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TENDÊNCIAS DO DIGITAL
Keynote Speakers:
Whynde Kuehn, S2E Consulting Inc. e Metanoia Global | EUA
Dedicada à aproximação entre a estratégia e a execução, assim como a usar os negócios como uma força
para o realizar o bem, é a fundadora de duas empresas. A S2E Consulting dedica-se à aceleração da
transformação de negócios focados em empresas multinacionais e da Fortune 500. A Metanoia Global
promove iniciativas sociais e apoia empreendedores sociais no início, a criar escalas e a assegurar a
sustentabilidade de negócios de sucesso, com o foco em África e, em particular, Moçambique.
No passado foi Directora de uma empresa de consultoria de transformação de negócio e foi arquitectachave num dos maiores negócios de transformação digital no mundo. Whynde Kuehn é uma reconhecida
líder pela sua abordagem estratégica à transformação de negócios e regularmente publica e participa na
construção de comunidades por todo o mundo.

João Confraria, Autoridade Nacional de Comunicações | Portugal
Administrador da Autoridade Nacional de Comunicações de Portugal (ANACOM) desde 2012. Exerceu
outras funções públicas designadamente como Vice-Presidente e Vogal do Conselho Directivo do
Instituto Nacional da Aviação Civil e como administrador do ICP-ANACOM.
João é também Professor da Catolica Lisbon School of Business and Economics, da Universidade Católica
Portuguesa, onde lecciona na área da Regulação e Concorrência e Políticas Públicas. Na mesma
Universidade foi Director do Centro de Estudos Aplicados, Coordenador dos Programas para Executivos
em Economia e Direito da Regulação e da Concorrência e Membro da Direcção do Programa de MBA.
Adicionalmente tem diversas publicações na área de Regulação Económica e da Política Industrial.

Membros do Painel de Discussão:
Américo Muchanga, Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique | Moçambique
Ocupa o cargo de Director-Geral do INCM. Anteriormente desempenhou funções como Director de
Planificação da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e como Director e Chefe do Departamento de
Sistemas e Operações do Centro de Informática da UEM (CIUEM).
Coordenou o projecto MEGCIP (Mozambique E-Government Communication Infrastructure Project) do
Ministério dos Transportes e Comunicações e do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e
Técnico-Profissional e foi docente da UEM e do Royal Institute of Technology (KTH), uma das mais
conceituadas universidades da Suécia. Licenciado em Engenharia Electrotécnica, Ramo de Correntes
Fracas pela UEM e doutorado em Interdomain Traffic Engineering and Faster Restoration in Optical
Networks, no KTH na Suécia.
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Cláudio Banze, Standard Bank | Moçambique
Director de Distribuição Canais e Serviços no Standard Bank Moçambique, com uma vasta experiência no
negócio de retalho com mais de 17 anos de conhecimento diversificado entre a banca e aviação
comercial. Antes da sua actual função exerceu vários papéis como gestor de área e de projectos na área
de vendas, comércio electrónico, marketing, linha do cliente, serviço ao cliente, segmentos de
particulares e produtos.
Nos últimos 3 anos, Cláudio tem sido instrumental na condução da estratégia de digitalização do
Standard Bank com foco na melhoria da experiência do cliente e aumentos de ganhos de eficiência numa
rede de distribuição cada vez maior e desafiante. É também um dos principais agentes das iniciativas de
Pagamentos & Colectas, que estão transformar-se no alicerce da estratégia de inclusão financeira do
Standard Bank, tal como a interoperabilidade com o Mpesa.

Elton Sixpence, Instituto Superior de Transportes e Comunicações | Moçambique
Director de Programas de Graduação do Instituto Superior de Transportes e Comunicações (ISUTC) com a
missão de gerir os cursos de licenciatura do Instituto, além de coordenar vários cursos de curta duração.
No passado, Elton desempenhou as funções de Chefe do Sector de Informática, Coordenador do Curso de
Licenciatura em Engenharia Informática e Telecomunicações e do Curso de Mestrado em Engenharia de
Redes e Sistemas de Comunicação, bem como desempenhou várias funções no Laboratório Informático
de Métodos de Ensino-Aprendizagem-Avaliação do ISUTC. Foi também Director de Sistemas de
Informação da TRANSCOM, SA

