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1. Realizou-se no dia 5 de Julho de 2018, em Maputo, a III Cimeira 

Bilateral entre a República de Moçambique e a República Portuguesa, 

sob o lema: “Moçambique e Portugal: Construindo uma Parceria 
Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável.” 

 
2. Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de 

Moçambique, chefiou a delegação moçambicana que integrou Sua 

Excelência José Pacheco, Ministro dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação; Sua Excelência Jaime Basílio Monteiro, Ministro do 
Interior; Sua Excelência Vitória Dias Diogo, Ministra do Trabalho, 

Emprego e Segurança Social; Sua Excelência Carlos Mesquita, 

Ministro dos Transportes e Comunicações; e Sua Excelência Maria 

Isaltina Lucas, Vice Ministra da Economia e Finanças. 

 
3. Sua Excelência António Costa, Primeiro-Ministro da República 

Portuguesa, chefiou a delegação portuguesa que incluiu ainda os 

seguintes membros do Governo Português: Sua Excelência Augusto 
Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros; Sua Excelência 

Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna; Sua Excelência 

Ana Paula Vitorino, Ministra do Mar; Sua Excelência Marcos 
Perestrelo, Secretário da Defesa Nacional; e Sua Excelência Cláudia 

Joaquim, Secretária de Estado da Segurança Social. 
 
4. A Cimeira decorreu num ambiente de grande cordialidade, franqueza 

e abertura, ocasião que permitiu uma avaliação das relações entre os 

dois países, bem como uma troca de opiniões sobre os principais 

temas da agenda internacional. 
 

5. Os dois Chefes de Governo congratularam-se pela excelência das 

relações bilaterais e expressaram satisfação pelo dinamismo dos 
contactos ao mais alto nível entre as autoridades moçambicanas e 

portuguesas. Referiram que a realização da III Cimeira Bilateral 

constituiu uma muito valiosa oportunidade para as partes reiterarem 
o seu compromisso em continuar a dinamizar o diálogo e a 

concertação político-estratégica entre os dois países, a todos os níveis, 

bem como a cooperação bilateral, com benefícios recíprocos. 
 
6. Nesse sentido, os dois mandatários congratularam-se com a 

assinatura do Programa Estratégico de Cooperação entre a República 

de Moçambique e a República de Portuguesa 2017- 2021, em 
Novembro de 2017, que está alinhado com as prioridades e objectivos 

de desenvolvimento do Governo da República de Moçambique, 

elencadas no Programa Quinquenal do Governo (PQG) 2015-2019, e 
comprometeram-se a envidar os melhores esforços para assegurar o 

desejável nível de implementação, nomeadamente privilegiando 
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parcerias com diferentes actores do desenvolvimento, quer públicos 

quer privados, nacionais e internacionais.  
 

7. Congratularam-se ainda pela crescente interacção entre delegações 

ministeriais que têm promovido uma importante e permanente troca 

de impressões e reflexões sobre assuntos de interesse mútuo nas 
áreas de cooperação bilateral com destaque para: Finanças; Educação 

e Desenvolvimento Humano; Defesa; Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior; Segurança Interna; Turismo; Energia; Infra-estruturas; 
Agricultura; Ambiente, Alterações Climáticas e Desenvolvimento 

Rural; Obras Públicas e Recursos Hídricos; Transportes e 

Comunicações; Antigos Combatentes; Administração e Função 

Pública; Mar e Pescas; e Comércio e Investimentos. 
 

8. Os dois Chefes de Governo destacaram a assinatura dos 

Acordos/Memorandos de Cooperação nos domínios dos Negócios 

Estrangeiros, Protecção Civil; Corpo de Salvação Pública; Policial; 
Emprego e Segurança Social; Transportes Aéreos e Marítimos; 

Turismo; como expressão da vontade e do compromisso dos Governos 

dos dois países em continuar a trabalhar com vista ao 

aprofundamento e consolidação da cooperação bilateral.  
 

9. Salientaram, também, com a assinatura do Acordo Administrativo 

relativo às modalidades de aplicação da Convenção sobre Segurança 

Social, a relevância da protecção dos trabalhadores e das medidas de 

natureza administrativa, elementos essenciais para promover a 
segurança dos cidadãos e o reforço das relações entre os dois povos. 

