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ORGANIZADORES



ITALIAN TRADE AGENCY

A ICE - Agência para a promoção no estrangeiro e para a 
internacionalização da empresas italianas é o organismo através 
do qual o Governo apoia a consolidação e o desenvolvimento 
económico-comercial das nossas empresas nos mercados 
estrangeiros.  Actua, entre outros, como entidade encarregada de 
promover a atracção de investimentos estrangeiros na Itália. Com 
uma organização dinâmica, motivada, moderna e com uma rede 
extensa rede de escritórios no estrangeiro, a ICE desenvolve 
actividades de informação, assistência, consultoria, promoção e 
formação para as pequenas e médias empresas italianas.

Graças à utilização dos instrumentos mais modernos de promoção 
e de comunicação multicanal, opera para afirmar a excelência do 
Made in Italy no mundo.

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
via Liszt, 21 I 00144 Roma I Italy
T +39 06 59921
F +39 06 89280349
www.ice.it
urp.export@ice.it
www.investinataly.com

ICE – Agência para a internacionalização 
das empresas italianas, escritório para a 
promoção de intercâmbios da 
Embaixada da Itália                                                                                             
Av. Kenneth Kaunda, 387                                                                                                                     
T+ 258 21487106 - 21492229                                                                                                     
+ 258 21490503                                                                                                                 
www.ice.it                                                                                                                           
maputo@ice.it
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EMBAIXADA DA ITÁLIA EM MAPUTO

O sistema empresarial italiano continua a olhar para Moçambique 
com grande atenção. A confiança no crescimento de Moçambique 
e no fortalecimento das relações económicas com a Itália foi várias 
vezes reafirmada em Julho passado durante a visita a Itália do 
Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi.  

A Itália, com 3,2 mil milhões de dólares de investimento nos 
últimos sete anos (2012-2018) é o primeiro investidor europeu 
em Moçambique (seguido pelos Países Baixos com 1,2 mil milhões 
de dólares, Portugal com 636 milhões de dólares e Reino Unido 
com 333 milhões de dólares) e o terceiro a nível global (após os 
Estados Unidos com 5 mil milhões de dólares e Emiratos Árabes 
Unidos com 4,8 milhões de dólares). Em 2018, em particular, a 
Itália colocou-se como segundo investidor europeu, com 713 
milhões de dólares, (precedida pelos Países Baixos e seguida por 
Portugal, França e Reino Unido) enquanto que está em terceiro 
lugar na lista global dos investidores estrangeiros (após os Países 
Baixos e o Japão). Em 2018 a Itália confirmou-se como um dos 
principais parceiros comerciais de Moçambique: as trocas 
comerciais entre os dois Países atingiu o valor record de 524 
milhões de euros (o maior dos últimos 10 anos, +81 milhões em 
relação a 2017).

A dinâmica do crescimento das relações entre os dois Países foi 
acompanhada, nestes últimos anos, pelo reforço da nossa 
presença institucional, com a abertura do ICE-Agência para a 
internacionalização das empresas italianas. Desta forma, a 
Embaixada continua a assistir as empresas italianas, fornecendo as 
informações necessárias sobre as oportunidades e os desafios que 
este País apresenta, de forma a que quanto semeado durante 
estes anos dê como frutos novos sucessos para a Itália e para as 
suas empresas.  

Embaixador Marco Conticelli
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Stand nº
11

AL.MA. INDIAN OCEAN LDA

ALMA CATERING é um Grupo Italiano que opera no sector do 
catering industrial e naval, adquirindo alta capacidade na 
realização de soluções de alojamento nas áreas mais remotas do 
planeta e opera também no sector de importação e exportação de 
géneros alimentares italianos. Graças a mais de 1.500 
colaboradores qualificados, o grupo fornece diariamente refeições 
e serviços hoteleiros a mais de 10.000 pessoas.

