TEMA DE CAPA

“Falar em advocacia
em Moçambique é falar na CGA”
Num passado ainda bastante recente, Moçambique podia ser considerado um dos países mais pobres entre os pobres,
num cenário que revelava aquilo que foi sempre uma evidência, ou seja, que este era um país muito dependente da ajuda
internacional onde todos os indicadores sobre o desenvolvimento humano, social e económico apresentavam valores mais
baixos. O panorama começou a mudar em meados de 2011, onde foram descobertas um vasto conjunto de reservas de gás
que prometiam colocar o país entre os dez principais produtores mundiais. A isso, podia-se juntar as importantes reservas de
carvão em terra, que prometiam impulsionar a economia do país.
Em plena crise europeia, as promessas não se ficaram pelo sector energético, e embora Moçambique tenha surgido quase como o Eldorado para
os portugueses, interessa compreender que neste
país as exigências são hoje mais do que muitas e
apenas quem aporta valor ao mesmo pode nele
singrar. Naturalmente que o caminho a fazer
ainda é longo e difícil, pois Moçambique ainda
é um país que carece de diversas infraestruturas e

ainda tem muito para fazer em diversos sectores
como o turismo, a agricultura, transportes, sector
financeiro, entre outros. A diferença é que hoje
a perspectiva é positiva. O vindouro adivinha-se
muito frutífero, sendo que hoje, cada vez mais,
Moçambique tornou-se num destino importante de investimento de empresas de diversas
nacionalidades, principalmente portugueses, que
olham para Moçambique como um país repleto
de potencial e valor. A verdade é que o tem.
A Revista Pontos de Vista conversou com quem
conhece a fundo e ao pormenor a realidade moçambicana. Pedro Couto, Managing Partner da
CGA, Couto, Graça e Associados, deu-nos a
conhecer um pouco mais da realidade deste país
africano e que tem evoluído imenso nos últimos
anos. Nesta conversa, percebemos ainda como
tem a CGA personificado os valores impostos
na e pela realidade moçambicana. Falar em Moçambique não é necessariamente falar na CGA,
mas que a marca tem sido, cada vez mais, associada a esta realidade, disso que não subsistam
dúvidas. Saiba mais, por quem tem sido um elemento importante no desenvolvimento do país
e que é hoje uma marca de relevo e prestígio em
Moçambique e além-fronteiras, a CGA, Couto,
Graça e Associados.
Moçambique tem mostrado um crescimento socioeconómico notável e a aposta em investimen-

PEDRO COUTO

18

to é cada vez maior. Deste modo, é essencial a
presença de um parceiro jurídico que acompanhe
e oriente os passos das empresas. De que modo
a CGA tem tido um papel fulcral neste contexto?

Acredito que temos tido um papel importante
de um escritório de advogados em Moçambique e que conhece a realidade moçambicana. O
nosso desiderato passa por contribuirmos para
o crescimento do país, através do apoio ao investimento estrangeiro e nacional, criando uma
plataforma que permita aos investidores possuir
confiança nas leis moçambicanas e por conseguinte, aportar investimento ao país. Pretendemos continuar a ser uma empresa de advogados
de referência com conhecimento moçambicano
e que permita ajudar e apoiar os investidores,
não apenas no que é a perspectiva puramente le-

No passado mês de maio, a CGA marcou
presença na Conferência sobre as Fontes
Alternativas de Financiamento para as
PMEs. Qual é o balanço que fazem deste
evento? De que forma a marca tem sido
uma alavanca para este setor do mercado
moçambicano?
As PME, no substrato da economia nacional
moçambicana, são um elemento e um motor muito importante. Actualmente nota-se
um desenvolvimento e actividade cada vez
maiores em termos de economia moçambicana e, portanto, a realização destes eventos
é fundamental porque permite criar uma forma de reconhecimento e o acesso das PME
a informações alternativas de investimento,
que foi o lema deste certame. Estes eventos
são muito positivos porque permitem que as
PME tenham canais para procurar financiamentos e promover o seu desenvolvimento. O
balanço só pode ser positivo, pois revela que
esta aposta de cooperação entre as PME’s e a
Bolsa de Valores é de facto importante e deve
continuar a ser seguida. Ficamos honrados e
também impressionados com este evento, até
porque considero que é fundamental continuar a investir nas PME’s, pois elas são o motor
da economia, seja em Moçambique ou em
qualquer outro país. Aliás, este tipo de eventos
até promove uma ajuda na organização das
próprias empresas/marcas, porque um dos
grandes obstáculos, actualmente, passa pela
própria capacidade de organização interna e
este género de eventos «educa» as PME’s, algo
que é fundamental para terem sucesso.

galista, mas também no próprio conhecimento e
percepção do mercado.
O tecido empresarial externo tem visto Moçambique como um mercado apetecível, procurando
entrar no país de forma ponderada e bem-sucedida. Enquanto empresa reconhecida internacionalmente, como é que a marca tem apoiado estas
empresas a integrar o mercado moçambicano?
Ainda é uma lacuna que os empresários portugueses possuem, ou seja, esse desconhecimento
da realidade moçambicana?