Moderadora:
Olívia Massango, Grupo SOICO | Moçambique
Directora de Informação da STV desde 2013. Trabalha no Grupo SOICO desde 2006, tendo ocupado
diversas posições nomeadamente a de Directora de Programas da STV (2011-2013), Chefe de Redacção
do Jornal “O País” (2007-2010), Editora do O País Online (2007-2009) e Editora da Fama Magazine (20062007). Adicionalmente, apresentou programas televisivos como “O País Económico” e actualmente,
“Grande Entrevista”. É moderadora de debates e fez a cobertura de grandes eventos internacionais.
Possui uma licenciatura em Sociologia pela UEM.
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Keynote Speaker:
Guilherme Calheiros, Porto Digital | Brasil
Director de Inovação e Competitividade Empresarial do Porto Digital e membro do Conselho Fiscal e do
Câmara de Inovação da Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE).
Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Graduado em
Administração de Empresas pela Universidade de Pernambuco.
Guilherme é especialista em gestão de ambientes de inovação. Foi professor de graduação e pósgraduação da FCAP/UPE, CEDEPE e SENAC, Director de Ciência & Tecnologia da Prefeitura Municipal de
Olinda e Gerente de Projectos de empresa de base tecnológica. Possui certificação em Project
Management Professional (PMP) do Project Management Institute (PMI) e tem experiência de mais de 14
anos em gestão de projectos e captação de recursos.

Frank Hendricks, Unidade de Negócios de Vendas Executivas da IBM Médio Oriente | EAU
Responsável pelo crescimento de mercado da Divisão de Hybrid Cloud da IBM nos mercados Africanos de
Crescimento na Unidade de Negócios de Vendas Executivas da IBM Médio Oriente. Possui 23 anos de
experiência profissional, a maioria da qual com a IBM.
Frank é um alto executivo de TI e estrategista de negócios altamente qualificado, com especializado em
Software Sales Solutions Space. Possui uma forte experiência em Marketing, Vendas, Desenvolvimento
de Negócios e Gestão de Contas, tendo trabalhado em funções de gestão operacionais desafiantes para a
IBM no Reino Unido e Alemanha e em empresas líderes de TI na Alemanha. É um especialista no
alinhamento da visão e da estratégia, construção de equipas e organizações com sucesso. Tem um
comprovado histórico na melhoria da performance de Unidades de Negócio e foi responsável pela gestão
do posicionamento e pela entrega de novos produtos.

Membros do Painel de Discussão:
Jamo Macanze, Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia | Moçambique
Actualmente é o Director de Formação, Inovação e Investigação Científica da Empresa Nacional de
Parques de Ciência e Tecnologia. Jamo Macanze iniciou o seu percurso profissional como Assistente de
Investigação no Centro de Informática da Universidade Eduardo Mondlane. Posteriormente foi Oficial
Científico no Secretariado do Comité Consultivo do Programa Acácia de Moçambique e foi Director da
primeira Incubadora Tecnológica e de Negócios em Moçambique.
Esteve igualmente envolvido em vários projectos de investigação na área das TIC para o
desenvolvimento. Foi também membro do Gabinete de Implementação do Parque de Ciência e
Tecnologia de Maluana, sendo responsável pela componente de conteúdos e, durante o mesmo período,
foi Coordenador em Moçambique do programa de Suporte à Inovação na África Austral (SAIS).

24

Maio
13h30 – 14h30

COMMUNITY BUILDING

Lourino Chemane, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional |
Moçambique
Faz parte do Secretariado Executivo do ICT Policy Commission. Anteriormente desempenhou funções
como Engenheiro na UEM e foi membro da Comissão de Implementação da Política de Informática. É
certificado pela rede CISCO e é membro do Institute for Electrical and Electronic Engineering (IEEE). É
licenciado em Ciências de Computação pela Universidade de Estocolmo, é Mestre em Engenharia
Electrónica pela Universidade de Pretoria e possui um mestrado executivo em e-Governance.

Wonder Ndlovu, Mbula Research and Development| África do Sul
Fundador da Mbula Research and Development, uma start-up tecnológica cujo foco é a investigação e a
inovação através do uso de TIC, para gerar novas inovações para novos mercados. Wonder, enquanto
Especialista em Inovação, tem uma vasta experiência tanto em inovação corporativa como de start-ups
num ambiente empreendedor, tendo gerido actividades de inovação durante seis anos com empresas
líderes globais em telecomunicações como a Ericsson, Telkom e com outras empresas de consultoria de
software em África, enquanto engenheiro de software e de gestor profissional de inovação.
No que respeita à gestão de inovação, conseguiu assegurar financiamento para novas inovações
tecnológicas e continua a ser conselheiro e mentor de start-ups. Possui ligações fortes com Digital Hubs
em Joanesburgo e Pretória, incluindo o mLab e o The Innovation Hub, cujo foco é a inovação externa e o
apoio a start-ups no ramo das telecomunicações e do espaço digital. No The Innovation Hub,
recentemente criou a incubadora MaxUM Digital, focada na inovação e na promoção do
empreendedorismo e do desenvolvimento digital ao nível empresarial.