VIA DE MARINI 60 
16149 - GENOVA (GE) - 
ITALY 
T +39 010 2485011 
F +39 010 2485011

per@almacatering.com 
www.almacatering.com
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SECTOR 
EMPRESARIAL:

Catering Industrial e Naval



Stand nº
7

CCMI - Conselho Empresarial
Moçambique - Itália

O CCMI é uma entidade de direito moçambicano sem fins 
lucrativos, com sede na cidade de Maputo e representação em 
Itália. A associação visa estabelecer e desenvolver as relações 
económicas entre Moçambique e Itália, facilitando os contactos 
entre agentes comerciais e elaborando propostas para as 
autoridades moçambicanas e italianas, com medidas e 
mecanismos que promovam o intercâmbio comercial entre as 
empresas e empresários dos dois Países.

Membros da Câmara:  
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SECTOR 
EMPRESARIAL:

Av. Paulo Samuel 
Kankhomba, n° 1371 R/c, 
Maputo - Mozambique
T +258 850215666

contacto.ccmi@gmail.com

Associação 

Empresarial

CÂMARA DE COMÉRCIO MOÇAMBIQUE ITÁLIA

Ability
AGILITY, 
AJC, 
ALMA CATERING, 
ARIS SEGUROS, 
BCI Banco Comercial e de 
Investimentos, 
BUR INVEST, 
Chicomo Group, 
CINE GROUP, 
Clinicare 
COGEF GROUP, 
Cosmos,
DDB, 
DHL Mozambique, 
Dugongo Destination 
Management, 
ECOLIBRI, 
EH Mozambique, Lda, 
ERM Mozambique, Lda, Faresin 
Building Spa, GOLDER 
ASSOCIATES,
Habitat Mozambique, Lda, 
HRL Mozambique, Lda, 
ÍNDICO SEGUROS,
Intelec Holdings, 
 

Jamal e Langa sociedade de 
Advogados, 
João José Macaringue, Presidente 
IPEX, JOSSUBO, 
Legal, Lda, 
Leonardo Business Consulting, 
Leonardo Green, Lda,
Manica 
Muhimbi
Moz Despachos, 
O&G Serviços, Lda, 
Prysmian Group, 
RENCO, 
Riccardo Monti, 
ex Presidente ICE – ITA, 
RINA SERVICES,
SA Group (SA-Imobiliaria 
SA-Cambios), 
SARI LDA, 
Sintagma Holding, 
SORÁDIO, 
TES-TOP, 
TIM, 
TREVI GROUP, 
Umoja Investimentos, 
VINUM MOÇAMBIQUE LDA



Stand nº
12

COMPIR

A empresa Compir s.r.l. Criada em 1982 na Sicília em Scordia, 
possui fábricas com  cerca de 10.500 metros quadrados com um 
catálogo de cadeiras de escritório e para a comunidade. Desde o 
começo, conseguiu penetrar efectivamente no seu território. A 
participação activa nas principais feiras do setor (EIMU / Orgatec) 
permitiu a criação de contactos efectivos com os importadores 
estrangeiros, e portanto seguiu-se o lançamento também para o 
mercado externo. Em 1993, parte um novo projecto, "Flycom", 
esta marca,  é actualmente a divisão de escritórios da "Compir", 
que se ocupa da produção de mobiliário de escritório e hoteleiro. 
A produção de mobiliário de escritório e hoteleiro começa nos 
primeiros meses de 1994.

SECTOR 
EMPRESARIAL:

