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A capitalização dos investimentos a serem feitos no âmbito da exploração do gás natural, na
bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado, será tema de debate num dos painéis da
quarta edição da Cimeira Financial Times em Moçambique, a decorrer no dia 11 de Setembro,
na cidade de Maputo.

O painel, a ser liderado pelo antigo presidente da Nigéria, Goodluck Jonatham, e do qual fará
parte a administradora executiva para a Região Africana do Grupo Standard Bank, Sola
David-Borha, vai discutir sobre as reformas que o País deverá introduzir no sector energético,
para apresentar vantagens competitivas no mercado e, por via disso, posicionar-se como um
dos principais fornecedores de gás natural no mundo.

Essencialmente, serão abordadas questões ligadas às estratégias de atracção de mais
investimentos na indústria do gás natural, à formação de quadros nacionais, às expectativas do
Governo e do sector privado relativamente à prestação de serviços e fornecimento de bens às
multinacionais envolvidas na exploração deste importante recurso energético.

A questão do conteúdo local, dos requisitos mínimos, qualidade, expectativas e barreiras,
infraestruturas e logística, défice de infraestruturas portuárias, inexistência de uma rede viária
adequada, lições e estudo de caso dos actuais investimentos no sector, bem como a formação
e retenção de talentos, habilidades requeridas no sector vs habilidades existentes no mercado,
desenvolvimento de programas de treinamento também merecerão destaque no painel.

Outro tema de destaque na cimeira é a entrevista sobre o crescimento e o desenvolvimento em
Moçambique, o papel do sector privado numa economia competitiva, experiências de outros
países, entre outros temas, que o administrador delegado do Standard Bank, Chuma
Nwokocha, vai conceder ao editor da Financial Times para o continente africano, David Pilling.

O Governo será representado na quarta edição da cimeira Financial Times em Moçambique
pelos ministros da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, dos Recursos Minerais e Energia,
Ernesto Max Tonela, da Agricultura e Segurança Alimentar, Higino de Marrule, das Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, José Pacheco e do Género, Criança e Acção Social, Cidália Chaúque, que
integrarão painéis que abordarão temas relevantes dos seus respectivos sectores.
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Importa referir que os restantes painéis da quarta edição da Cimeira Financial Times em
Moçambique abordarão os seguintes temas: “Impacto da Quarta Revolução Industrial na
Transformação dos Negócios”, “Alimentando Uma Economia Competitiva e Diversificada”, “O
Futuro dos Alimentos: Expandindo a Produção Local Através da Inovação e de Iniciativas
Sustentáveis”, e “Investimento de Impacto em Infraestruturas Sustentáveis”.
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