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 Comunicado de Imprensa 
 

“Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) 
discute sustentabilidade do investimento sobre o 
Capital Natural em Moçambique” 
 
Maputo, Moçambique: O Forum da cooperação China-Africa cuja signa inglesa é 
FOCAC - Forum on China Africa Cooperation, é uma plataforma inter governamental 
para o intercâmbio económico, social, cultural, financeiro, comercial, intercâmbio na 
área de agricultura, medicina e saúde pública, cientifica e tecnólogica, educação e no 
desenvolvimento de recursos humanos, transporte, ambiente e turismo e em muitas 
outras áreas afins, entre os governos chinês e africanos onde existem interresses 
mutuo. Neste âmbito, será realizado o Workshop para reflexão sobre a estratégia de 
engajamento das Organizações da sociedade civil no FOCAC para a promoção de 
investimento sustentável em Moçambique com o objectivo de estreitar a 
cooperação estratégica entre estes dois países. 
 
Oficialmente materializado em 2000 em Beijing aquando da assinatura da declaração 
de intenção que ficou conhecida por Declaração de Pequim do Fórum sobre 
Cooperação China-África, o FOCAC tem realizado suas conferências de 3 em 3 anos 
e de forma intercalada entre a República da China e a África, tendo a última 
conferência sido realizada em Johannesburg, África do Sul em 2015 e o próximo 
agendado para Beijing na República Popular da China em Setembro de 2018. 
 
Neste âmbito, em Moçambique, o Workshop terá lugar no dia 28 de Junho de 2018, 
no Pole Hotel, em Marracuene, Maputo, a partir das 08h00”.  
 
Portanto a WWF Moçambique vem por meio desta pedir a cedência de espaço de 
antena no programa Bom Dia Moçambique, do dia 27/06/2018 para a explicação 
em palavras sumárias dos temas a abordar no Workshop. 
 
A ser considerado, o Eng. Florestal, Antônio Serra, coordenador de projectos na WWF. 
 

 

Saiba mais 

 

No encontro serão discutidos o Memorando de Entendimento recentemente assinado  

entre a China-Moçambique no sector de Madeira (MITADER/DINAF), o relatório da 



 

WWF Mozambique Cell: +258 82 31 222 50 

Av. Kenneth Kaunda e-mail: info@wwf.org.mz 

Nº 1174  Website: www.wwf.org.mz 

P.O BOX: 45 60 International Website: www.panda.org 

Maputo, Moçambique Facebook.com/wwfmoz 

avaliação do desempenho das empresas Chinesas em Moçambique e o draft do 

relatório do encontro Pre-FOCAC decorrido em Nairobi, em junho. 

 

A reunião contará com a participação de membros das OSC e parceiros que têm 

desempenhado um papel proeminente na governação e gestão dos recursos naturais 

em Moçambique, com destaque para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação, Instituto de Estudos Sociais e Económicos, IUCN, WWF, FAO, entre 

outros.  

 

____________________ 
 
 
Para mais informações: 
Guilherme Chirinda – Gestor de Comunicação do WWF 
gchirinda@wwf.org.mz  
Cell: +258 82 7046090 
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