CONTRADA 
MANNANICI SNC 
95048 - SCORDIA (CT) - 
ITALY 
T +390957937011 
F +0039095658264 

compir@compir.it
http://www.compir.it/
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Decoradores do escritório, 

vendas / distribuidores / 

agentes



Stand nº
2

DOIMO CONTRACT SRL

A DOIMO CONTRACT actua no cenário de Contratos 
Internacionais, distingue-se pelo serviço e alta qualidade do 
produto. A empresa abrange vários sectores: RETALHO, 
ESPAÇOS PÚBLICOS, RESIDENCIAL, HOSPITALIDADE, SECTOR 
NAVAL. Em 1998, o Grupo Doimo, um dos maiores grupos 
italianos de fabricantes de móveis (fundado em 1948), iniciou uma 
nova Missão e, depois de adquirir uma especialização em 
manufactura em todos os setores de mobíliário, inaugurou um 
nova linha com  a ideia de oferecer ao mercado e a designers a 
capacidade de criar mobiliário personalizado e de realizar as suas 
ideias com custos industriais. A Doimo Contract floresceu com 
novas oportunidades, criando interiores de hotéis, residências, 
escritórios, interagindo com os principais investidores, em 
empresas de design, sendo apreciada pela exactidão, pelo serviço 
de engenharia, pela precisão, padrões internacionais e pelos 
custos.

SECTOR 
EMPRESARIAL:

Fornecimento de Contrato

VIA MONTEGRAPPA 90 
31010 - MORIAGO 
DELLA BATTAGLIA (TV) 
- ITALY
T +390438890699 
F +390438890121 

willy.follador@doimocontract.it
https://www.doimocontract.it
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Stand nº
15

DRAGFLOW

A Dragflow, presente no mercado há mais de 25 anos, é um dos 
principais fabricantes mundiais de bombas submersas com 
agitador para serviços pesados e sistemas completos de 
dragagem. Os nossos produtos podem ser usados em diferentes 
campos de aplicação, a partir do sector mineiro e dragagem. Com 
a sua rede de distribuição mundial, a Dragflow é capaz de prestar 
aconselhamento e assistência abrangentes. A equipe da Dragflow 
está constantemente trabalhando para encontrar novas soluções 
tecnológicas que melhorem o desempenho de seus produtos, com 
particulare atenção à eficiência e à contenção do impacto 
ambiental.

SECTOR 
EMPRESARIAL:

Gerentes de minas, 

mantenedores de portos e 

áreas costeiras, empresas 

de dragagem de areia e 

cascalho, gestores e 

mantenedores de represas 

e reservatórios

DRAGFLOW 
VIA PAESA 
46048 
T +3903761685400 
F +39 03761685499  

info@dragflow.it
http://www.dragflow.it
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Stand nº
13

ECOLIBRI - CORAL LODGE

A Ecolibri é uma empresa italiana que produz sistemas de energia 
renovável especializada na projectação, engenharia, produção e 
comercialização de micro-sistemas híbridos (eólicos-solar) tanto 
fora da rede como em rede para a realização de mini redes. O 
Coral Lodge, paraíso de luxo localizado numa reserva natural com 
praias desertas e a apenas 30 minutos da Ilha de Moçambique, 
património da UNESCO, com 10 vilas de luxuosa sobriedade com 
vista para a floresta de mangal ou para o Oceano Índico é um 
showroom ao ar livre de produtos Ecolibri (turbina eólica, inversor 
solar, luz solar, iluminação pública solar, aquecedor solar de água, 
sistema de ar condicionado solar). Para mais informações: 
www.ecolibri.it e www.corallodgemozambique.com

EMPRESAVIALE DELLE 
INDUSTRIE 25 
20864 
T +390396056714 
F +39000000  

https://www.ecolibri.it/ 
ivana.capra@ecolibri.it
Raci Chambro: 
ecolibri.mz@gmail.com

SECTOR 
EMPRESARIAL:

Energia e Ambiente
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Stand nº
5

EURIMPIANTI

Máquinas para blocos, instalações automatizadas para elementos 
de betão, instalações para a produção de betão pronto, 
Betoneiras, Instalações de mistura, Moldes para máquinas de 
blocos, Moldes para todos os elementos de betão, Sistemas 
vibratórios, Parafusos de transposição de cimento e agregados, 
Correias transportadoras, Painéis elétricos para indústria e 
automação, peças de reposição para todas as máquinas para 
blocos, silos para armazenamento de cimento, terminais 
portuários para carregamento e distribuição de cimento.

