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Desde a sua implementação, em Setembro de 2011, até 29 de Agosto último
JUE colecta mais de 57 mil milhões/ MT em receitas aduaneiras

Pouco mais de 57 mil milhões de meticais, de receitas aduaneiras, foram colectados, através da Janela Única
Electrónica (JUE), desde a sua implementação, em Setembro de 2011, até 29 de Agosto do corrente ano.
Ainda no mesmo período, foram subme-
tidas, através deste sistema de desem-
baraço célere de mercadorias, aproxima-
damente 571.929 declarações aduaneiras.
Estes dados foram revelados, no decurso
do seminário promovido pela Autoridade
Tributária de Moçambique, no âmbito da
50ª edição da Feira Internacional de Ma-
puto (FACIM), que congrega exposito-
res nacionais e estrangeiros, em Marra-
cuene, na província de Maputo.
Após fazer a apresentação, sobre o
estágio de desenvolvimento do projecto da
JUE, Manuel Wetela, funcionário do
projecto, explicou que nem todas as
ferramentas em termos de regime estão
ainda a ser operadas na Janela Única
Electrónica, mas há um sinal positivo
comparativamente ao sistema anterior.
“Noventa por cento das funcionalidades
do sistema já se encontram em regime
obrigatório, enquanto os restantes 10 por

cento ainda estão pendentes e são
relativos, nomeadamente ao controlo
cambial, importações, ministérios,
agências de controlo, gestão de
combustíveis e gestão de isenções
aduaneiras”, realçou.
Como perspectivas de expansão e
desafios da JUE para este ano, o
projecto prevê incorporar a gestão
electrónica das isenções do CPI-
Centro do Promoção de Investimen-
tos, e do GAZEDA-Gabinete das Zo-
nas Económicas de Desenvolvimento
Acelerado, registo electrónico de
viaturas, troca de informações sobre
mercadorias e exportações com as
alfândegas da região, licenciamento de
importações e exportações de merca-
dorias dos ministérios.
Noutro painel sobre “O Processo de
Integração Regional na SADC: Ponto
de Situação, Desafios e Perspectivas” a

Autoridade Tributária de Moçambique
divulgou os dados referentes às exporta-
ções moçambicanas no período de
Janeiro a Dezembro de 2013, que atin-
giram 44.954 milhões de meticais, das
quais cerca de 97 por cento foram para
países fora da região da SADC.
Em termos absolutos, o valor das
exportações de Moçambique para
países da região da SADC, de Janeiro
a Dezembro de 2013, foi de cerca de
1.215 milhões de meticais, dos quais 36,7
por cento foram tramitados, usando o
certificado de origem.
Importa referir que como impacto da
aplicação do regime preferencial no
âmbito da implementação do comércio
livre da SADC, de que resulta a não
cobrança de direitos aduaneiros, o país
deixou de receber, entre Janeiro e De-
zembro de 2013, um total de 1.365 mi-
lhões de meticais.                   Redacção
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Caso vença as eleições de 15 de Outubro próximo

Renamo promete acabar com my loves
- A promosse foi feita pelo cabeça de lista na cidade de Maputo para AR, Eduardo Namburete, para quem
o Governo da Renamo vai economizar dinheiro, que está sendo perdido pela corrupção, para aquisição
de meios de transportes semi-colectivos de passageiros
O maior partido da oposição em
Moçambique, na voz de Eduardo
Namburete, cabeça de lista na ci-
dade de Maputo para a Assembleia
da República (AR), disse que o seu
partido quer que todos os moçam-
bicanos sejam transportados em
transportes dignos.
De acordo com Namburete, o seu
partido sabe que o dinheiro para se
fazer as propostas está aqui em Mo-
çambique. “Se combaterem a cor-
rupção, vamos economizar muito
dinheiro, que está sendo perdido
pela corrupção, se agora vocês não
são transportados condignamente
é porque o dinheiro para tal está
sendo roubado”, disse, durante a
visita ao mercado de Magoanine,
município de Maputo.
Namburete prometeu ainda acabar
com as carrinhas de caixa-aberta,
vulgo my love, que servem de meios
de transportes a cidadãos de Ma-
puto.
Entretanto, Eduardo Namburete re-
feriu-se ainda a questão da educa-
ção, prometendo expandir a educa-
ção gratuita até ao ensino básico,
caso vença as eleições de 15 de
Outubro.
Disse que em Moçambique, o
ensino é apenas gratuito até ao
segundo grau do nível primário,
este facto acrescentam-se as
passagens automáticas que deixam
os encarregados de educação e
pais insatisfeitos.
“Queremos melhorar a qualidade
de ensino partindo do pressuposto
que é preciso capacitar os docentes
que são as pessoas que fazem a
transmissão do conhecimento para

