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“Desenvolver os Recursos Naturais de Moçambique
para uma Industrialização avançada e a criação
de valor para o país”
MMEC 2018
Desde o lançamento do evento, em 2008, a Conferência e Exposição de Minas, Energia, Petróleo e Gás de Moçambique
(MMEC), desempenha um papel importante na valorização do potencial de recursos naturais de Moçambique para um
grande público.
Agora um evento de destaque na região, a AME Trade Ltd, em parceria com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos,
ENH, e o Ministério dos Recursos Naturais e Energia, apresentam-lhe a 6.º Edição da Conferência e Exposição de
Minas, Energia, Petróleo e Gás de Moçambique (MMEC 2018).
A MMEC 2018 decorrerá entre 25 e 26 de Abril de 2018 no Centro de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo.
A edição de 2016 contou com mais de 400 delegados e 1,000 visitantes de 27 países diferentes. Com base nesse evento
de sucesso, o MMEC 2018 continuará a mostrar e a explorar desenvolvimentos nos florescentes sectores do Petróleo,
Gás e Mineração do nosso país e a dirigir as atenções para potenciais oportunidades, lições retiradas pelos investidores
chave e a criação de parcerias comerciais.
A agenda de transformação económica de Moçambique continua. O governo de Moçambique está empenhado no
contínuo reforço do crescimento económico e na criação de um destino de investimento de nível internacional.
A MMEC é a melhor conferência sobre recursos para Moçambique, juntando Ministros, directores seniores de empresas
públicas, parceiros de desenvolvimento e outras partes interessadas com executivos, investidores institucionais e
prestadores de serviços globais dos sectores petrolífero, minas e energia para se reunirem, partilhar ideias, estabelecer e
cimentar fortes parcerias de negócios.
Este evento está firme no calendário global de eventos de negócios de indústrias extrativas!
”Bem organizada, boa oportunidade para actualizar e estabelecer contactos com novos e actuais players da indústria.”
Paul Hurst, Director Geral Operações do Grupo, Solenta Aviation, Moçambique

”

5 RAZÕES PARA ESTAR PRESENTE
Desempenhar um papel na evolução das indústrias de mineração, petróleo e gás de Moçambique
Ouvir mais de 60 especialistas e partes interessadas chave da indústria
Aceder a projectos para investir em Moçambique
Estabelecer contactos com Ministros, directores seniores de empresas públicas, parceiros de desenvolvimento,
investidores institucionais e outras partes interessadass
Descobrir novas tecnologias e produtos na exposição

#MMEC
Programa da Conferência: Assente no sucesso das anteriores cinco edições, na MMEC 2018 serão
discutidos os seguintes tópicos em três sessões simultâneas:

Petróleo e Gás Moçambique
Moçambique tem recursos significativos de gás natural que estão em processo de monetização para
promover sua economia doméstica e fornecer receitas do governo através da exportação.
•
•
•
•
•
•
•

•

Mercado de GNL: Impacto em projectos atuais e estratégias de monetização do gás
para o futuro;
Perspectivas de Exploração de Petróleo e Gás em Moçambique: Planos de E&P após
5.ª ronda de Licenciamento
Acrescentar Valor- Conteúdo Local no Petróleo e no Gás : Um obstáculo ou uma
necessidade para uma indústria de Petróleo e Gás sustentável
Desafios/oportunidade da infra-estrutura do gás: Plano de Restabelecimento
Desenvolvimento de Portos, Aeroportos, Estradas, Serviços Marinhos e Capacidade
de Geração de Energia, infra-estrutura partilhada
Valor Partilhado e Sustentabilidade: A importância da indústria do Petróleo e Gás no
contributo para um futuro sustentável para Moçambique
Sessão de tecnologia: Inovações que reduzem custos em toda a cadeia de valor do
GNL: Tornar a redução de custos de desenvolvimento uma vantagem competitiva
para projectos verdes
Antecipar o papel das PMEs no sector do Petróleo e Gás

Mineração em Moçambique
A diversidade e vastidão dos recursos minerais inexplorados que o país é dotado representam
grandes oportunidades de investimento para a exploração, extração, processamento e utilização
dos vários tipos de recursos, dos quais os mais importantes são o carvão, ouro, titânio, ilmenita,
zircão, rutilo, tantalita, mármores e pedras preciosas.

