26

COMÉRCIO ELECTRÓNICO

Maio
08h30 – 10h00

Keynote Speaker:
Jacqueline Malaba, Visa | África do Sul
Directora da Visa responsável pelas contas do Zimbabué, Namíbia e países da África Austral.
Possui 15 anos de experiência em pagamentos e serviços financeiros, tendo trabalhado para
a Visa nos últimos 11 anos. Durante o tempo em que trabalhou para a Visa, Jacqueline
assistiu ao crescimento dos pagamentos electrónicos na região, tendo desenvolvido uma
paixão pelos temas de inclusão financeira e de literacia financeira. Acredita que a chave para
o sucesso no fornecimento de serviços financeiros e do crescimento de pagamentos
electrónicos reside na inovação.

Membros do Painel de Discussão:
Aniceto Manhique, Grupo SOICO | Moçambique
Há cerca de 10 anos no Grupo SOICO, onde tem exercido cargos de direcção, com destaque para a área
jurídica e negócios. Presentemente, é membro do Conselho de Administração, com responsabilidades
nas áreas Jurídica, de Recursos Humanos e Comercial. É igualmente Advogado e consultor jurídico da
Câmara de Comércio Moçambique Portugal. Conta no seu percurso profissional com participações em
seminários sobre com temas relacionados com a área Digital e de Regulação na qualidade de orador e
palestrante, debatendo temáticas em torno das novas fronteiras do direito, que emergem com o digital e
comércio electrónico.

Paulo Sousa, BCI | Moçambique
Presidente da Comissão Executiva do BCI, sendo um dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração
daquela Instituição de Crédito, Presidente do Conselho de Administração da Interbancos, Presidente do
Conselho de Administração da IMOBCI e Administrador da SIMO. No Grupo Caixa Geral de Depósitos,
desempenhou variadas funções, sendo de destacar o desempenho de funções de Director Regional na
Direcção de Particulares e Administração de Agências, de Director Comercial na Direcção de Particulares
de Lisboa, de Director de Marketing e de Director Central da Direcção de Financiamento Imobiliário da
CGD.

Pedro Carvalho, Barclays | Moçambique
Director de Operações e Membro do Comité Executivo do Banco Barclays. Antes de se juntar ao Barclays,
em 2014, foi Director da Divisão Internacional e Coordenador da Expansão Internacional no Banco
Atlântico (com sede em Angola), onde também ocupou o cargo de Director Geral e Director de Projectos
Especiais no Atlântico Europa. Enquanto trabalhou na Europa, foi Director de Operações da UBS em
Portugal, depois de assumir vários cargos de direcção no Grupo BPI. Pedro estudou Gestão e
Contabilidade na Universidade do Porto (Portugal), participou nos programas de Liderança de Alto
Desempenho e de Gestão Avançada.

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).
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MARKETING DIGITAL

Maio
10h15 – 11h45

Keynote Speaker:
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 arquitecta-chave num dos maiores
negócios de transformação digital no mundo.

Membros do Painel de Discussão:
Edvaldo Mahesh, Instituto Superior de Transportes e Comunicação | Moçambique
Coordenador do Curso de Licenciatura em Engenharia Informática e Telecomunicações, do Departamento
de Tecnologias de Informação e Comunicação do Instituto Superior de Transportes e Comunicação
(ISUTC). Edvaldo também assume a função de Docente de várias disciplinas no ISUTC tais como
Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Programação, Algoritmos e Lógica de Programação,
entre outros. Trabalhou também na KPMG, onde participou em vários projectos de consultoria e de
auditorias informáticas em grandes empresas nacionais.

Gulamo Nabi, Vodafone M-Pesa S.A. | Moçambique
Director Geral da Vodafone M-Pesa em Moçambique desde 2015 e responsável pela concepção e
execução da estratégia para impulsionar a adopção da M-Pesa.
Anteriormente, Gulamo esteve envolvido na área das Tecnologias, primeiro no sector dos Serviços
Financeiros, como parte da equipa que desenhou e lançou a rede ATM e POS Ponto24 (agora SIMO) e,
posteriormente na Vodacom como parte da equipa de Facturação, Tecnologias de Informação e Serviços
de Valor Acrescentado, durante um período de 11 anos, onde se tornou Chefe Executivo de Informação.