os alunos”, comprometeu-se Eduardo
Namburete.
Aproveitou a ocasião para reclamar
vendedores da capital moçambicana que
o seu partido quer acabar com a
qualidade extremamente baixa de ensino
no país, tendo sublinhado que “é muito
triste ver uma criança na 7ª classe que
não sabe escrever uma redacção que
dignifique a classe”.
Ademais, Namburete afirmou que há
necessidade de uma melhor formação
dos professores moçambicanos.
“Nós queremos que os vossos filhos
estudem e tenham conhecimentos. Os

filhos deles estudam em boas
escolas, privadas e no estrangeiro,
têm conhecimento. Que emprego os
vossos filhos terão se não estudam,
se só sabem o básico”, indagou, pa-
ra depois ressalvar que só a Rena-
mo possui um programa de reforma
profunda no sistema da educação.
Ainda na esteira da educação, a
Renamo promete aumentar as
instituições de ensino superior nas
regiões do país que delas carecem,
mas que fique claro, nós queremos
instituições de ensino de qualidade.
                Por: Dionildo Tamele

Dhlakama esperado hoje em Maputo
O Presidente da Renamo, Afonso Dhlakama chega esta quinta-feira a
capital do país, devendo o voo que o transporta aterrar no Aeroporto
Internacional de Maputo a partir das 12h00.
Afonso Dhlakama desloca-se a Maputo
para reunir-se esta sexta-feira com o
Presidente da República, Armando Gue-
buza. Trata-se de uma reunião que ser-
virá para homologar de forma simbólica
os acordos recentemente assinados entre
as delegações do Governo e da Renamo,
que puseram fim a ano e meio de con-
frontos entre os dois lados, sobretudo no
centro do país.
O líder da Renamo manifestou a disponi-
bilidade de se reunir com o Chefe de Es-
tado depois de um encontro com uma
delegação italiana, no pretérito sábado,
na Serra da Gorongosa, onde se encontra
refugiado.
A referida delegação era composta por
Vice-Ministro do Governo italiano, Carlo
Calenda, Dom Matteo Zuppi da Comu-
nidade de Sant’Egidio e o Embaixador
da Itália Roberto Vellano.

strou sua disponibilidade de retornar
a Maputo na próxima quinta-feira
para homologar com o Presidente
da República, Armando Guebuza, os
acordos alcançados e conduzir a
sua campanha eleitoral.
Depois do acordo de cessação das
hostilidades e sobre as modalidades
de desenvolvimento das eleições,
continua aberta a questão da saída
de Afonso Dhlakama de Gorongosa
e o seu regresso a normal actividade
política.
No mesmo encontro, conforme
avança uma nota de imprensa da
Embaixada da Itália enviada à
nossa redacçao, o líder da Renamo
garantiu o seu empenho para que
as eleições decorram num clima
pacifico e sereno, tendo pedido que
o Governo moçambicano garanta o
cumprimento de todos os passosNo decurso do encontro Dhlakama mo-



JJJJJororororornal Diário do Pnal Diário do Pnal Diário do Pnal Diário do Pnal Diário do Paísaísaísaísaís                               - Ano  09- Edição  nº 1747