VIA ZONA INDUSTRIALE 
NR. 3, ZONA 
INDUSTRIAL/72010 
ERCHIE (BRINDISI) ITALY
T +390831767500
F +390831759443

sales@eur-impianti.it
www.eur-impianti.it

SECTOR 
EMPRESARIAL:

Instalações Automáticas 
para produção de produtos 

em cimento

12 55ª FACIM - FEIRA INTERNACIONAL DE MAPUTO



Stand nº
3

FTC SRL

Valorizamos cada passo da cadeia de produção alimentar, dos 
produtos agrícolas até o consumidor final, criamos valor agregado 
em todos os níveis da cadeia de produção para uma economia 
sustentável e tecnológica até linhas completas e projetos chave na 
mão.

VIA GIORGIO VASARI 26
20135 - MILANO ( MI)- 
ITALY 
T +39 025194535 
F +390831759443

info@ftc.eu 
www.ftc.eu 

SECTOR 
EMPRESARIAL:

Produção alimentar
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Stand nº
1

HYTEK SRL

A Hytek Srl, líder mundial na comercialização de produtos 
primários de tratamento de água, actua há 30 anos com méritos 
amplamente reconhecidos pelo mercado. A Hytek é distribuidora 
de: DupontDow (resinas de troca iónica Dowex, membranas RO 
Filmtec, membranas UF Omexell e módulos E.D.I.), CodeLine 
(vasos de pressão) e Nalco (revenda de produtos químicos para 
lavagem de instalações de RO).

SECTOR 
EMPRESARIAL:

Tratamento de Água

VIA RAFFAELLA 
SANZIO 6 43045 - 
RICCO' DI FORNOVO 
(PR) - ITALY 
T +390525401091 
F +390525401101

info@hytekintl.com 
http://hytekintl.com/
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Stand nº
18

IDRO-ELETTRICA SPA

IDROELETTRICA SPA é uma empresa italiana que projecta e 
produz uma ampla gama de bombas e componentes para sistemas 
hídricos desde 1979. Uma área de produção de mais de 15.000 
m2 e a autonomia total dos processos de produção garantem 
tempos de entrega curtos e produtos personalizados . Uma gama 
completa de bombas para colecta, tratamento, distribuição, 
pressurização e proteção contra incêndio. Aplicações civis, 
industriais, agrícolas, hospitalares, militares, navais, petrolíferas e 
de gás. A Idroelettrica SpA opera em conformidade com as normas 
ISO 9001.

VIA BELLINI 2 
41018 
T +39059936911 
F +39059936990

export@idro-elettrica.it 
http://www.idro-elettrica.it
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SECTOR 
EMPRESARIAL:

Venda de sistemas de 

proteção contra incêndios, 

sistemas de irrigação



Stand nº
16

IGNAZIO MESSINA & C S.p.A

IDROELETTRICA SPA é uma empresa italiana que projecta e 
produz uma ampla gama de bombas e componentes para sistemas 
hídricos desde 1979. Uma área de produção de mais de 15.000 
m2 e a autonomia total dos processos de produção garantem 
tempos de entrega curtos e produtos personalizados . Uma gama 
completa de bombas para colecta, tratamento, distribuição, 
pressurização e proteção contra incêndio. Aplicações civis, 
industriais, agrícolas, hospitalares, militares, navais, petrolíferas e 
de gás. A Idroelettrica SpA opera em conformidade com as normas 
ISO 9001.

SECTOR 
EMPRESARIAL:

Venda de sistemas de 

proteção contra incêndios, 

sistemas de irrigação

IGNAZIO MESSINA & C 
S.p.A 
VIA D'ANNUNZIO 91 
16121, GENOVA, ITALIA 
+390105396339 
+390105396339

sea@messinaline.it 
https://www.messinaline.it
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Stand nº
7

LEONARDO GROUP

O grupo Leonardo, opera em Moçambique a mais de 15 anos, com 
notável experiência e conhecimento do mercado nacional. O 
grupo conta com 5 empresas que operam nos mais diferentes 
sectores nomeadamente: Oil & Gas, Consultoria e Investimentos, 
Agrobusiness, Logística & Turismo.