•
•
•
•
•
•
•

Concretizar o Potencial da Mineração em Moçambique: Visão geral do
potencial geológico de Moçambique
Quadro Legal e Fiscal relevante: Indústria de Mineração de Moçambique
Mesa redonda: Acrescentar valor aos recursos minerais vs conteúdo local:
Onde estamos agora e como podemos evoluir melhor daqui em diante?
Carvão em Moçambique: Um olhar sobre projectos atuais e futuros
Actualizações sobre outros projectos de mineração emergentes
Impacto ambiental de operações mineiras e como o minimizar
Sustentabilidade na Mineração: Gerir as expectativas da comunidade local

Energia Eléctrica em Moçambique
Com o início da extração comercial de gás natural, reabilitação e construção de novas
hidrelétricas, iniciar exploração e fomento de alternativas e renováveis como a Energia solar, eólica
e biocombustíveis (bioetanol, biodiesel e biogás), o país expandiu o seu potencial de geração de
energia para mais de 16.000 MW.

•
•
•
•
•
•
•

Visão geral do potencial de geração de Energia Eléctrica de Moçambique
Integração regional: Como Moçambique se pode posicionar para ser um
fornecedor de energia líder na região
Energias Renováveis; Potencial, Políticas e Oportunidades de Investimento
Mesa redonda: Electrificação Rural, que soluções existem e como podem
ser aplicadas
Actualização sobre Projectos Energéticos chave: Resultados actuais e
estratégias para a futura expansão
Futuro do Gás para Energia Eléctrica / Carvão para Energia Eléctrica
Financiamento de Projectos de Geração de Energia Eléctrica: Como aceder
a financiamento e como tornar o seu projecto apetecível para financiadores
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TORNAR-SE UM ORADOR
Se gostaria de se juntar ao painel de oradores da MEEC 2018, por favor envie a sua biografia, o tema, uma fotografia e
um resumo para o comité organizador. Nota: as intervenções podem ser em língua portuguesa ou inglesa. A duração
de todos os discursos não deve ser superior a 15 minutos. O prazo para receber propostas para apresentações termina
no dia 15 de Dezembro de 2017. Os temas da conferência estão disponíveis no website do evento. Se gostaria de fazer
uma intervenção no evento, deverá contactar: Emma Sayers, Produtora da Conferência, Tel: +27 84 585 5119
ou emma@ametrade.org

TORNAR-SE UM PATROCINADOR OFICIAL DA MMEC 2018
Patrocinar o evento é uma excelente forma de valorizar a participação da sua empresa na MMEC 2018. A AME Trade
Ltd oferece uma gama de pacotes de patrocínio que foram concebidos para mostrar a sua marca aos atuais e futuros
participantes na conferência.
PORQUÊ PATROCINAR O MMEC?
•

O evento contará com a presença do governo de Moçambique e diversas empresas do sector privado.

•

Estão disponíveis diversos pacotes de patrocínio que geralmente incluem alguns dos seguintes eventos ou produtos:
Coffee breaks, Lunches, Evening Reception, Branded Gifts, Delegate Bags, Conference Proceedings, Display Space
at the registration/coffee area, Logo Branding and Advertising, Inserts into delegates’ bags etc.

Contacte a nossa equipa e deixe-nos ajudá-lo a encontrar o pacote que o ajudará a atingir os seus objectivos. Se pretender
associar-se e apoiar esta iniciativa, agradecemos que solicite mais informações para mmec@ametrade.org
2016 sponsors included:

EXPOR NA MMEC 2018
Ao expor na MMEC 2018, terá a oportunidade ideal para apresentar os seus projectos ou soluções aos delegados
presentes e aos visitantes da exposição. Reserve o seu espaço agora! Preparamos uma área seleccionada no local,
estrategicamente localizada, para maximizar a visibilidade do seu stand.
Por que deverá ter um Stand:
• Acesso a uma vasta e variada gama não só de empresas mas também de  agentes governamentais que trabalham
em Moçambique;
• Desenvolver e fortalecer sua marca;
• Abordagem de vendas diretas aos participantes interessados
2016 Exhibitors included:

Contacts:
Para obter informações adicionais sobre patrocínio, reservas depasses de delegados, espaço de exposição ou planos de piso, envie
e-mail para mmec@ametrade.org
Contacto:
Sergio Silva | MMEC Project Manager

Contacto:
Natercia Bambo | Sales Representative

Para Comunicação Social, por favor contactar:
Alexia Claire | Marketing Assistant

T: +44 207 700 4949

T: +258 84 551 2903 / 82 730 90 10

E: marketing@ametrade.org
T: +44 207 700 4949

