
 

 

 

15 de Novembro de 2018 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA  

Programa Crescimento Inclusivo em Moçambique: 

conferência anual e fórum público sobre descobertas de 

recursos naturais 

O programa Crescimento Inclusivo em Moçambique irá acolher a sua conferência anual e o 

fórum público Moçambique como exportador de gás natural: lições de experiências do 

passado em Maputo, de 27 a 28 de Novembro.  

 

Pesquisadores estarão disponíveis para entrevistas nos eventos  

 

Crescimento Inclusivo em Moçambique: conferência anual 

 

Horário: 27 de Novembro (8:00-18:00) 

Local: Radisson Blu Hotel & Residence, Avenida Marginal 141, Maputo, Moçambique 

 

A conferência do programa promove analise profunda sobre temas que vão da pobreza a 

empregabilidade juvenil, como também sobre recursos naturais em Moçambique. O objectivo central 

do evento é de informar novas políticas para promover um crescimento inclusivo em Moçambique.  

 

 

http://igmozambique.wider.unu.edu/pt
http://igmozambique.wider.unu.edu/pt/evento/crescimento-inclusivo-em-mo%C3%A7ambique-confer%C3%AAncia-anual
http://igmozambique.wider.unu.edu/pt/evento/f%C3%B3rum-p%C3%BAblico-mo%C3%A7ambique-como-exportador-de-g%C3%A1s-natural
http://igmozambique.wider.unu.edu/pt/evento/f%C3%B3rum-p%C3%BAblico-mo%C3%A7ambique-como-exportador-de-g%C3%A1s-natural


 

 

 

A conferência juntará académicos nacionais e internacionais, representantes do governo, assessores 

políticos e parceiros de desenvolvimento para discutir e partilhar resultados recentes do trabalho do 

programa. Dentre vários participantes, o evento contará com a honrosa presença do Director Adjunto 

da Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad), Knut Arild Thonstad e do Professor 

Finn Tarp, Director da UNU-WIDER com extensa experiência de trabalho no contexto 

moçambicano. Outros oradores e temas a serem apresentados na conferência podem ser encontrados 

na página eletrónica da conferência.  

 

A imprensa é bem-vinda no evento. O registro para a conferência já está aberta.  

 

Fórum Público: “Moçambique como exportador de gás natural: lições de experiências 

anteriores” 

 

Horário: 28 de Novembro (8:30-13:00) 

Local: Radisson Blu Hotel & Residence, Avenida Marginal 141, Maputo, Moçambique 

 

A imprensa está cordialmente convidada a participar no fórum público: “Moçambique como 

exportador de gás natural: lições de experiências anteriores”, que terá lugar no dia seguinte. O 

objectivo do evento é de discutir, como as novas descobertas de recursos naturais podem afectar a 

economia moçambicana com o objectivo final de promover políticas para um crescimento inclusivo.  

O evento reúne proeminentes oradores internacionais e internacionais, tais como a Embaixadora da 

Finlândia, Laura Torvinen, Alan Roe, e Tony Addison, dois editores do recente livro da UNU-WIDER 

Extractive Industries: The Management of Resources as a Driver of Sustainable Development.  

 

Convidámo-lo a se registrar para o evento aqui. 

 

http://igmozambique.wider.unu.edu/pt/evento/crescimento-inclusivo-em-mo%C3%A7ambique-confer%C3%AAncia-anual
http://igmozambique.wider.unu.edu/pt/evento/crescimento-inclusivo-em-mo%C3%A7ambique-confer%C3%AAncia-anual
https://www.wider.unu.edu/publication/extractive-industries
http://igmozambique.wider.unu.edu/pt/evento/f%C3%B3rum-p%C3%BAblico-mo%C3%A7ambique-como-exportador-de-g%C3%A1s-natural


 

 

 

Sobre o Programa Crescimento Inclusivo 

Ambos eventos são organizados pelo programa Crescimento Inclusivo em Moçambique − reforçando 

investigação e as capacidades. O objectivo central deste programa colaborativo é de apoiar o 

crescimento inclusivo em Moçambique − crescimento que melhore substancialmente os padrões de 

vida da população do país a longo prazo.  

Para enfrentar os desafios em curso e fazer progressos reais, duas instituições moçambicanas - o 

Ministério da Economia e Finançase a - unem forças com duas instituições com larga experiência e 

extensas redes internacionais, a UNU-WIDER e a University of Copenhagen. Juntos, a liderança e o 

pessoal técnico das quatro instituições parceiras têm décadas de experiência na geração de evidência 

científica necessária para uma formulação de políticas eficaz, elaborando políticas concretas e 

promovendo a criação de capacidades. Esforços conjuntos são realizados com o objectivo de 

aumentar as capacidades analíticas e fortalecer a formulação de políticas no país. Através do projecto, 

os parceiros trabalham para aproveitar novas oportunidades, ao mesmo tempo que aumentam a escala 

de intervenção visando um grande impacto de base geral sobre o bem-estar da população 

moçambicana. 

O programa é actualmente financiado pela Danida, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da 

Finlândia e o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega.  

Contactos  

Para mais informações e entrevistas com os especialistas do programa, por favor contacte Anette 

Camorai, Assistente de Comunicação e de  Projecto, email: camorai@wider.unu.edu ou telefone: 

(+258) 84 777 5191.  

http://igmozambique.wider.unu.edu/pt
http://igmozambique.wider.unu.edu/pt
http://www.mef.gov.mz/
https://www.wider.unu.edu/
http://www.econ.ku.dk/derg/
https://www.wider.unu.edu/personnel?query=Anette%20Camorai
https://www.wider.unu.edu/personnel?query=Anette%20Camorai
mailto:camorai@wider.unu.edu


 

 

 

Informações adicionais  

Veja programa e detalhes adicionais sobre a conferência aqui e sobre o fórum público aqui.  

Visite a página eletrónica do programa para mais informações sobre crescimento inclusivo em 

Moçambique.  

 

http://igmozambique.wider.unu.edu/pt/evento/crescimento-inclusivo-em-mo%C3%A7ambique-confer%C3%AAncia-anual
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