3/5

04 de Setembo de  2014
posteriores ligados a aplicação dos
acordos, a partir da ratificação par-
lamentar dos mesmos num breve
espaço de tempo.
A Embaixada italiana em Maputo
manifestou a colaboração com o
Governo moçambicano e a Renamo
para apoiar o regresso de Dhlakama
a Maputo.
O Governo de Moçambique garan-
tiu segunda-feira última que estão
criadas todas as condições logísti-
cas e protocolares para que o en-
contro, na cidade capital, entre o
Chefe do Estado moçambicano,
Armando Emílio Guebuza, e o
Presidente da Renamo, Afonso
Dhlakama, visando homologar os
acordos alcançados no diálogo
político, decorra sem sobressaltos,
esta semana, concretamente na
sexta-feira que vem.
A garantia foi dada pelo Chefe-
Adjunto da delegação do Governo
e Ministro dos Transportes e
Comunicações, Gabriel Muthisse,
durante uma conferência de im-
prensa realizada no final de 75ª
ronda do diálogo político que de-
corre no Centro Internacional de
Conferências Joaquim Chissano
desde o ano passado no país.
O Ministro dos Transportes e
Comunicações sublinhou que este
encontro reveste-se de tamanha
importância para o país e para os
moçambicanos, daí estar na dispo-
nibilidade de criar todas as condi-
ções para que ocorra.
“Para o Governo, este encontro é
importante e estamos na disponibili-
dade de criar todas as condições
para que ocorra”, deu a conhecer
Gabriel Muthisse, assinalando que
tudo está sendo feito para esta-
belecer as datas do encontro.
O porta-voz do Presidente da Re-
namo e do partido, António Muchan-
ga, confirmou a vinda de Dhlakama,
em conferência de imprensa havida
esta terça-feira.
Na ocasião, o porta-voz da Renamo
e do Presidente convidou a todos
moçambicanos, membros, simpa-
tizantes, admiradores e a população
em geral para se juntar a nos na
recepção ao seu líder na tarde de

quinta-feira no Aeroporto Interna-
cional de Maputo ciente de que os
residentes da cidade de Maputo e da
província do mesmo nome sobre tudo
os da cidade da Matola, distrito de
Boane e Marracuene saberão honrar
este filho que tanto se sacrifica para

o bem do povo moçambicano, garan-
tindo a manutenção da liberdade, de-
mocracia e direitos humanos, estaremos
juntos no Aeroporto de Mavalane ou
de Maputo nesta quinta-feira a partir
das 12 horas.
                           Por: Daniel Paulo

BAD subvenciona entidades privadas
em mais de USD um milhão

- Trata-se de Odebrecht Moçambique e EcoFarm Moçambique Lda,
cuja assinatura de protocolos de acordo para dois donativos para
preparação de projectos agrícolas terá lugar amanhã, na capital do país
Em 28 de Maio de 2014, o Banco A-
fricano de Desenvolimento (BAD)
atravês do Iniciativa de Financia-
mento Acelerado para a Agricultura
(Agricultural Fast Track Fund (AFT)
aprovou dois donativos no valor total
de 1.223.000,00 dólares norte -ame-
ricanos para apoiar a preparação de
projectos do sector agrícola em
Moçambique. Os dois recipientes,
Odebrecht Moçambique e EcoFarm
Moçambique Lda, são entidades do
sector privado, que trabalham nas
áreas de infrastruturas e agricultura,
respectivamente.
Assim, o BAD pretende assinar os
dois acordos de subvenção a ter lu-
gar nesta sexta-feira, nos seus es-
critórios em Maputo. O objetivo des-
te donativo é de financiar certas ati-
vidades de preparação de projectos,
incluindo estudos de viabilidade e de
avaliação de impacto ambiental e
social.
No caso do Odebrecht, o donativo
será utilisado para financiar deter-
minadas despesas para a preparação
de investimentos relacionados com o
desenvolvimento de uma cadeia de
valor para producção de frango, in-
cluindo o desenho de uma planta de
produção de aves, seu processa-
mento e distribuição em Moçambi-
que, atendendo assim a uma cres-
cente demanda por fontes de pro-
teína mais baratas, bem como na

promoção da segurança alimentar. Este
projecto será implementado nos distritos
de Lugela e Mocuba, Provincia da
Zambezia, numa área de seis mil
hectares.
Para o caso da EcoFarm Moçambique
Lda o objetivo do donativo é de fi-
nanciar despesas necessárias para a
preparação do projecto de produção de
cana de açucar, incluindo a preparação
de um plano de recuperação ambiental
e de avaliação de impacto social,
desenho de um sistema de irrigação e
do projecto de eletrificação da fábrica
de processamento da cana de açucar.
Este projecto será implementado em
Chemba, província de Sofala, em
Moçambique, numa área de 3.500
hectares.
A Unidade de Coordenação deste
donativo está baseada na sede do BAD
em Abidjan, Costa do Marfim, que em
colaboração com escritório de Maputo
irão supervisionar a implementação das
actividades, apoiar na aquisição de
materiais e selecção de consultores
bem como nos desembolsos.
O Grupo do Banco Africano de Desen-
volvimento atua em Moçambique desde
1977 e tem financiado vários projetos
públicos e privados que totalizam mais
de 2.1 bilhões de dólares norte ameri-
canos nas áreas de governação, trans-
porte, energia, social, finanças, água e
saneamento e mineração.
                                        Redacção

