
‘O Rumo a Seguir para as Mulheres Líderes de Moçambique’

A Cimeira de Mulheres Líderes de Moçambique irá orientá-la a:
– Descubra Novas Ferramentas, Dicas, Tácticas & 
 Aprenda com base numa vasta selecção de workshops focados em competências, painéis de discussão desafiante e palestras estimulantes.
– Aumente a Sua Rede Profissional 
 Interaja com mulheres que partilham o seu foco, a sua profissão e a paixão. Expanda a sua rede global e conheça novas colegas. Conheça pessoas que 
 podem criar oportunidades profissionais, patrocinar o seu trabalho e ajudá-la a acelerar o desenvolvimento da sua carreira profissional.
– Introduza uma Nova Dinâmica ao Seu Trabalho e a Si Própria 
 Revitalize-se, adquira uma nova perspectiva, desperte novas percepções, e saía reenergizada e com uma maior vitalidade perante ideias e 
 abordagens inovadoras.
– Desfrute uns Momentos de Alta Qualidade com Peritos Profissionais & Influenciadores  
 Conheça executivos de negócios, mentores, empreendedores e profissionais cujo trabalho a inspira. Esteja pronta para avançar e se integrar, e adquirir 
 contactos pertinentes e úteis de mentores / mentorados e acima de tudo, e mais importante ainda, com um plano de acção.

DESTAQUES DA CONFERÊNCIA
- Mais de 25 Oradoras
- 5 Painéis de Discussão
- Mais de 100 Mulheres Moçambicanas Bem Sucedidas 
 e Inspiradoras
- 2 Workshops Interactivos
- Oferta de Variedades de Luxo para cada Participante
- Prémios Incríveis!
- Almoço Exclusivo para Interacção Pessoal e Profissional

ESCOLHER
Viva a sua vida por escolha, não por padrão. 
Prepare-se para ser inspirada pelo nosso 

excepcional grupo de mulheres executivas e 
líderes no palco e na plateia. Será compelida a 

definir as suas metas de crescimento 
profissional em 2020 e no futuro.

CAPACITAR
Junte-se à conversa para celebrar, juntamente 
com as suas colegas, as conquistas alcançadas 

pelas mulheres moçambicanas. Sinta-se 
capacitada a impulsionar ainda mais o seu 

próprio sucesso através da paixão e espírito 
inovador da audiência.

EQUIPAR
Preencha o seu conjunto de ferramentas com 

as habilidades e competências técnicas 
necessárias para se expressar numa conversa 
complexa e potenciadora sobre temas difíceis 

e com maior impacto. Tome acção para 
utilizar na prática essas competências.

CIMEIRA DAS MULHERES 
LÍDERES DE MOÇAMBIQUE 2020

25 & 26 Março 2020. Rani Towers, Maputo

enquiry@africaninfex.com | +27 (0) 81 777 0028 | www.africaninfex.com

3ª CIMEIRA 
ANUAL



QUEM DEVE PARTICIPAR
A cimeira foi concebida para empresas interessadas em proporcionar um melhor nível de apoio ao 
avanço das mulheres e promover a diversidade nas suas organizações. O programa é ideal para:
– Directoras Executivas
– Altos Funcionários 
– Empresária
– Directoras de Desenvolvimento Profissional 
– Directoras / Gerentes de Domínios Variados
– Líderes de iniciativas internas – iniciativas da Mulher, programas de vários sectores,   
 programas de orientação e patrocínio e ou outros grupos;

E MAIS todas as outras profissionais comprometidas com questões de género e diversidade!

Sobre a African In�uence Exchange
O nosso objectivo é pesquisar e proporcionar informações 
estratégicas para empresas e particulares sobre oportunidades 
de negócio e evolução do mercado a nível actual e futuro. A 
nossa missão na AIE é tornar o intercâmbio de informação em 
África credível, facilmente disponível e transparente e, 
proporcionar plataformas de rede. 

Fazemos isso por intermédio da apresentação de informação 
sobre o mercado, painéis de discussão e webinars. A nossa base 
de dados extensa permite acesso a mais de 100 000 pessoas e 
organizações.

Quer por meio de pesquisa de desenvolvimentos do mercado 
mais recentes num sector especí�co, ou através de análises 
segregadas de uma legislação nova pertinente, esforçamo-nos 
por apresentar o tema de forma interactiva e e�caz, por 
intermédio de oradores e apresentadores convidados que são 
peritos nos seus domínios respectivos. 

A nossa rede de contactos estende-se para além da África do 
Sul até Moçambique, Tanzânia, Quénia e África Subsariana.

