
Junte-se ao mais antigo e respeitado evento da
indústria em Moçambique, que reúne todos os

líderes das indústrias da Energia, Petróleo&Gás e
Mineração!

A MMEC, agora no seu 8º ano, é uma das maiores e mais antigas reuniões
em Moçambique, juntando líderes e gestores públicos moçambicanos nas
áreas de mineração, petróleo & gás, energia, construção, engenharia, jurídica e
consultoria, bem como funcionários de agências de desenvolvimento a nível
municipal, provincial e central do governo.

A MMEC 2022 espera atrair mais de 500 profissionais da indústria, oferecendo
ligações comerciais de qualidade aos líderes e negociantes das indústrias mineira,
petróleo & gás e energética.

Junte-se à MMEC 2022

O potencial de Moçambique
Os recursos de petróleo e gás de Moçambique -
estimados em 180 triliões de pés cúbicos de gás natural
só na Bacia do Rovuma - têm o potencial de catapultar o
país tanto para o sucesso energético como económico.

Moçambique é também o país onde se encontram depósitos comercialmente
significativos de carvão, ouro, grafite, ilmenite, minério de ferro, titânio, níquel,
cobre, tântalo, lítio, bauxite.
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A MMEC foi concebida e desenvolvida para
reunir os líderes da indústria de petróleo e
gás, energia e mineração para proporcionar
conversas interactivas em torno de projectos

Novas Sessões em 2022

No início da economia do hidrogénio - Mergulhe na
preparação para o mercado e no caminho para a
produção em escala

Desenvolvimento das PMEs - Construir cadeias de
valor de capacitação avaliando o nível actual e potencial
de envolvimento das PMEs em Moçambique na
economia de baixo carbono e determinando as suas
barreiras percebidas.

Encontro com o futuro: Renováveis na electrificação
de Moçambique - Os principais projectos moçambicanos
de energias renováveis, desenvolvimento de redes e
transmissões melhor posicionados para responder à
crescente procura e inovação tecnológica.

Obtenha mais informações sobre
a agenda da MMEC 2022

MMEC 2022 Oradores Confirmados

Estevão Pale

Presidente do Conselho
de Administração

ENH

Samir Sale

Director de Desenvolvimento 
do País e Negócios

Globeleq Moçambique

Sean Gilbertson

Director Executivo
Gemfields

Moçambique & Etiópia

Veja todos os Oradores da MMEC 2022

https://mozambiqueoilmining.com/programme/?lang=pt-pt&utm_source=MMEC+2022&utm_medium=email&utm_campaign=media+partners
https://mozambiqueoilmining.com/?lang=pt-pt&utm_source=MMEC+2022&utm_medium=email&utm_campaign=media+partners
https://mozambiqueoilmining.com/programme/?lang=pt-pt&utm_source=MMEC+2022&utm_medium=email&utm_campaign=media+partners
https://mozambiqueoilmining.com/speakers/?lang=pt-pt&utm_source=MMEC+2022&utm_medium=email&utm_campaign=media+partners
https://mozambiqueoilmining.com/speakers/?lang=pt-pt&utm_source=MMEC+2022&utm_medium=email&utm_campaign=media+partners
https://mozambiqueoilmining.com/speakers/?lang=pt-pt&utm_source=MMEC+2022&utm_medium=email&utm_campaign=media+partners
https://mozambiqueoilmining.com/speakers/?lang=pt-pt&utm_source=MMEC+2022&utm_medium=email&utm_campaign=media+partners


Encontre-se com a comunidade em Junho de 2022
na MMEC AO VIVO!

Garanta o seu lugar na MMEC 2022

MMEC 2022 Stakeholders & Parceiros

Patrocinar o evento é uma excelente forma de potenciar a sua participação na MMEC
2022. A AME Trade Ltd oferece uma variedade de pacotes de patrocínio, desde Platina ao
bronze, concebidos para promover a sua marca junto dos participantes actuais e futuros da
conferência.

Saiba mais sobre os Pacotes de Patrocínio

Esperamos recebê-lo em Maputo, Moçambique, nos dias 2-3 de
Junho de 2022.

AME Trade Ltd
London, United Kingdom | +44 207 700 4949

Contact MMEC team at mmec@ametrade.org
www.mozambiqueoilmining.com
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