A Leonardo tem sede em Moçambique em Pemba e escritórios em 
Maputo e Beira estamos também presentes em outros países 
africanos, como África do Sul, Ghana, Angola, Costa do Marfim e 
também na Europa - Holanda e Itália.

Somos um grupo de investimento e parceria Italo-Mocambicano, 
especializado em local procurement. Com Investimentos próprios 
e equity provemos suporte na cadeia de valor da industria 
energética, incluindo o Local content design e implementação, 
Campanha sismica para o bloco da Exxon Mobil no delta do 
Zambeze, Procurement e suporte logístico. Com experiencia 
comprovada e parceiros como: Prysmian, Donelli, CGG, SVITZER, 
Faresin e apoio a empresas como AKER Solutions, Mc Dermott e 
mais.

Av. Paulo Samuel 
Kankhomba, n° 1371 R/c, 
Maputo - Mozambique
T +258 84 389 7719

segreteria@leonardobc.com
www.groupleonardo.com 

Leonardo
BC Moçambique

Oil 
And Gas
Services, Lda
UMA EMPRESA DO GRUPO LEONARDO

Leonardo
Green
UMA EMPRESA DO GRUPO LEONARDO UMA EMPRESA DO GRUPO LEONARDO

Dugongo
Destination
Management
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SECTOR 
EMPRESARIAL:

Prestação de Serviços



Stand nº
8

OLIMPIA 80 S.R.L.

OLIMPIA 80 srl é uma empresa que foi criada em 1980 com o 
intuito de colocar como fruto da experiência na construção de 
linhas completas para a fabricação de tubagem com soldadura.  
Actualmente fabrica máquinas apropriadas para cada tipo de 
soldagem, através dos processos: TIG, LASER ou ALTA 
FREQUENCIA. A OLIMPIA 80 fornece equipamento “chave na 
mão” para a produção de tubos em aço carbono, aço inoxidável e 
titânio. SETORES DE COMPETÊNCIA: Construção mecânica: 
tubos estruturais de alta resistência. Moveleira: líder no setor de 
tubagem com acabamentos superficiais especiais. Automotivo: 
líder no setor de tubos de precisão e tubos para o sistema de 
escapamento Condução de Fluidos: líder nos setores químicos – 
farmacêutico – alimentar –oil & gas. Energia : líder nos setores de 
trocadores de calor, centrais de calor, centrais nucleares, seja para 
tubos inoxidável que titânio.

Via Pertini 34 
21040 - Borgonovo Val 
Tidone (Pc) 
T +390523862614 
F +390523864584

cesare.vernocchi@olimpia80.com 
http://www.olimpia80.com
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SECTOR 
EMPRESARIAL:

Produção de tubos 

soldados



Stand nº
14

ORTAF

Equipamento de rega, moto-bombas, projectação e construção de 
sistemas de regadio.

19Expositores

Via Brilli  18
31100 - Treviso (TV) - 
Italy 
T +39 422470500
F +39 422470501

ortaf@ortaf.it 
www.ortaf.it

SECTOR 
EMPRESARIAL:

Equipamento de rega, 

motor bombas, projecção e 

construção de sistemas de 

regadio. 



