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Publicado em 20- 05-2014 
Moçambique no topo da estratégia de internacionalização italiana 
O ministro do Desenvolvimento Económico da Itália, Carlos Calenda, chefia uma missão 
empresarial do país a Moçambique, até dia 21 do corrente, para avaliar oportunidades de 
investimento. 
Na deslocação a Moçambique, os empresários italianos vão realizar contactos com empresários e 
instituições moçambicanas dos sectores da agro-indústria, construção civil, banca, petróleo e gás, 
energias renováveis, pesca, saúde e ambiente, refere o comunicado. 
"O Governo italiano colocou Moçambique no topo da sua estratégia de internacionalização das 
empresas, dadas as potencialidades e a confiança que o país oferece", diz a Embaixada da Itália 
em Maputo. 
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NEGÓCIOS COM MOÇAMBIQUE: ITÁLIA QUER 10 VEZES MAIS  
O vice-ministro do Desenvolvimento Económico italiano prevê que os negócios 
do seu país com Moçambique aumentem dez vezes nos próximos anos e destacou 
que este país é "o ponto de referência" de Itália na África subsariana. 

Carlo Calenda lidera uma visita de 3 dias a Maputo de cerca de cem empresas italianas que tem 
hoje o seu último dia. Em conferência de imprensa, esta terça-feira em Maputo, disse que "Itália 
precisa de um ponto de referência na África Subsariana, a região que vai crescer mais no 
mundo", e que esse "hub" será Moçambique. O governante apontou os setores da Agricultura, do 
Gás/Petróleo e Infraestruturas como as principais apostas desta missão em Moçambique, 
sublinhando que a comitiva integra uma forte componente da banca italiana. 
 
Segundo a embaixada de Itália em Maputo, as trocas comerciais entre os dois países aumentaram 
28% em 2013, sendo queo valor dos produtos que Itália exporta para Moçambique ronda os 60 
milhões de euros, ao passo que as importações orçam 354 milhões. No mesmo ano, o 
investimento directo de Itália em Moçambique foi de 20 milhões de euros, de acordo com o 
Centro de Promoção de Investimentos moçambicano. 
 
O ministro italiano frisou o crescimento destes indicadores mas também o saldo negativo para 
Roma na balança comercial, e pretende "aumentar dez vezes nos próximos quatro, cinco anos" os 
negócios entre os dois países, com destaque para o investimento em Moçambique. 
 
- Formalizado Acordo entre Bonatti e ENH Logistics 
Durante a visita da comitiva empresarial italiana, foi formalizado um acordo já existente entre a 
moçambicana ENH Logistic e a construtora italiana Bonatti, na área de infraestruturas 
energéticas no Norte de Moçambique, disse à Lusa o ministro moçambicano da Indústria e 
Comércio. 
 
Armando Inroga acrescentou que foram ainda celebrados dois entendimentos, nas áreas da 
promoção agrícola e da comunicação e marketing, "para reforçar nos dois países a imagem 
positiva do melhor que Itália e Moçambique têm". O ministro moçambicano declarou que o 
Governo de Maputo pretende "continuar a atrair investimento estrangeiro de qualidade e 
orientado para sectores que criem valor acrescentado e que permita diversificação económica". 
Segundo uma nota da Embaixada de Itália em Maputo, esta missão a Maputo "é a primeira 
iniciativa do "Plano África", elaborado pelos ministérios italianos do Desenvolvimento 
Economico e dos Negócios Estrangeiros. 
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"O Governo italiano colocou Moçambique no topo da sua estratégia de internacionalização das 
empresas, dadas as potencialidades e a confiança que o país oferece", refere a nota, 
acrescentando que Itália prossegue "a longa história de cooperação e amizade" com o país 
africano "desde a luta de libertação nacional".  
- Eleições de 15 de Outubro 
Antes da conferência de imprensa, Carlo Calenda avistou-se com o candidato presidencial do 
partido no poder, Frelimo, às eleições gerais de Outubro, mas afastou qualquer relação entre esta 
visita e o acto eleitoral.  
“Não nos interessa muito quando há eleições", afirmou, lembrando que em Agosto haverá uma 
nova visita empresarial, focada nos sectores agro-alimentar e da construção. Sobre o candidato da 
Frelimo às presidenciais, Calenda afirmou que ouviu de Filipe Nyusi "o que esperava de um líder 
capaz". "É fácil falar de energia num país rico em gás. Mas colocar a Agricultura no centro do 
desenvolvimento, é algo muito inteligente", disse o governante italiano, que espera ainda que as 
tensões militares entre a Frelimo e a Renamo, principal partido da oposição, sejam "absorvidas 
no processo eleitoral".  
Esta é a segunda visita de Carlo Calenda, vice-ministro do Desenvolvimento Económico italiano 
a Maputo, depois de há menos de um ano, na Feira Internacional de Maputo (FACIM) já ter 
destacado a prioridade de Moçambique para o Governo e o sector privado italianos.  
 
Companies from Mozambique and Italy join forces to provide services to oil industry  
(2014-05-26) Mozambican company have set up ENHL – Bonatti, Lda, a partnership focused on 
knowledge exchange and providing services to the oil industry, the Mozambican press reported. 
The partnership is also intended to explore business opportunities in Mozambique created by oil 
sector companies and groups and to provide services to this industry. 
The partnership was made official on Tuesday, in Maputo, when a manifestation of interest was 
signed by the chief executive of ENHL and director of ENHL – Bonatti, Eduardo Naiene, and the 
commercial director of Bonatti and director of ENHL – Bonatti, LDA, Stefano Protogene, during 
a seminar at the two-way meeting between Mozambican and Italian businesspeople. 
Naiene said that the partnership was part of a number of ENHL activities and will bring Bonatti’s 
experience to Mozambique. 
“This partnership has the benefit of bringing greater quality to services in ENHL’s core business, 
which includes engineering, construction and management of remote fields, allowing for 
development of logistics services,” said Naiene, just after the document was signed. 