Thiago Fonseca, Agência GOLO e Grupo LOCAL | Moçambique
Publicitário moçambicano, com 25 anos de experiência lidera a Agência GOLO, a maior Agência de
publicidade moçambicana e uma das mais premiadas de África. Durante a sua carreira ajudou a construir
através das comunicações de marketing algumas das marcas mais fortes de Moçambique. É o fundador e
PCE do Grupo LOCAL, a primeira holding moçambicana de Agências de publicidade e empresas de
comunicação a operar no País. Lançou o livro "Bazarketing", e o livro "Think Local", sendo ainda escritor
regular para a Revista EXAME. Adicionalmente, desenvolveu a sua própria filosofia de marketing sobre o
pensamento local. Que contraria as consequências devastadoras da globalização para a cultura local.

Moderadora:
Cristiana Pereira, Grupo SOICO | Moçambique
Licenciada em Jornalismo pela Universidade Católica de Lisboa, com formação executiva em
Empreendedorismo Social através do INSEAD. Colaboradora do Grupo SOICO desde 2013, exerce
actualmente a função de Directora do Fórum Económico e Social de Moçambique - MOZEFO. Nascida em
Moçambique, cresceu entre África, Europa e Médio Oriente, desenvolvendo assim uma ampla crença no
valor da diversidade.
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Maio
14h00 – 15h30

ICITIES
Keynote Speakers:
Sidney Quintela, SQ + Arquitéctos Associados | Brasil
No comando da empresa SQ+, sempre desenvolveu um trabalho que parte da observação dos hábitos de
uma sociedade metropolitana, em que surge a necessidade de releitura dos espaços propostos – ao
mesmo tempo em que não perde de vista a influência da cultura local, a interferência do entorno e a
natureza como componente dominante do projecto.
A Sidney Quintela Oliveira Arquiteto EPP, é precursora na região, por exemplo, em levar a arquitectura
brasileira a países da Europa e África, onde desenvolve projectos actualmente, sendo a maioria
empreendimentos imobiliários e institucionais. Este é o único escritório baiano de arquitectura que tem
filiais em Lisboa (desde 2005) e Maputo (desde 2007).

António Almeida Henriques, Câmara de Viseu | Portugal
Presidente da Câmara Municipal de Viseu desde Outubro de 2013. É também Vice-Presidente da
Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e Presidente da Secção de Smart Cities da
ANMP.Anteriormente, exerceu as funções de Secretário de Estado Adjunto da Economia e
Desenvolvimento Regional, tendo-se destacado no lançamento de programas de política pública como o
“Revitalizar” ou o “Valorizar”, na reprogramação estratégica e no avanço da execução do Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN), entre outros assuntos.
António foi também Deputado à Assembleia da República em várias Legislaturas, foi vice-presidente do
Grupo Parlamentar do PSD com a coordenação nas áreas dos assuntos europeus, negócios estrangeiros e
economia, tendo também exercido as funções de vice-presidente da Comissão de Assuntos Económicos
da Assembleia da República e de vice-presidente da Delegação da Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). Na vida associativa, foi vice-presidente da Confederação da Indústria
Portuguesa (CIP), presidente do Conselho Empresarial do Centro/ Câmara de Comércio e Indústria
(CEC/CCIC) e presidente da Associação Industrial da Região de Viseu (AIRV). É Comendador da Ordem do
Mérito Agrícola, Comercial e Industrial (Classe do Mérito Industrial), por atribuição do Presidente da
República, e Presidente Honorário da AIRV.

Membros do Painel de Discussão:
Calisto Cossa, Conselho Municipal da Cidade da Matola | Moçambique
Presidente do Conselho Municipal da Cidade da Matola eleito por sufrágio universal em 2013, tendo
tomado posse em Fevereiro de 2014.
Em 2015 na Cidade de Madrid, em Espanha, foi eleito como Presidente do Observatório Internacional de
Democracia Participativa (OIDP), cargo anual exercido até Maio de 2016.
Na Governação Municipal tem promovido fortemente a participação do cidadão através de diversas
ferramentas como a Presidência sem Paredes, o Orçamento Participativo e tem usado plataformas
tecnológicas como o website, o Facebook e o WhatsApp para incrementar o diálogo e participação dos
Matolenses.
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Maio
14h00 – 15h30