Não creio. Hoje em dia os empresários portugueses e de outras nacionalidades apresentam-se
mais preparados e dispostos a acrescentar valor
ao país. No caso do universo empresarial português, essa realidade surge também fruto da própria relação entre Portugal e Moçambique. Tem
havido, não apenas ao nível de entidades moçambicanas, como as câmaras do comércio e outras,
mais proactividade e actividade, sendo que esse
exemplo tem sido dado por ambos os Governos e
hoje em dia é muito raro assistirmos à chegada de
uma empresa portuguesa ao território moçambicano, sem que tenha um conhecimento profundo
do mercado e do que pretende fazer no mesmo,
pois se assim não for, o risco de correr mal é bastante elevado.
Um empresário português que pretenda apostar
no mercado moçambicano, se o pretender fazer
é imperativo que tenha o apoio de um advogado ou de uma sociedade como a CGA? Sem esse

A empresa assume o objetivo de manter a liderança e ser a mais recomendável prestadora
de serviços jurídicos no mercado nacional. As mais recentes distinções – Leading Lawyer e
Top Tier Firm – reafirmam essa liderança e demonstram que conquistaram na perfeição os
vossos propósitos. O que significam estes prémios para a equipa da CGA?
Naturalmente que ficamos bastante orgulhosos, pois ambas as distinções são realizadas por instituições e entidades extremamente reputadas no âmbito internacional da advocacia. Nestes termos, estas
distinções traduzem a nossa ambição e vontade, que passa por sermos um escritório líder de mercado e importante em Moçambique. Mas não consideramos que estes prémios signifiquem sucesso. De
todo. Achamos que os mesmos são indicadores muito concretos de que estamos a alcançar os nossos
objectivos e que nos permite traduzir, juntos dos nossos clientes, uma garantia de confiança no serviço
«made in» CGA. Isto é o que pretendemos, ou seja, garantir um nível de confiança elevado nos nossos
parceiros/clientes, para que eles saibam que os serviços apresentados pela CGA são de facto de enorme
valor e excelência.
Para um empresário português que pretenda apostar no mercado moçambicano, que conselho/mensagem gostaria de deixar?
Conhecimento do mercado e possuir um advogado de qualidade são dois factores preponderantes.
Mas o mais importante é saber escolher parcerias, trabalhar com o empresariado nacional numa relação de cooperação, porque só assim terá sucesso. Se olharmos para o mercado não faltam exemplos
de empresas portuguesas com parceiros moçambicanos que são bem sucedidos. É necessário compreender o mercado moçambicano, porque hoje em dia a concorrência é muita e de enorme qualidade e
interessa perceber que não há investimento nem dinheiro fácil. É preciso trabalhar muito e marcar a
diferença diariamente, algo que os empresários portugueses já nos habituaram.

“As nossas metas são ambiciosas e é assim que as queremos, pois só
dessa forma podemos ser melhores para continuarmos no topo”
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A experiência tem sido extremamente positiva e é uma forma de
nos projectarmos e transmitirmos a nossa experiência, em território
moçambicano, a escritórios mais pequenos das províncias”

aconselhamento e orientação o risco de ser um
erro aumenta consideravelmente?

Diria que sim. Não quero ser pretensioso e dizer que não há excepções. Dizer isso seria estar
a ser injusto, até porque hoje em dia a estrutura
moçambicana de licenciamento e processo de
constituição encontra-se muito mais desenvolvida e organizada. Ou seja, não será uma condição
sine qua non, mas diria que é fundamental para
o investimento correr bem. Assim, não contratar
um escritório de advogados ou um profissional
de advocacia que conheça a realidade em Moçambique, seria, na minha opinião, um absurdo.
Continuam a apostar nas parcerias com outros
nomes da advocacia nacional. De que forma este
fator contribui para o vosso reconhecimento nacional e internacional? Têm outras parcerias em
mente para o futuro?