“Nyusi tem visão para equidade do género”
- Explica Verónica Macamo ao eleitorado de alguns bairros da Província
de Maputo
A membro da Comissão Política e
Chefe da Brigada Central do Partido
Frelimo para Assistência à Província

de Maputo, Verónica Macamo, escalou
ontem o bairro da Zona Verde, no mu-
nicípio da Matola, para dar explicações



JJJJJororororornal Diário do Pnal Diário do Pnal Diário do Pnal Diário do Pnal Diário do Paísaísaísaísaís                               - Ano  08- Edição  nº 1747

1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012Mt-Franco/Suíça

Mt-Coroa/Suécia

Mt-Coroa/Noruega

Mt-Iene/Japão

Mt-Libra/Inglaterra

Mt-Coroa/Dinamarca

Mt-Dolar/Canada

Mt-Dolar/Zimbabwe

Mt-Kwacha/Zâmbia

Mt-Shilling/Tanzania

Mt-Lilangueni/Swazilandia

Mt-Kwacha/Malawe

Mt-Rand/RAS

Mt-Dolar-Estado Unidos

BM-Boletim nº160/ 25.08.2014
Moedas         Compra   Venda

Mt-Euro-U. Europeia

04 de Setembro de  2014

4/5

30,39     30,58
2,84      2,85
2,84       2,85

78,94     79,43
18,25     18,37

5,86      5,90
80,40      80,90
27,76      27,93
5,41      5,44
50,39     50,70

4,95       4,98

33,34     33,55

40,33     40,58

292,94    294,78

4,41      4,44

Receba o Diário do País por e-mail em qualquer ponto do Mundo

exaustivas de como votar na
Frelimo e no seu candidato pre-
sidencial, Filipe Jacinto Nyusi, nas
eleições gerais de 15 de Outubro
próximo.
Na Associação de Agricultores e
Criadores da Zona Verde, levando
uma mensagem de união, a Chefe
da Brigada Central apelou aos
presentes para votar na Frelimo e

em Filipe Nyusi, para, segundo ela,
“juntos preservarmos a paz, consolidar
a democracia e desenvolver cada vez
mais o país”.
A anteceder este encontro, a Presi-
dente da Assembleia da República fez
campanha porta- a- porta e contacto
interpessoal com os representantes da
Associação de Médicos Tradicionais
de Moçambique (AMETRAMO) e

das Igrejas da Zona Verde, tendo
depois orientado um comício popular,
onde pediu voto para a Frelimo e Filipe
Nyusi.
No comício popular, Macamo fez
saber que Nyusi tem visão para a
equidade do género, onde a mulher
esteja integrada nas esferas política,
económica e social do país.
                                         Redacção

INSS coloca empresas e pensionistas
de Ka Nyaka na internet

Começou esta quarta-feira, pela primeira vez, a implantação do
Sistema de Informação de Segurança Social de Moçambique (SISSMO)
no distrito municipal KaNyaka, na cidade de Maputo, que decorre
em todo o país no âmbito do projecto de informatização e
modernização geral do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).
Para o efeito, uma comitiva da
delegação do INSS, a nível da
capital do país, encabeçada pelo
respectivo delegado provincial,
Edilson Francisco Munguambe,
escala aquele distrito, de 3 a 4 de
Setembro, onde, para além de dar
a conhecer as funcionalidades e
vantagens do SISSMO aos agen-

tes económicos locais, irá iniciar com
o processo de implantação do novo
sistema informático.
Espera-se que com esta implantação
do SISSMO a vida dos contribuintes
e beneficiários daquela Ilha, situada a
32 km a leste da cidade de Maputo,
seja facilitada, tendo em conta que os
mesmos não precisarão de se deslocar

às instalações da delegação do INSS,
na cidade de Maputo, para proce-
derem ao pagamento de contribuições
ou para cumprirem com outras obriga-
ções da Segurança Social.
A comitiva do INSS irá ainda se inteirar
da situação actual social dos pensio-
nistas da Segurança Social naquela
região insular de Maputo, podendo
oferecer uma cesta básica a oito
pensionistas carenciados. Por outro
lado, 52 pensionistas do Sistema resi-
dentes naquele ponto do país irão
receber da delegação do INSS da
cidade de Maputo brindes, constituídos
por capulanas e camisetas, no âmbito
dos 25 anos do Sistema de Segurança
Social, que se comemoram no dia 18
do mês em curso.
                                            Redacção