Stand nº
9

SAVINO DEL BENE SPA

Savino Del Bene é uma multinacional com uma rede mundial 
especializada em expedições internacionais e suporte logístico, 
com uma rede de 280 escritórios com mais de 4300 funcionários 
distribuídos nos cinco continentes. A empresa gere serviços de 
transporte aéreo, marítimo e terrestre graças ao consolidado 
relacionamento com as melhores operadoras, e oferecem 
soluções de logística sob medida para envio e distribuição de 
qualquer categoria de produto. A organização do Mercado Vertical 
expressa todas as especializações da Savino Del Bene 
desenvolvidas ao longo dos anos: Automotiva e Máquinas 
Agrícolas, Moda, por Atacado e a Retalho, Alimentos e Bebidas, 
Frutas e Vegetais Frescos, Alta Tecnologia, Mármore, Pedra e 
Cerâmica, Farmacêutica e Cuidados de saúde e projecto de carga. 
Para cada um deles, a empresa garante uma oferta aos mais altos 
níveis de especialização logística.
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VIA DEL BOTTEGHINO, 
24/26 
50018 - FIRENZE (FI) - 
ITALY 
T +390552191 
F +39055721288

headquarters@savinodelbene.com 
https://www.savinodelbene.com

SECTOR 
EMPRESARIAL:

Expedições internacionais e 

suporte logístico



Stand nº
4

SIMPLAST SRL 

LA SIMPLAST SRL é uma empresa italiana que actua há mais de 50 
anos no sector de embalagens flexíveis com moldes  de material 
plástico. Dispõe de tecnologia de impressão FLESSOGRAFICA e 
ROTOCALCO e fabrica produtos destinados aos sectores 
ALIMENTAR, INDÚSTRIA, LIMPEZA, ETIQUETA DE ALIMENTOS 
PET.

FRAZIONE SANTA 
REPARATA 
64010- CIVITELLA DEL 
TRONTO (TE) - ITALY  
T +39086191001 
F +390861910400

ritania.diantonio@simplast.it 
http://simplast.it

INDUSTRIA IMBALLAGGI FLESSIBILI
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SECTOR 
EMPRESARIAL:

Desenvolvimento de 

embalagens flexíveis com 
moldes de material plástico



Stand nº
6

SPERONI WATER PUMPS

A história de investimentos contínuos em investigação, inovação 
tecnológica e recursos humanos levou a SPERONI S.p.A. a ser 
hoje uma empresa de referência na produção de bombas 
eléctricas. SPERONI S.p.A., cuja história de expansão constante 
no campo de bombas eléctricas começou em 1947 em 
Castelnovo di Sotto, foi criada e inicialmente dirigida por seu 
fundador GIUSEPPE SPERONI. Numa época em que a economia 
era predominantemente rural, ele percebeu a importância das 
aplicações mecânicas ao serviço do mundo agrícola e, explorando 
as suas habilidades empreendedoras, aproveitou ao máximo as 
grandes oportunidades do crescimento pós-guerra. Os contínuos 
investimentos em pessoal e equipamento fizeram com que a 
empresa entrasse rapidamente num mercado em rápida expansão, 
que desde a década de 1970 havia cruzado as fronteiras 
nacionais.

VIA S. BIAGIO, 59 
42024 - CASTELNOVO 
DI SOTTO (RE) - ITALY 
T +390522487011 
F +390522487019

speroni@speroni.it 
https://www.speroni.it
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SECTOR 
EMPRESARIAL:

Produção de bombas 

eletrónicas



Stand nº
17

TRIME SRL

A trime srl é uma empresa italiana especializada na concepção e 
na produção de torres de iluminação. Somos especializados em 
iluminação de pontos de trabalho de obras, sempre com a melhor 
solução para os clientes. Embora a empresa seja jovem, o grupo de 
pessoas que a fundaram tem mais de 30 anos de experiência na 
indústria. Isso nos permitiu criar uma empresa jovem e dinâmica, 
com experiência e qualidade. Nosso objetivo tem sido sempre as 
necessidades dos clientes, somos capazes de fazer e de modificar 
nossos modelos de torres de iluminação de acordo com as 
necessidades dos diferentes mercados e clientes. Sempre nos 
distinguimos por P & D e atendimento ao cliente. Nosso catálogo 
realmente tem a maior variedade, única, para os principais 
sectores:

- construção
- mineração, petróleo e gás.
- eventos
- segurança
- defesa
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