 

10. Notaram, igualmente, os progressos conseguidos na negociação de 

instrumentos para assinatura futura, designadamente nos domínios 
das Finanças, Administração Estatal e Função Pública, Justiça, 

Saúde e Assuntos do Mar.  
 

11. No mesmo contexto, a duas Partes sublinharam a sua vontade em 

reforçar a cooperação no domínio da Defesa, desenvolvendo as linhas 
de acção e os projectos constantes do Programa-Quadro que ambos os 

Ministros da Defesa Nacional assinaram em Fevereiro passado. 
 

12. Os dois Chefes de Governo saudaram a evolução e o dinamismo do 

relacionamento comercial entre Moçambique e Portugal, e 
reafirmaram o empenho mútuo no desenvolvimento de iniciativas e 

acções conjuntas destinadas a aprofundar as trocas comerciais e o 

intercâmbio nos mais diversos sectores económicos, incluindo o 
turismo. 
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13. As duas Partes manifestaram satisfação pelo excelente ritmo de 

utilização dos instrumentos de cooperação financeira disponibilizados 

por Portugal para a promoção de importantes investimentos públicos 
em Moçambique, incluindo os desenvolvimentos positivos registados 

quanto às linhas de crédito, importantes veículos para materializar o 

desiderato de aumentar os laços económicos e empresariais bilaterais. 
Reafirmaram ainda a sua intenção de empenhar esforços no sentido 

de assegurar o seu regular funcionamento e dar continuidade às 

negociações em curso neste domínio. 
 

14. Na área de investimentos, as duas Partes louvaram a organização e 

realização exitosa do Road Show de divulgação de oportunidades de 

negócios e de investimentos entre Moçambique e Portugal, que teve 
lugar de 4 a 8 de Junho de 2018, em Portugal e reiteraram o interesse 

em iniciar cooperação bilateral na área da gestão de parques 

industriais e logísticos. 
 

15. As duas Partes constataram, com satisfação, o continuado 

investimento, em Moçambique, de empresas portuguesas 
representativas de diversos sectores de actividade económica que têm 

contribuído de forma significativa para o processo de desenvolvimento 

económico e social do país, designadamente através da criação de 
emprego e da formação profissional. Reafirmaram o interesse em que 

sejam identificadas nos dois Países as oportunidades de negócios e ver 

assim ampliados os investimentos portugueses em Moçambique, 

assim como em envidar esforços para que, futuramente, empresas 
moçambicanas possam, igualmente, investir em Portugal. 

 

16. As duas Partes reconheceram o investimento directo estrangeiro como 

facto central para a abertura, diversificação e resiliência das 
economias, bem como para a respectiva competitividade nos mercados 

regionais em que se inserem manifestando vontade em aprofundar a 

troca de experiências na criação de condições potenciadoras dos 
fluxos de investimento. 

 

17. Neste âmbito, os dois Chefes de Governo saudaram a assinatura do 

Protocolo entre a AICEP e a APIEX com o objectivo de estabelecer 
relações de parceria institucionais e uma colaboração entre as duas 

entidades com vista a reforçar a cooperação empresarial e 

incrementar as relações económicas entre Moçambique e Portugal, 
bem como a conclusão de um conjunto de contratos empresariais por 

ocasião da Cimeira. Paralelamente, valorizaram a promoção de 

enquadramentos jurídicos e regulatórios conducentes ao 

desenvolvimento do sector privado, através do apoio a projectos que 
adicionem valor. No mesmo espírito, salientaram a importância do 

incremento de exportações, da assistência técnica e da melhoria do 
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ambiente de negócios nas áreas da boa governação assim como o 

reforço das capacidades institucionais nos mais variados domínios. 

 
18. Os dois Chefes de Governo reafirmaram o compromisso de 

Moçambique e de Portugal na promoção da Língua Portuguesa como 

vector de cultura, da ciência e do conhecimento, assim como motor de 
oportunidades económicas. Sublinharam a importância da busca de 

uma maior proximidade nos seus esforços de promoção da Língua 

Portuguesa, em especial através da realização de projectos conjuntos 
pelas instituições competentes/relevantes em Moçambique e pelo 

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, com o objectivo de 

potenciar o impacto das actividades desenvolvidas. 

