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Maio
08h30 – 10h00

O PAPEL DAS FINTECH NA POMOÇÃO DA
INCLUSÃO FINANCEIRA
Keynote Speaker:
Matteo Rizzi, FinTechStage e Omidyar Network | Reino Unido
Fundador da swiftcommunity.net, co-fundador da Innotribe e Partner na SBT Venture Capital, estando
sempre envolvido à área de FinTech. Durante três anos consecutivos, foi nomeado um dos “40 executivos
FinTech mais influentes na Europa”, pela Financial News e, um dos “30 Inovadores a observar na
mudança da indústria” pelo Bank Innovation.
Em 2015, Matteo criou e co-fundou www.FinTechStage.com, uma plataforma para investidores,
inovadores e start-ups, com o intuito de fomentar a inovação FinTech a nível mundial. Desde 2015 que
Matteo é Senior Advisor para a Omidyar Network, organização focada no investimento global no sector
da Inclusão Financeira.

Membros do Painel de Discussão:
David Milligan, Matchi | Hong Kong
Director Executivo da Matchi, empresa dedicada à inovação no sector bancário, que conta com mais de
90 bancos e companhias de seguros do mundo inteiro como membros.
David possui uma vasta experiência em gestão de inovação neste sector e uma experiência considerável
em consultoria estratégica, tendo liderado várias unidades de negócios de inovação, responsáveis pelo
lançamento de novas tecnologias no mercado e também de novas linhas de negócio na banca de retalho,
banca comercial e gestão de riqueza privada. Fez também parte da equipa que lançou o concurso FNB
Innovators Competition, que promove a inovação corporativa.

Hélder Buvana, Financial Sector Deepening Moçambique | Moçambique
Responsável pelo Desenvolvimento de Mercado da Financial Sector Deepening Moçambique. É um
profissional apaixonado pelos temas de Desenvolvimento Empresarial, Conteúdo Local, Gestão de
Operações e da Cadeia de Valor. Durante o seu percurso profissional ocupou posições como Director de
Operações – Lusófono na AMSCO, Responsável pelos Negócios em Moçambique da NEPAD Business
Foundation, Turner & Townsend e da Sherwood International, bem como Responsável de Procurement e
Logística na Tongaat Hulett Suger Mozambique.
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Mercy Zulu, Goodwell Investments | África do Sul
Research Associate da Goodwell Investments, uma empresa de investimento pioneiro focada na inclusão
financeira, FinTech e crescimento inclusivo nos sectores de fornecimento de bens básicos, serviços e em
oportunidades de criação de rendimento para os mais carenciados. Mercy esteve também envolvida em
vários projectos no Banco Mundial e na UNECA, na Zâmbia. Contribui regularmente para o blog de jovens
da Commonwealth, em tópicos relacionados com o empoderamento económico e interessa-se
particularmente pelos temas de inovação e empreendedorismo em África. Actualmente faz parte da
equipa da Goodwell que se dedica à investigação sobre o futuro da economia digital inclusiva em África.

Ngarambe Philip, AC Group | Ruanda
Co-fundador e Director de Implementação do grupo AC, é responsável pela implementação diária do
negócio, através da coordenação de sistemas e de recursos, desenvolvimento de estratégias de negócio
para o crescimento futuro e por manter a posição competitiva da empresa na indústria. Com mais de 5
anos de experiência adquirida através do sistema de transportes públicos no Ruanda e Camarões. As suas
áreas de especialização incluem o desenvolvimento e gestão de produtos, desenvolvimento de negócio e
gestão de transportes públicos inteligentes. Seus trabalhos recentes incluem a Implementação e
lançamento do Tigo Wi-Fi em ônibus, Implantação do serviço Tap and Go em Ruanda e Camarões, e
Implantação e gestão da primeira campanha de mediação de ônibus / branding em Ruanda.

Moderadora:
Esselina Macome, Financial Sector Deepening Moçambique | Moçambique
Professora Associada na Universidade Eduardo Mondlane, conta com uma vasta experiência na área do
Ensino a nível nacional e internacional, tendo também publicado mais de dez artigos científicos e
capítulos de livros ao longo da sua carreira. Esselina possui um PhD em Tecnologias de Informação pela
Universidade de Pretória, um Mestrado em Análise, Desenho e Gestão de Sistemas de Informação pela
London School of Economics and Political Science, uma Licenciatura em Ensino de Matemática pela
Universidade Pedagógica de Dresden e tem também formação em inclusão financeira e dinheiro digital.
Actualmente, Esselina desempenha as funções de Assessora de Políticas na Financial Sector Deepening
Moçambique (FSDMoc).
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O FUTURO DO ENTRETENIMENTO