VISÃO GERAL DA CIMEIRA DE MULHERES 
LÍDERES DE MOÇAMBIQUE 2020:

Agora no seu 3º ano, a Cimeira de Mulheres Líderes de 
Moçambique tornou-se o principal ponto de encontro para as 
mulheres moçambicanas dinâmicas, inspiradoras, motivadas e 
bem sucedidas, um local onde podem partilhar ideias, resolver 
problemas em conjunto, juntarem-se com mulheres com 
interesses afins e formar relacionamentos duradouros!

Nesta Cimeira, as mulheres reúnem-se e partilhar as suas 
experiências de liderança num ambiente interactivo que tem uma 
relevância directa e um impacto pessoal. 

As participantes serão desafiadas e inspiradas a aprimorarem as 
suas competências e habilidades, interagirem com outras, e 
saírem deste evento sentindo-se energizadas e prontas e 
ansiosas para partilharem as suas novas aprendizagens.

“Escolha  a vida que quer viver; Capacite-se  a tornar o seu sonho 
numa realidade; Equipe-se  com os conhecimentos e 
competências para fazer com que isso aconteça!”

Participe na cimeira e associe-se à rede de Mulheres Líderes de 
Moçambique de hoje! 

PORQUE RAZÃO A SUA EMPRESA A DEVE 
ENVIAR PARA PARTICIPAR
O desenvolvimento de líderes é um investimento que uma 
empresa deve fazer para criar lealdade e estabelecer uma 
ligação mais profunda entre os seus trabalhadores. Esta 
cimeira é uma excelente oportunidade de desenvolvimento 
profissional que justifica o investimento. As empresas que 
apoiam o desenvolvimento profissional o conjunto de 
competências dos seus trabalhadores e proporcionar um 
maior valor aos seus clientes.



AGENDA AT A GLANCE: 
CIMEIRA DAS MULHERES LÍDERES DE MOÇAMBIQUE 2020

1° Dia: 25 Março 2020

08h15 - 09h00 Registo e Chá / Café à Chegada

Sessão 1: Abertura Oficial – Liderar em Prol da Mudança
09h00 - 09h15 Discurso da Comissão Organizadora

09h15 - 09h45 Discurso Principal 1

09h45 - 10h15 Discurso Principal 2

10h15 - 11h00 Seguida por uma sessão interactiva de perguntas e   
  respostas colocadas pela audiência

11h00 - 11h30 Pausa para Chá e Café

Sessão 2:  Nivelar por Cima! 
11h30 - 12h00 Discurso Principal

12h00 - 13h00 Painel de Debate

13h00 - 14h00 Almoço Exclusivo para Estabelecimento de Contactos

Sessão 3:  Liderança que Inspira
14h00 - 14h30 Discurso Principal

14h30 - 15h30 Painel de Debate

Sessão 4: A Mulher Visível: A Promoção 
15h30 - 16h15 da Marca Pessoal numa Era Social

16h15 - 17h00 Fim do Dia 1 Refrescos e Criação de Redes de Contacto

2° Dia: 26 Março 2020

09h00 - 09h15 Abertura e Boas-vindas

Sessão 5: WoMAN Up!: Uma Conversa Honesta sobre 
09h15 - 11h00 Género no Local de Trabalho 

09h30 - 10h00 Discurso Principal

10h00 - 11h00 Painel de Debate

11h00 - 11h30 Pausa para Chá e Café

Sessão 6: Aconselhamento Baseado em Objectivos, Tomar 
11h30 - 13h00 Decisões Financeiras

11h30 - 12h00 Discurso Principal

12h00 - 13h00 Painel de Debate

13h00 - 14h00 Almoço Exclusivo para Estabelecimento de Contactos 

Workshop 1: Linguagem Corporal: Domine a Linguagem 

14h00 - 15h15 Silenciosa dos Líderes  

15h15 - 15h30 Pausa para Café e Chá

Workshop 2:  Vista-se para o Êxito! Como o seu Estilo Pessoal 

15h30 - 16h30 Influencia o seu Sucesso 

16h30 Encerramento da Cimeira de Mulheres Líderes 
  de Moçambique 2019



CIMEIRA DAS MULHERES LÍDERES DE MOÇAMBIQUE 2020
AGENDA 1° Dia: 25 Março 2020

13h00 - 14h00 Almoço Exclusivo para Estabelecimento de Contactos

  Disfrute de um almoço delicioso, ao mesmo tempo que amplia a sua 
  rede de contactos com os outros participantes.

14h00 – 15h30 Sessão 3: Liderança que Inspira
  Uma liderança que inspira pode incitar indivíduos, comunidades, 
  organizações e nações a melhorarem e progredirem. 
 