 
19. As duas partes reconheceram neste quadro o papel que a Escola 

Portuguesa de Moçambique – Centro de Ensino e Língua Portuguesa 

desempenha na promoção de projectos de cooperação no domínio da 
leitura e da escrita, designadamente através do Projecto Bibliotecas 

escolares no apoio ao Ministério da Educação e Desenvolvimento 

Humano na formação de professores, na atribuição de bolsas de 
estudo, e na consolidação de conhecimentos como factor de 

valorização e empregabilidade dos jovens moçambicanos. 
 

20. No âmbito das relações comerciais entre a União Europeia e 
Moçambique, os dois Chefes de Governo congratularam-se pela 

conclusão do processo de ratificação do Acordo de Parceria Económica 

entre a UE e a SADC por Moçambique, que permitiu a respectiva 
entrada em vigor deste Acordo já este ano. Tendo tomado nota das 

dificuldades que ainda subsistem e que estão a impedir a efectiva 

aplicação desse Acordo, os dois lados manifestaram a expectativa de 

que, tão breve quanto possível, a situação possa ser ultrapassada. 
Portugal manifestou-se disponível para prestar a Moçambique o apoio 

que for necessário para tal, complementando assim o trabalho que a 

Delegação da UE em Maputo se disponibilizou para realizar. 
 

21. Os dois Chefes de Governo reconheceram que a erradicação da 

pobreza em todas as suas formas e dimensões é um dos principais 
desafios a nível global e um requisito indispensável para o 

desenvolvimento sustentável. Reafirmaram a importância de uma 

abordagem integrada para o desenvolvimento sustentável, que 
considere de maneira equilibrada as suas três dimensões - económica, 

social e ambiental. 

 

22. Neste sentido, reafirmaram o seu compromisso com a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, e com o alcance das Metas 

definidas pelas Nações Unidas, bem como com a Agenda 2063 da 
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União Africana tendo destacado a importância da cooperação 

internacional para a implementação destas Agendas. 

 
23. O Primeiro-Ministro de Portugal saudou o Presidente da República de 

Moçambique por toda a acção que tem desenvolvido no sentido de 

consolidar uma paz efectiva e duradoura em Moçambique.  
 

24. As duas partes saudaram a eleição do Dr. António Vitorino, para o 

cargo de Director-Geral da Organização Internacional para as 
Migrações (OIM). O Dr. António Vitorino, pelas suas elevadas 

qualidades humanas e profissionais, dará, certamente um contributo 

muito relevante para o reforço do multilateralismo e tratamento 

sustentável da questão migratória que tem forte impacto nos 
processos de desenvolvimento e que constitui hoje, um dos desafios 

mais importantes e prementes da agenda internacional. 
 

25. Os dois Chefes do Governo reiteraram o interesse em consolidar e 
expandir a cooperação nos sectores de intervenção prioritária 

definidos no PEC 2017-2021, designadamente educação, formação, 

cultura, ciência e inovação, saúde e assuntos sociais, justiça, 
segurança e defesa, energia e ambiente, finanças e sector privado. 

 

26. Os dois Chefes do Governo reiteraram o seu compromisso em 
continuar a trabalhar, de forma concertada, em prol do fortalecimento 

e aprofundamento da Comunidade dos Países de Língua Oficial 

Portuguesa (CPLP). Neste contexto, as duas partes congratularam-se 
com o funcionamento regular e empenhado das instituições da CPLP e 

apoiaram a presente e as futuras Presidências pro tempore na plena 

operacionalização da Visão Estratégica da CPLP 2016-2026 e no 

objetivo da Mobilidade e da Circulação na CPLP. Com o mesmo 
espírito, as duas partes manifestaram o seu apoio ao próximo 

Secretário Executivo, Embaixador Francisco Ribeiro Telles, e 

saudaram a actual Secretária Executiva, Maria do Carmo Silveira, que 
termina o seu mandato a 31 de Dezembro do corrente ano. 

 
27. Os dois Chefes de Governo acordaram que a IV Cimeira Bilateral terá 

lugar, em Portugal, em 2019, em datas a acordar através de canais 
diplomáticos. 

 

 

Maputo, 5 de Julho de 2018 
 