Maio
10h15 – 11h45

Keynote Speakers:
Johanna Nylander, Associação da Indústria Sueca de Jogos | Suécia
Com um especial interesse pelo desenvolvimento social, das TIC e pela inovação em geral
e, por videojogos em particular, Johanna Nylander é responsável pela gestão das Políticas
da organização para a Indústria Sueca de Jogos. Trabalha em análises de políticas e
assuntos públicos ao nível nacional e internacional, com o intuito de criar uma melhor
estrutura regulatória e de crescimento para os programadores e distribuidores de jogos.
Após alguns anos na política e como colunista editorial de contracapa e autora publicada,
foi recrutada para a Gameloft em Copenhaga, na Dinamarca.

Bruno Gramacho, IM Creative Agency e Mazana Empreendimentos Artísticos | Brasil
Actua no ramo do entretenimento desde 1998 e na publicidade desde 2003, com um portfólio de clientes
em diversos países como: Brasil, Portugal, México, EUA e Moçambique. A junção das áreas de actuação
fortalece o seu entendimento sobre o futuro do entretenimento. Referindo-se ao ramo do
entretenimento é responsável pela imagem da artista Ivete Sangalo e de outros produtos do Carnaval da
Bahia. A Mazana também é sócia da Central do Carnaval, uma empresa gestora e produtora de eventos
no Brasil, detentora de produtos como a banda Chiclete com Banana, banda considerada a maior de
todos os tempos do Axé Music e do Carnaval da Bahia.

Membros do Painel de Discussão:
Guerte Bambo, Mozik |Moçambique
Licenciado em Engenharia Informática e de Telecomunicações pelo Instituto Superior de Transportes e
Comunicação (ISUTC) e Mestre em Gestão de Sistemas de Informação pela University of Illinois
Springfield, é também músico de renome nacional, várias vezes premiado e com aparições internacionais.
Desde 2008 que G2 segue o caminho do empreendedorismo, cruzando as áreas musical e de tecnologias
de informação e comunicação. Apoiado por uma equipa, trabalha para materializar o projecto Mozik, que
busca soluções para a facilitação da comercialização de conteúdo musical digital moçambicano.

Stewart Sukuma, Stewart Sukuma Lda. | Moçambique
Sukuma é considerado o mais internacional e um dos mais dinâmicos músicos da actualidade
moçambicana. É um símbolo da cultura de Moçambique, que está comprometido com a divulgação da
música nacional. Como reconhecimento do seu importante papel, foi recentemente condecorado com o
Grau de Oficial da Ordem de Mérito do Infante D. Henrique, pelo Presidente da República de Portugal.
Para além de músico, conta com experiência em televisão, através da apresentação de programas ligados
ao Turismo, Cultura e Artes em Moçambique (canais RTP e STV) e assume-se como activista social.

Moderador
Boaventura Mucipo, Grupo SOICO | Moçambique
Formado em jornalismo pela Escola de Jornalismo, desenvolve a função de jornalista no Grupo SOICO
desde 2006. Em 2008 assume a função de Subchefe de Redacção, com responsabilidades na área de
Economia. Em 2014, Boaventura foi nomeado Director-Adjunto de Informação do Grupo SOICO e Director
do Jornal “O País”, funções que desempenha actualmente. Apresenta dois programas de televisão,
nomeadamente “O País Económico” e “Opinião no Feminino”. Fez várias formações de curto prazo na
área de Economia em Portugal, Ruanda, Tanzânia e Moçambique.
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INTERNET OF EVERYTHING

Maio
14h00 – 15h30

Keynote Speaker:
Filipe Cabral Pinto, Altice Labs | Portugal
IoT Solution Architect & Senior Consultant & Researcher da Altice Labs, com mais de cinco
anos de experiência em soluções de Internet of Things e Smart Cities verticais. Tem um
conhecimento extenso sobre o sistema de telecomunicações a nível das redes, controlo e
serviço. Possui competências sólidas e efectivas para interagir em projectos de
Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), com equipas multiculturais e num
ambiente internacional. Tem um registo de sucesso na identificação de oportunidades de
projectos de IDI, com parceiros de todo o mundo, utilizando estratégias inovadoras.

