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Comunicado Final por ocasião da visita a Gondomar 

de Sua Excelência Dra. Fernanda Lichale, 
Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária 

da República de Moçambique na República Portuguesa 
 

7 e 8 de maio de 2015 
 

Realizou-se nos dia 7 e 8 de maio de 2015, a convite do Dr. Marco Martins, Presidente 

da Câmara Municipal de Gondomar, a visita de Sua Excelência Dra. Fernanda Lichale, 

Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária da República de Moçambique na 

República Portuguesa. 

 

A visita enquadra-se no contexto da necessidade de estreitamento da cooperação entre 

Moçambique e os vários intervenientes do poder local em Portugal e decorre do 

interesse das partes em identificar e explorar as potencialidades e oportunidades que 

cada uma oferece assim como da missão da Embaixada de Moçambique de 
divulgar as oportunidades de investimento do país com o objetivo de mobilizar 
financiamentos para projetos de desenvolvimento e de combate à pobreza 
absoluta.  

 

A iniciativa do Município de Gondomar com vista a uma cooperação efetiva e eficaz 

com o Estado moçambicano decorre da consciência sobre a necessidade da 

internacionalização das empresas locais, no âmbito da diplomacia económica 
prosseguida pela República Portuguesa e da importância do intercâmbio 
económico e cultural com outros povos, do reforço de amizade e solidariedade 
entre Moçambique e Portugal. 
 

Neste contexto e em conformidade com os compromissos assumidos ao mais alto nível 

político entre os dois países, o espaço geográfico que encerra a língua portuguesa 

assume-se como uma dimensão privilegiada de relacionamento político, económico e 

cultural entre os respectivos atores relevantes. Neste sentido, o Município de Gondomar 

propôs-se dinamizar um conjunto de iniciativas que possam servir de plataforma para o 

aprofundamento das relações económicas, comerciais e socioculturais com a República 

de Moçambique. 

 

A visita da Embaixadora Dra. Fernanda Lichale decorre numa altura em que a 

estabilidade política em Moçambique se traduz numa maior abertura de oportunidades 

de desenvolvimento económico e social. Com efeito, a República de Moçambique 

apresenta hoje um quadro de estabilidade que permite o incremento efetivo da 

cooperação económica e a atração de investimento externo. 

 

A visita decorreu num ambiente amistoso e de cordialidade, tendo resultado na 

identificação recíproca de áreas preferenciais de negócio da República de Moçambique 

e do Município de Gondomar.  
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A visita incluiu a realização de um Seminário subordinado ao tema “Moçambique: 

oportunidades de investimento num país em franco desenvolvimento, uma janela para 

Gondomar”, bem como visitas a unidades produtivas e entidades de referência do 

Município. 

 

Em reconhecimento do grande potencial na formação técnica e tecnológica em 

diferentes áreas do conhecimento e do desenvolvimento, durante a visita as partes 

concordaram em prosseguir a formação técnico-profissional de moçambicanos no 

Concelho de Gondomar nas seguintes áreas: ciências da saúde, ciências humanas e 

sociais, ciências da tecnologia, ourivesaria e mediação. 

 

Gondomar, 8 de maio de 2015. 
 


