A NOSSA EQUIPA
A OzMozis foi criada em 2009 pelo Dr. Michael Baxter,
antigo director do Banco Mundial na África Austral. Tendo
trabalhado em desenvolvimento internacional em África,
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Asia, Asia Pacíﬁca e na América Latina há mais de 30 anos,
Michael tem uma vasta experiência e rede de contactos
nos sectores públicos na África Austral, e além. Ele
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demonstrou a sua capacidade para produzir análises e
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assessoria compreensivas em diversos sectores. A mais
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alta qualidade, relatórios concisos e perspicazes, bem
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como assessoria prática e intersectorial são as
características do trabalho de Michael e da sua equipa.
A equipe da OzMozis é composta por cidadãos
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moçambicanos altamente qualiﬁcados e pensadores
independentes. Os nossos trabalhadores e consultores
chaves, tem conhecimentos profundos sobre a cultura
local e maneiras de trabalhar. A nossa equipa
compromete-se em providenciar análises práticas para
garantir iniciativas de desenvolvimento e investimento
bem-sucedidas no sector privado e público.
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Políticas

Práticas e
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SOBRE NÓS

O QUE FAZEMOS

A OzMozis é uma empresa de consultoria em

A OzMozis providencia análises de qualidade, planos

A OzMozis é licenciada pelo Ministério para a Coordenação

desenvolvimento e prestação de serviços baseada em

estratégicos, concepção de projectos e programas, e apoio a

da Acção Ambiental de Moçambique (MICOA) para realizar

Maputo, Moçambique. A OzMozis opera em Moçambique

investidores, governos e agências de assistência ao

avaliações de impacto ambiental e social.

e noutros países Africanos, fornecendo a mais alta

desenvolvimento. É nosso enfoque a assessoria e análise

qualidade de serviços e apoio a investidores, governos e

prática e de qualidade, e resultados.

doadores na obtenção de resultados concretos e
sustentáveis dos seus investimentos e esforços de
desenvolvimento.

nossos consultores têm conhecimento e experiência sobre

de que o desenvolvimento sustentável é melhor alcançado

todos os países da região, e para além.

através de programas concebidos com clareza, e no
alinhamento entre programas de investimento com as

reconhecimento de que o desenvolvimento sustentável é

prioridades do governo e os objectivos do desenvolvimento

melhor alcançado através de programas concebidos com

nacional.

investimento com as prioridades do governo e objectivos
de desenvolvimento nacional.

OS NOSSOS CLIENTES INCLUEM:
Empresas de avaliação de risco e aconselhamento
sobre investimentos;
Investidores dos sectores de recursos naturais e
logística, incluindo pequenas empresas e
multinacionais;
Agências de assistência ao desenvolvimento;
"Think-tanks" e consultorias de desenvolvimento;
Governos; e
Fundos competitivos de investimento.

trabalha também na África Austral. A nossa equipe e os

O nosso trabalho desenvolve-se com base no reconhecimento

O nosso trabalho desenvolve-se com base no

clareza, e no alinhamento entre programas de

Apesar do nosso foco estar em Moçambique, a OzMozis

A OZMOZIS É ESPECIALIZADA EM QUARTO
ÁREAS PRINCIPAIS:

A OzMozis trabalha com clientes tanto em relações de
aconselhamento e apoio a longo prazo, bem como em
tarefas especíﬁcas.

OS NOSSOS PRODUTOS PRINCIPAIS INCLUEM:
Pesquisa e análises, incluindo em questões de
investimentos e economia política;

Apoio ao investimento e avaliação de risco, com
enfoque para a indústria extractiva;
Gestão da concepção e implementação de
projectos, especialmente questões de políticas
governamentais, desenvolvimento de competências,
desenvolvimento económico local, questões
comunitárias e ambientais, e processos de
participação;
Compreensão de políticas, prioridades e práticas do
governo, doadores e investidores; e
Apoio ao desenvolvimento regional e rural,
incluindo planeamento e mecanismos de
ﬁnanciamento, e cadeias de valores.

Serviços de representação para investidores;
Concepção de projectos e inquéritos, implementação
e avaliação.

A OzMozis é representante de empresas da indústria
extractiva em Moçambique e em outros países.

