncias de Cabo
Delegado, Niassa, da Zambézia e de Tete, áreas de actuação deste Projecto.
De um modo muito particular, saúdo calorosamente a Província de Nampula e a sua
maravilhosa e hospitaleira população, por acolher este 2o Seminário.
A importância do Corredor de Nacala e das infra-estruturas que o suportam é inquestionável.
A vossa presença neste evento é testemunha inequívoca dessa importância e constitui um
factor encorajador para que, conjuntamente, encontremos soluções que façam do Corredor
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de Nacala uma plataforma de desenvolvimento regional e no interior de cada um dos nossos
países e contribua para a constante melhoria do bem estar dos nossos povos.

Prezados Participantes
Minhas Senhoras e Meus Senhores
O Governo de Moçambique, em Parceria com o Governo do Japão, tem estado a implementar
o "Projecto das Estratégias de Desenvolvimento Económico do Corredor de Nacala (PEDECNacala), que tem por objectivo geral formular Estratégias apropriadas para orientar o
desenvolvimento e estimular o investimento no Corredor de Nacala, e cobre as províncias de
Nampula, Niassa, Cabo Delgado, Tete e 7 distritos do Norte da Província da Zambézia.
Trata-se de uma área vasta com potencial para negócios lucrativos em todos os sectores de
actividade, em particular, na agricultura, indústria mineira, indústria transformadora, logística
e turismo.
A influência do Corredor e Nacala não se esgota no território moçambicano. Estende-se aos
países nossos irmãos de Malawi, Zâmbia e República Democrática do Congo por constituir a
rota mais competitiva para a sua ligação ao mar e ao resto o mundo.
No âmbito deste projecto, no dia 15 de Março de 2013, realizou-se o 1o. Seminário Internacional
e contou com a participação de cerca de 128 convidados onde foi possível partilhar
informação sobre estratégias, projectos e perspectivas de desenvolvimento do Corredor de
Nacala com os países da região.
Nessa ocasião, tivemos a oportunidade de colher as ideias e as expectativas de cada um dos
participantes, o que permitiu que aferíssemos melhor as Estratégias de Desenvolvimento de
Corredor de Nacala.
O 2o. Seminário Internacional que hoje se realiza tem por finalidade:
1) Abordar as estratégias de desenvolvimento de corredores de Moçambique e os
programas/ projectos para o Corredor e região de Nacala;
2) Partilhar e trocar informação sobre iniciativas governamentais do Malawi e da
Zâmbia que estejam relacionadas com o desenvolvimento do Corredor de
Nacala; e
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3) Disseminar a futura imagem de desenvolvimento do corredor através de
iniciativas governamentais destinadas a atrair investimentos privados no
Corredor e região de Nacala.
Minhas Senhoras e meus senhores
O Projecto tem como visão “Criar uma região pacífica, próspera e igualitária livre da pobreza
em harmonia com o meio ambiente”. Para a sua materialização, esta visão conta com a
intervenção de todos aqui presentes, independentemente do tamanho do seu contributo,
pois, o corredeor e a região sob sua influência têm oportunidades para todos.
O PEDEC Nacala é um exercício ímpar de planificação para o desenvolvimento do País, pois,
considera toos os factores que, certamente, irão contribuir para um crescimento rápio da
região e melhoria substancial do bem-estar da população através da criação de postos de
trabalho,

promoção

do

auto-emprego

e

melhoria

da

rede

de

infra-estruturas,

proporcionando, assim, o estabelecimento de novos empreendimentos.
Foram identificados no “Relatório Interino” 232 projectos, 92 dos quais de alta prioridade que
se distribuem entre

sectores de logística, agricultutra, turismo, mineração, indústria,

florestas, energia, comunicações, infra-estruturas sociais e infra-estrutura de transporte, e
que conta e pode vir a contar com os diversos parceiros públicos e privados para sua
materializacão.
No decurso deste seminário, contamos igualmente com valiosas contribuições dos
representantes dos Governos de Malawi e da Zâmbia sobre o Corredor de Nacala,
perspectivas e desafios para tornar o corredor de Nacala um instrumento para aceleração da
integração regional.
Com estas apresentações, esperamos que as discussões possam alcançar os resultados
almejados rumo ao desenvolvimento do Corredor de Nacala, tendo em conta a importância
que representa para o desenvolvimento dos países da África Austral em geral e Moçambique,
Malawi e Zâmbia, em particular.
A abordagem em torno das estratégias de desenvolvimento económico do Corredor de
Nacala, surge num momento em que o País tem vindo a registar descobertas de grandes
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reservas de recursos minerais como o Gás Natural e Carvão, cuja exploração e exportação
dependem muito de infra-estruturas como linhas-ferreas, estradas e portos.
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Para terminar, gostaria de reiterar o reconhecimento do Governo de Moçambique, ao
Governo de Japão pelo, apoio concedido ao longo destes anos para a materialização dos
nossos objectivos e no combate contra a pobreza, contribuindo para a construção de um
futuro cada vez mais brilhante para todo o moçambicano e não só.
Faço votos de uma boa sessão de trabalho e que exprimam as vossas ideias e contribuições
para que o Corredor de Nacala seja uma base de desenvolvimento dos nosos países e
contribua para uma maior inserção das nossas economias na economia global.

Muito obrigado pela vossa atenção
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