Membros do Painel de Discussão:
Jorge Cravo, Leadership Business Consulting | Moçambique
Partner da Leadership Business Consulting com mais de 20 anos de experiência em consultoria de gestão.
Tem acompanhado de perto as tendências no desenvolvimento da sociedade do conhecimento e
participou em projectos de referência como o Plano Estratégico para a Sociedade da Informação e para a
Governação Electrónica para os Governos de Moçambique, Cabo Verde e Angola, a Estratégia Nacional
para a Banda Larga de Cabo Verde, a estratégia para o Desenvolvimento do Cluster da TIC em Cabo Verde,
o estudo comparativo entre o sistema empreendedor português e o de Silicon Valley, entre outros.

Quincardete Lourenço, Future Proof Building | Moçambique
Director Executivo da Future Proof Building (FPB), empresa privada de Engenharia de Sistemas na área de
segurança electrónica e automação de edifícios. Acumula também o cargo de Director Executivo da
EcoBags, tendo desenvolvido a marca e feito o lançamento do produto no mercado moçambicano. Entre
2009 e 2011, foi Electronic Engineer – Automation and Networks assim como Automation Specialist para a
Smart Living Moçambique. Possui uma licenciatura em Engenharia pela UEM e um mestrado em
Administração de Empresas pelo ISCTEM. Possui também o Cisco Certified Network Associate.

Vanessa Mabunda, Instituto Superior de Transportes e Comunicação | Moçambique
Docente das disciplinas Arquitectura e Tecnologias de Computadores, Aplicações e Serviços de Internet e
Concepção de Sistemas de Informação e orientadora de Projectos Finais de Curso no Instituto Superior de
Transportes e Comunicação (ISUTC). Vanessa desempenhou as funções de Chefe do Departamento de
Operações e Infra-estrutura e do Departamento de Suporte ao Utilizador, na Direcção de Sistemas de
Informação, na Transcom. Adquiriu várias competências a nível de redes de dados e VoIP, ambientes
virtuais, desenvolvimento de aplicações Web, concepção de projectos ligados à área de TIC, entre outras.

Moderador
Nelson Teodoro, Novabase | Moçambique
Responsável por lançar a empresa Novabase em Moçambique. Foi fundador e CEO da Powergrid,
Administrador Não Executivo da CURRENT GROUP, e consultor na Accenture e Deloitte Consulting. Tem
mais de 20 anos de experiência em consultoria de SI a nível internacional, nomeadamente Moçambique,
Portugal, Espanha, África do Sul, França e Reino Unido. É formado em Informática e Gestão de Empresas
pelo ISCTE, pós-graduado em Gestão Empresarial pelo INDEG-IUL e em Sistemas Sustentáveis de Energia
pelo programa MIT Portugal. Possui também uma formação para executivos na London Business School.
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DESAFIOS E IMPACTO DA LEI DAS
TRANSACÇÕES ELECTRÓNICAS

Maio
16h00 – 17h30

Keynote Speaker:
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 eGovernance.

Membros do Painel de Discussão:
Adilson Gomes, Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique | Moçambique
Chefe do Gabinete de Sistemas de Informação do Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique
(INCM) desde 2007, onde actualmente, entre outras funções, é responsável pela coordenação da
elaboração da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Adilson também é docente a tempo parcial
no Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM), no curso de Engenharia
Informática, função que ocupa desde 2003. Possui um Mestrado em Gestão de Empresas Baseadas em
Tecnologias pela Universidade Politécnica de Madrid e uma Licenciatura em Engenharia Informática pelo
ISCTEM.

Augusto Nunes, Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação | Moçambique
Director-Geral Adjunto do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC) desde
2013, desempenhou anteriormente funções como Assessor de Infra-estruturas de TIC, na Unidade Técnica
de Implementação da Política de Informática (UTICT). Foi também Docente da Faculdade de Engenharia da
Universidade Eduardo Mondlane (UEM), Técnico/Investigador de Instrumentação Científica no Centro de
Electrónica e Instrumentação da UEM. Possui um Mestrado pela Universidade de Pretoria (RSA) e uma
Licenciatura em Engenharia Electrónica pela UEM.

Constantino Sotomane, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional |
Moçambique
Actual Director Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação e Projectos do Ministério da Ciência
e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional. Constantino Sotomane desempenhou funções de
relevo em várias entidades do sector das TIC em Moçambique, entre as quais destacam-se a de Director de
Engenharia e Infra-estruturas do Parque de Ciências e Tecnologia de Maluana, Director Adjunto do Gabinete
de Implementação do Parque de Ciências e Tecnologias de Maluana e de Director Nacional de Infraestruturas e de Sistemas de Informação, do Ministério da Ciência e Tecnologia.

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.