Nestlé ensina hábitos de alimentação
saudável e equilibrada

A Nestlé, empresa considerada líder mundial em nutrição, saúde e
bem-estar, volta a surpreender os moçambicanos, desta vez com o
projecto “Casa Maggi”, que tem como objectivo sensibilizar a
população para a importância de uma alimentação saudável e
equilibrada.
Cada vez mais próxima das famílias
moçambicanas, através desta
iniciativa, a Nestlé selecciona todas
as semanas, num bairro diferente,
uma casa para dar vida à Casa
Maggi. As casas são seleccionadas
de acordo com as condições de
acessibilidade de cada casa de
família.
Durante dois dias, a Casa Maggi é
palco de palestras sobre hábitos de
alimentação saudável e deliciosas
desmonstrações de culinária. Para
participarem no evento, os convi-

caldo Maggi.
Diogo Victória, Director Geral da
Nestlé Moçambique afirma: “A Casa
Maggi é uma forma interactiva e
original de melhorar o consumo ali-
mentar das comunidades locais. Es-
tamos a tornar a casa dos moçambi-
canos, em Casas Maggi, onde podem
não só experimentar pratos saborosos,
como perceber melhor a importância
de manter uma alimentação equili-
brada. É através de projectos que che-
guem efectivamente às pessoas, que
conseguimos transformar Moçambi-

dados só precisam de comprar um que num país cada vez melhor e mais



JJJJJororororornal Diário do Pnal Diário do Pnal Diário do Pnal Diário do Pnal Diário do Paísaísaísaísaís                               - Ano  08- Edição  nº 1747 04 de Setembro de  2014

5/5

saudável.”
O encontro conta sempre com uma
forte presença de donas de casa que,
para além de beberem informação
sobre, alimentação saudável, impor-
tância da higiene pessoal e limpeza
dos alimentos antes da sua confec-
ção, partilham também os seus
hábitos alimentares.
No final da sessão, é feito um teste

de sabor com caldo Maggi, que
comprova que a marca procura cada
vez mais satisfazer as necessidades
das famílias moçambicanas ouvindo
os reais consumidores.
Até à data, já foram seleccionadas
18 Casas Maggi, em locais como
Polana Caniço A, George Demitrov,
Hulene A, Zimpeto, Luis Cabral,
Maxaquene, Chamanculo D, Polana

Caniço B, Ferroviário, Magoanine B,
Mavalane A, Mavalane B, Mahotas,
Malhangalene A, Malhangalene B,
Fomento, Liberdade, Matola G (
Santos) que contaram com um total
de mais de 800 convidadas, sendo
que se espera alargar o projecto a
mais bairros do território nacional.

                                      Redacção

Festival de publicidade é já na
próxima semana

O nono festival internacional de publicidade de Maputo realiza-se de 9 a 11 de
Setembro corrente, numa organização da Associação Moçambicana de Empresas
de Marketing, Publicidade e Relações Públicas (AMEP), um evento aberto a
agências e produtores de Publicidade de qualquer parte do mundo.
Os trabalhos concorrentes são referen-
tes às áreas de TV/Cinema, Rádio, Print/
Poster/Billboard e Internet e devem ter
como razão de ser a publicidade, seja de
bens de produção e consumo, de servi-
ços, de empresas ou de instituições, de-
vendo ser assinadas por produtos, ser-
viços, empresas ou instituições com
existência real e que se tenham destinado
a exibição e veiculação.
São admitidas a concurso peças criadas
e comprovadamente divulgadas no pe-
ríodo entre 1 de Abril de 2013 e 31 de Ju-
lho de 2014. O prazo para as inscrições
de peças a concurso, mediante pagamen-
to da respectiva taxa, esteve aberto entre
os dias 1 e 25 de Agosto de 2014.
Anabela Adrianopoulos, conhecida
Comunicadora moçambicana de televisão
e rádio, é a Presidente do 9º. Festival
Internacional de Publicidade de Maputo,
Anabela Adrianopoulos emprestou a sua
magnífica voz à realização e produção
de muitos comerciais publicitários de
televisão e de rádio, a par de ser actriz e
declamadora.
O publicitário português Rogério Serras-
queiro e o publicitário brasileiro Alberto
Meneghetti vão proferir palestras no dia
10 de Setembro de 2014, a partir das 16
horas, no quadro do 9o. Festival Interna-
cional de Publicidade de Maputo.
Serrasqueiro vai apresentar o tema
“Partilha a tua Criatividade”, enquanto
o brasileiro Alberto Meneghetti vai falar
sobre o tema “Planeta Faminto”, da
BASF: como uma marca abraça uma
grande causa”.  As palestras vão ter
lugar no Girassol Indy Congress Hotel
& Spa.