ICITIES

David Simango, Conselho Municipal da Cidade de Maputo | Moçambique
Presidente do Conselho Municipal de Maputo desde 2009, desempenhou diversas funções de relevo na
governação de Moçambique, nomeadamente enquanto Ministro da Juventude e Desportos ou de
Governador da Província de Niassa.
No Município de Maputo, David foi também Chefe do Gabinete Municipal de Emergência, com a missão
de construir vários Bairros no Distrito Municipal de Katembe, no âmbito do reassentamento das
populações atingidas por calamidades. Foi também Porta-voz do Conselho Executivo da Cidade de
Maputo e, posteriormente, do Conselho Municipal. Na área da Educação foi Vereador para a Educação,
Emprego e Formação Profissional na área de Economia e Finanças e desempenhou vários cargos de chefia
e de Director na Direcção da Educação da Cidade de Maputo.

Sofia Nogueira e Silva, Novabase | Moçambique
Sofia Nogueira e Silva é a Directora da Novabase Moçambique responsável pelo sector de Governo,
Transportes e Energia.
Antes de assumir esta posição, desempenhou funções na Novabase em Portugal com responsabilidades
comerciais na gestão de clientes, desenvolvimento de negócio e adequação da oferta e soluções.
Sofia Nogueira e Silva iniciou o seu percurso profissional na Accenture Portugal, sempre ligada ao sector
público, com maior enfoque nas áreas da Segurança Social, Finanças Públicas, Governo Electrónico e
Modernização Administrativa.

Moderador:
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.
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EMPREENDEDORISMO
TECNOLÓGICO

Maio
16h00 – 17h30

Keynote Speaker:
Alan Browning, Lenovo Africa | África do Sul
MEA Hyper Converged System Manager da LENOVO, possui mais de 18 anos de
experiência em TI. Adquiriu a sua experiência através do trabalho desenvolvido com
uma miríade de empresas, incluindo Barclays Africa, MTN, Dimension Data e Gijima,
onde se especializou em computação para usuários finais, Cloud e Virtualização,
onde ocupou várias posições, incluindo a de consultor de estratégia tecnológica e
chefe da engenharia IAAS. Possui certificação emCitrix, VMware, Microsoft e vários
frameworks arquitetónicos, incluindo ITIL e TOGAF.

Membros do Painel de Discussão:
Frederico P. Silva, UX | Moçambique
Co-fundador da UX, uma start-up moçambicana criada em 2012 focada no desenvolvimento de
tecnologias on-line para o mercado nacional. São exemplos de produtos criados pela UX: o Ntxuva, uma
plataforma para a monitoria e avaliação dos serviços de recolha de resíduos sólidos nos bairros da capital
moçambicana; e o Biscate, projecto on-line cujo objectivo principal é a inclusão social e financeira,
levando as pessoas do sector informal para o formal. Adicionalmente, a UX gere o site
www.emprego.co.mz, a maior referência nacional de oportunidades de emprego. Possui uma licenciatura
em Administração de Empresas e Gestão de Marketing pelo IMM Graduate School of Marketing, na África
do Sul.

Sasha Vieira, Standard Bank | Moçambique
Chefe da Capacitação de Incubadora, do Standard Bank Moçambique, departamento que tem como visão
ajudar a mudar vidas e satisfazer as aspirações de empresários Moçambicanos, criando um ambiente
propício, juntamente com outras partes interessadas e parceiros críticos. Tem uma paixão por
empreendedorismo e apoia o ecossistema que desenvolve empreendedores, tendo ela própria
percorrido este caminho com sucesso, ao fundar duas PMEs em Moçambique.Sasha foi mentora do
SeedStars Maputo 2016. Recentemente, fez parte da delegação de “Moçambicanos Influentes” que
partiram para a Holanda, afim de avaliar o ecossistema empreendedor deste país e obter conhecimentos
de como melhorar o ecossistema Moçambicano.

Titos Munhequete, Izyshop | Moçambique
Fundador e Presidente do Conselho de Administração da Izyshop, um supermercado online em
Moçambique, criando uma ponte entre os produtores e consumidores, oferecendo entrega ao domicílio
no mesmo dia da encomenda. A empresa foi premiada como a Start-up of the Year pela Total,
representou Moçambique no Global Entrepreneurship Summit, em Silicon Valley, nos EUA e, venceu o
Global Impact Showcase na Finlândia, tornando-se na primeira Start-up Moçambicana a vencer um
prémio internacional fora de África. Titos possui uma grande paixão por resolver problemas com recurso
à tecnologia.

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.