Moderadora:
Cristiana Pereira, Grupo SOICO | Moçambique
Colaboradora do Grupo SOICO desde 2013, exerce actualmente a função de Directora do Fórum
Económico e Social de Moçambique - MOZEFO. Licenciada em Jornalismo pela Universidade Católica de
Lisboa, com formação executiva em Empreendedorismo Social através do INSEAD. Nascida em
Moçambique, cresceu entre África, Europa e Médio Oriente, desenvolvendo assim uma ampla crença no
valor da diversidade.
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Keynote Speaker:
Ilídio da Silva, Universidade Eduardo Mondlane | Moçambique
Docente na Escola Superior de Ciências de Desporto (ESCD) da Universidade Eduardo
Mondlane (UEM), possui uma vasta experiência como psicólogo, docente, formador,
consultor e treinador. Ao longo da sua carreira profissional desempenhou várias funções em
empresas e organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, dos quais se
destacam o Ministério da Cultura, Juventude e Desportos, onde foi Assessor dos Ministros,
Director Nacional dos Desportos, entre outras funções. Ilídio integrou também o Ministério
da Saúde, a International Finance Corporation do Grupo Banco Mundial, entre outros.

Membros do Painel de Discussão:
Alcides Chambal, Federação Moçambicana de Futebol | Moçambique
Seleccionador Nacional Adjunto de Futebol Sénior, da Federação Moçambicana de Futebol, com uma
vasta experiência em treino de futebol, educação física e desporto. Alcides desempenhou várias funções
neste ramo, nomeadamente enquanto Treinador Assistente do Clube Ferroviário de Maputo, Treinador
do Clube Desportivo Matchedje, Treinador do Clube Associação Académica de Maputo, Treinador
Assistente do Clube de Desportos da Maxaquene, Director Técnico das Camadas Jovens do Clube de
Desportos da Costa do Sol, Seleccionador Nacional de Futebol Sub-17, Seleccionador Nacional da
Selecção de Futebol Sub-20 Femininos, entre outros.

Ângelo Muria, Universidade Pedagógica | Moçambique
Docente e membro fundador da Faculdade de Ciências de Educação Física e Desporto da Universidade
Pedagógica de Moçambique, com um vasto conhecimento em Ciências do Desporto e em Educação. É um
dos membros fundadores da primeira escola privada de Formação de Professores de Educação Física e
Gestores Desportivos em Moçambique. Enquanto gestor desportivo teve vários cargos de relevo no
Ministério da Juventude e do Desporto e no Ministério da Educação, destacando-se o seu papel
enquanto Presidente da União do Desporto Escolar de Moçambique, Director Técnico da Federação
Moçambicana de Atletismo, Director Técnico dos primeiros Jogos Africanos da Zona VI de África.

Deolinda Ngulela, Clube de Desportos Costa do Sol | Moçambique
Treinadora e Capitã da Selecção Sénior Feminina de Basquetebol do Costa do Sol. Foi jogadora e capitã da
selecção Moçambicana de Basquetebol Feminino, Académica de Maputo, Grupo Desportivo de Maputo e
Liga Muçulmana de Maputo. A nível do clube, Deolinda contribuiu para o alcance dos seguintes
resultados: campeã das Taças dos Clubes Africanos, em Nairobi pela Académica (2001); campeã das Taças
dos Clubes Africanos, em Nairobi pelo Desportivo, considerada MVP do torneio (2010); 1º classificado no
Campeonato Nacional – MVP e melhor base (2011) e; campeã das Taças dos Clubes Africanos, em Abidjan
e considerada uma das 5 melhores jogadoras do torneio (2012).

Moderador:
Jeremias Langa, Grupo SOICO | Moçambique
Jornalista, Apresentador de Televisão, Docente Universitário e Administrador de Conteúdos do Grupo
SOICO. Tem 23 anos de experiência como jornalista e 20 anos na docência. Está ligado ao Grupo SOICO
desde a sua fundação, tendo participado no processo de criação, desenvolvimento e transformação dos
seus produtos de media, nomeadamente os canais de televisão STV e STV Notícias, e o jornal O País.
Possui um mestrado em Educação pela Universidade Pedagógica de Moçambique e uma Pós-Graduação
em Gestão de Empresas pela Escola de Negócios e Administração de Moçambique (ENAM) em parceria
com o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL).