Debate sobre Código de publicidade
Durante o Festival, a AMEP vai promover
um debate sobre o Código de Publici-

dade, a realizar-se no dia 10 de Setembro
de 2014, no Girassol Indy Congress Hotel
& Spa, com a presença de parte interessa-
das e afectadas.
Pretende-se recolher contribuições para
propor ao Governo a reforma do actual
Código de Publicidade, em vigor há uma
década, por forma a modernizá-lo e
ajustá-lo à realidade nacional.
Prevê-se a participação de represen-
tantes do Ministério da Indústria e Co-
mércio, da CTA e suas associações, de
associações de consumidores, de empre-
sas proprietárias dos Media e de anun-

ciantes, para além dos associados da
AMEP.

Prémio carreira 2014
João de Sousa é o Prémio Carreira 2014.
Um dos mais conhecidos e prestigiados
comunicadores moçambicanos, comple-
tou 50 anos de actividade profissional
ao serviço da Comunicação Social e da
Comunicação Empresarial, em Maio
passado, tendo emprestado ao longo dos
anos a sua voz para a produção e reali-
zação de peças publicitárias para a Tele-
visão e para a Rádio e de programas co-
merciais e de entretenimento ao vivo e
em cabine.

Membros do júri internacional
Os membros do Júri Internacional têm a
responsabilidade de julgar as peças
submetidas a concurso para a atribuição
de Grandes Prémios, Prémios Concha e
Prémios Técnicos.
                                                     Redacção

Na 50ª edição da FACIM

The Lounge supera expectativas
A 50ª edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM) chegou ao fim, e a Ogilvy
Moçambique faz um balanço positivo do “The Lounge”, o espaço inovador que criou,
em parceria com o centro de negócios BPartner.
Quem teve a oportunidade de visitar a
FACIM este ano, pôde comprovar que, de
facto, o “The Lounge” foi o ponto de en-
contro durante a Feira. O espaço multiface-
tado, que chamava a atenção por ser di-
ferente do padrão que habitualmente se
vê na FACIM, conquistou um vasto pú-
blico, desde os executivos, que usaram as
salas da BPartner para fechar negócios,
até aos intelectuais e artistas que animaram
as BDrinks.
E por falar em BDrinks, a 1ª, subordinada
ao tema “Marketing Digital”, foi um su-
cesso, e contou com as seguintes presen-
ças: Fernanda Barrento, Directora Geral da
Ogilvy Moçambique; Mafalda Soares,
responsável pela Área Digital da SABMil-
ler África; RaminoMayet, Director Geral da
Sapo Moçambique; RiazJassat, Executive
Headof Department: Brand na Vodacom;
Luís Simão, Director Geral da TVM; Ercília
Pedro, Directora de Comunicação do
Banco Único; e o músico Stewart Sukuma,

que foi uma presença frequente nestas
conversas informais acompanha-das por
um bom vinho.
Depois de um debate animado, retiraram-
se várias conclusões desta 1ª BDrink, das
quais se destacam as seguintes: a área
digital tem crescido bastante em África,
tendo-se tornado uma importante ferra-
menta para as marcas causarem impacto
nos seus clientes; a essência do Marketing
não foi alterada com o digital, apenas
mudou a sua complexidade; e dentro de
poucos anos, o acesso à internet vai ser
tal, que utilizá-la será tão natural quanto
ouvir rádio ou ver TV.  Quanto às restantes
BDrinks, foram dedicadas a uma série de
temas: “Empreendedorismo Social em
Moçambique”, “Arte, Cultura e Empreen-
dedorismo”, “Networking, Oportunidades
e Desafios em Moçambique”, e “Workshop
Criativo de Cozinha”. Esta última BDrink,
que era essencialmente um show de
cozinha ao vivo.                         Redacção