  Estes modelos de referência notáveis oferecem ideias sobre liderança 
  e ensinamentos retirados das suas carreiras, vidas pessoais e trabalho  
  com pessoas desfavorecidas. Partilham conhecimentos baseados nas  
  suas experiências à frente das mais variadas organizações e ainda a   
  forma como encontram soluções, criam harmonia, e trabalham para o  
  bem comum. 

14h00 -14h30 Discurso Principal: Paulina Chiziane

14h30 – 15h30 Painel de Debate: Olga Utchavo Madeira, Directorate of Renewable   
  Energy and Energy Efficiency, EDM

  Moderadora: Alima Hussein

 
15h30 - 16h15 Sessão 4: A Mulher Visível: A Promoção da Marca 
        Pessoal numa Era Social
  As redes sociais não são uma distração passiva. Chegou a altura de   
  reconhacer que a sua pegada digital pessoal pode ser a sua   
  ferramenta de sucesso mais subvalorizada e subutilizada. A Daisy vai  
  explicar como é que as plataformas sociais podem ajudá-la a   
  aumentar a sua rede de contactos, atrair novas oportunidades,   
  aumentar a sua credibilidade, e alcançar os seus objectivos   
  empresariais. Uma marca pessoal forte pode representar 30% do seu  
  sucesso, mas muitas de nós não conhecem as “regras” e não gerem de  
  forma activa esse processo nas redes sociais. " 

  Daisy Goncalves, Chillipepper / Ehbonito.com

16h15 – 17h00 Fim do Dia 1 Refrescos e Criação de Redes de Contacto

   

08h15 - 09h00 Registo e Chá / Café à Chegada

  Comece bem o dia com uma bebida quente e um petisco saudável. Contacte 
  com os outros participantes e restabeleça contacto com colegas e amigos.

09h00 – 11h00 Sessão 1: Abertura Oficial – Liderar em Prol da Mudança
09h00 – 09h15 Discurso da Comissão Organizadora
  Erena Karsas, Directora, African Influence Exchange

  Inicie a cimeira ouvindo as Mulheres em Posições de Topo! 

  Damos as boas-vindas às mulheres mais influentes e inspiradoras de  
  Moçambique, em cargos governamentais superiores. 

  Esta sessão vai destacar as iniciativas de capacitação das mulheres   
  moçambicanas tomadas na última década e elaborar estratégias para  
  responder à actual conjuntura. 

09h15 – 09h45 Discurso Principal 1

09h45 – 10h15 Discurso Principal 2

10h15 – 11h00 Seguida por uma sessão interactiva de perguntas e respostas colocadas  
  pela audiência
  
  Sessão facilitada pela Presidente: Natércia Melta das Neves Sitoe

11h00 - 11h30 Pausa para Chá e Café

11h30 – 13h00 Sessão 2: Nivelar por Cima! 
  Genuína troca de opiniões deste painel de líderes empresariais 
  sobre ser reconhecido, ser ouvido, e conseguir um lugar à mesa bem 
  cedo, e depois utilizar esse facto para nivelar por cima e ajudar 
  outras a juntarem-se a elas. Conheça as mulheres que, apesar das 
  enormes desvantagens e grandes riscos, tiveram a tenacidade e a 
  ousadia de procurar obter o poder.

  - Como o conseguiram e como o pode conseguir? 
  - Progressão na Escada Profissional: Como Garantir que Está 
   Incluída no Plano de Sucessão
  - Não existe uma receita para o sucesso no mundo empresarial 
   baseada numa abordagem única, mas existe um conjunto de   
   qualidades cruciais que reforçam a sua disponibilidade e   
   capacidade para dar um salto em frente quando surge 
   alguma oportunidade.

11h30 – 12h00 Discurso Principal: Modi Adriano Maleiane, Founder and CEO, ICEF

12h00 – 13h00 Painel de Debate: Cristhine Ramela, Communication Director, Millennium BIM
  Sheila Miquidade, Communication Director, Vale Moçambique 
  Lara Narcy, Compliance Director of Vodafone Mozambique (*invited)

  Moderadora: Natércia Melta das Neves Sitoe

'Capacitar, Equipar, Liderar: 
O Rumo a Seguir para as 

Mulheres Líderes de Moçambique’



CIMEIRA DAS MULHERES LÍDERES DE MOÇAMBIQUE 2020
AGENDA 2° Dia: 26 Março 2020

12h00 – 13h00 Painel de Debate: Yolanda Anselmo, Principal Country Programme 
   Officer, African Development Bank

Charzade Araujo, MCRN Lda
Vercilia Sabiti, General Manager, Minas de Revuboe (* invited)

   Moderadora: Michelle Pitroce, Stakeholder Engagement and 
   Corporate Communication, CCSJV

13h00 – 14h00 Almoço Exclusivo para Estabelecimento de Contactos 

   Delicie-se com uma refeição gourmet, debates interessantes…
   e ainda alguns fantásticos prémios!