Claramente que sim. Como todos as indústrias
existentes a nível mundial, temos de perceber
que não estamos sozinhos, principalmente num
mundo global. Desta forma, as parcerias são essenciais para a CGA em várias vertentes: na própria projecção da marca e conhecimento da nossa existência em Moçambique e no mundo. Por
outro lado, a questão da troca de experiências, a
formação e todo processo da nossa aprendizagem
e vice versa, porque as parcerias, para serem salutares e positivas, funcionam em dois sentidos e
no estabelecimento de relações entre países e os
escritórios, permitindo assim aos clientes possuírem essa confiança. A segurança num determinado player de advocacia é fundamental e essa
certeza também se cria através de parcerias.
2014 foi um ano marcante para a consolidação da
marca a nível nacional e internacional, tendo funcionado em pleno como CGA. Depois de darem
este passo, que balanço fazem dos primeiros meses de 2015? O que mudou internamente?

Diria que esses desideratos estão a ser cumpridos. Ainda não alcançamos o nosso último objectivo, que penso que será muito complicado de
granjear porque a «baliza» está sempre a mudar,
mas a nossa grande intenção é mantermo-nos
como um escritório de referência e de confiança. No fundo, o nosso propósito é ser um verdadeiro escritório moçambicano, com parcerias
efectivamente produtivas e que tenham, entre si,
uma relação salutar. Somos uma marca forte, um
importante posto de apoio aos clientes e penso
que a nossa perspectiva e visão do que ocorreu
até agora, 2015 e anos transactos, estão a ser
plenamente alcançados. Não é fácil, mas com
dedicação, transparência e integridade temos
conseguido. As nossas metas são ambiciosas e é
assim que as queremos, pois só dessa forma podemos ser melhores para continuarmos no topo.
Em março de 2015, afirmaram numa outra entrevista à Revista Pontos de Vista que pretendiam
aumentar a presença nacional. Já começaram a
pensar neste projeto? O que foi realizado até então neste sentido?

Esse projecto foi iniciado, mas continua a figurar como um grande objectivo, ou seja, o de
marcar presença em outras províncias do país.
Temos uma parceria com um escritório de advogados da Beira, com o qual trabalhamos há
mais de oito meses. A experiência tem sido
extremamente positiva e é uma forma de nos
projectarmos e transmitirmos a nossa experiência, em território moçambicano, a escritórios
mais pequenos das províncias. O nosso fito é de
expandirmos a marca CGA a outras provincias
e este processo está, naturalmente, em marcha.
Fácil? Naturalmente que não é, mas é um grande objectivo que temos para os próximos dois
anos, ou seja, que a CGA tenha uma presença
física em outros pontos geográficos de Moçambique.
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Quando se fala em Moçambique, fala-se inevitavelmente na CGA. De que modo pretendem
continuar a fazer parte da sociedade, sendo líder de mercado e um nome conhecido nacional
e internacionalmente?

Creio que dizer isso é um exagero. Mas quero
acreditar que falar em advocacia em Moçambique é falar na CGA. Isso sim. Claramente
o desígnio CGA vem à tona e essa é a nossa
perspectiva e ambição e acreditamos que seja a
realidade, isto sem estar a ser pretensioso, mas
tanto a nível de parcerias como com a própria
Ordem dos Advogados de Moçambique, creio
que o nosso nome aparece destacado. Temos
feito por isso. Temos colocado em cada projecto, em cada desafio e em cada cliente e parceiro
uma dedicação imensa e evidente para estarmos sempre na linha da frente. É isso que nos
motiva.
Qual é o futuro de Moçambique e do próprio
tecido empresarial? Como é que a vossa empresa apoiará este desenvolvimento, sendo um
impulso social e económico?

Por natureza tenho sempre uma perspectiva positiva sobre o país e acreditei e acredito
sempre no mesmo. Se analisarmos a realidade,
percebemos que existem muitos pontos a favor
do país. Os segmentos do gás e da energia que
têm estado a surgir, a própria vontade estatal
em desenvolver a economia e o crescimento
da própria massa crítica económica no seio
do país são fundamentais e revelam vontades
que se transformam em pilares rumo ao desenvolvimento e por isso acredito que o futuro
do país seja positivo. Mas não podemos entrar
em desespero, pois este caminho será longo e
moroso e terá, sem dúvida, altos e baixos. Mas
acredito piamente que Moçambique é um espaço onde vale a pena investir e que terá muito
sucesso.