14h00 – 15h15 Workshop 1: Linguagem Corporal: Domine a Linguagem 
              Silenciosa dos Líderes

Aprenda a interpretar-e projectar- as posturas, os gestos e os 
maneirismos silenciosos de maior importância à medida que a perita em 
linguagem corporal o orienta através de um Workshop de Linguagem 
Corporal interessante e interactivo. Nesta sessão, vai aperfeiçoar a sua 
postura de poder e sintonizar as antenas que lhe permitam detectar os 
sinais que pode usar simultaneamente em seu proveito.

Isabel Laice, HR Director, Hollard

15h15 – 15h30 Pausa para Café e Chá

15h30 – 16h30 Workshop 2: Vista-se para o Êxito! Como o seu 
             Estilo Pessoal Influencia o seu Sucesso

Junte-se a nós para um workshop sobre estilo pessoal super divertido 
com uma consultora de imagem e aprenda a ser a sua própria estilista 
pessoal.

Vai aprender as principais regras de estilo, como tirar o máximo partido 
da sua figura, como vestir-se para a forma e proporção do seu corpo, 
como colocar acessórios e muito mais.

   Isis Brumo, Designer 

16h30   Encerramento da Cimeira de Mulheres Líderes de Moçambique 2019

 

09h00 – 09h30 Abertura e Boas-vindas
      Presidente: Natércia Melta das Neves Sitoe

09h15 – 09h45 Sessão 5: WoMAN Up!: Uma Conversa Honesta sobre 
 Género no Local de Trabalho

   Convidamos homens moçambicanos de destaque em cargos de direcção em  
   empresas, através de um diálogo aberto, que apontem questões que moldam  
   as relações do género nas empresas actualmente e nos ensinem as   
   estratégias que orientaram com êxito o género nas suas organizações. 

   Analisemos as áreas onde ainda existem preconceitos do género: assédio  
   sexual, práticas de contratação desleais, progressão na carreira, e   
   desigualdades salariais quando as mulheres auferem remunerações   
   inferiores aos homens apesar de desempenharem as mesmas funções. 
   E vejamos o que podemos fazer para alterar esta situação! 

09h30 – 10h00 Discurso Principal: Agostinho Vuma, CTA (* invited)

10h00 – 11h00 Painel de Debate: Boaventura Veja, ONU Mulheres Mozambique
   Ângelo R G Macassa, Vice-Presidente do Pelouro da Mulher Empresária 
   e Empreendedorismo, CTA

  Moderadora: Maria Esperança Alexandre Macovela, Government and  
  Stakeholder relations Manager at Coral FLNG, SA

11h00 - 11h30 Pausa para Chá e Café

11h30 – 13h00 Sessão 6: Aconselhamento Baseado em Objectivos, 
 Tomar Decisões Financeiras

Compreender o poder financeiro e como agir de forma deliberada 
relativamente ao seu património.

Esta sessão vai capacitar as mulheres a sentirem-se confiantes para tomar 
decisões que estejam em consonância com os seus interesses e 
sensibilizá-las do ponto de vista comportamental a superar os bloqueios 
que poderão tê-las impedido de tomar medidas com o seu próprio dinheiro. 

Uma discussão franca sobre os factores que as mulheres devem ponderar 
quando planeiam os seus futuros objectivos financeiros, incluindo conselhos 
sobre onde começar para desenvolver objectivos a curto, médio e longo 
prazo. E MAIS Explore as estratégias, tácticas e princípios que a ajudarão a 
obter o que merece no seu local de trabalho.  

11h30 – 12h00 Discurso Principal: Denise Cortês Keyser, Managing Director, 
   Core Investments, SA  



Instantâneo de Participantes Anteriores 

SECTORES INDUSTRIAIS

CARGOS / DESIGNAÇÕES PROFISSIONAIS

CEO (13%)           Director (23%)           Executivo (34%)          Gestor (30%)

SUPPORTED BY:
HOSTED BY

SPONSORED AND SUPPORTED BY



Torne-se num Patrocinador 
Se estiver interessado: 

Com um pacote que se adequa a todos os orçamentos e necessidades comerciais, 
informe-se hoje sobre como se tornar num patrocinador ou parceiro. Entre em 
contacto connosco hoje: Posicione-se como um Parceiro do Sector 

CATEGORIAS disponíveis para PATROCÍNIOS:

•     Patrocinador de categoria PLATINA (1 disponível)
• Patrocinador de categoria PRATA (2 disponíveis)
• Patrocinador exclusivo de ALMOÇO (1 disponível)
• Patrocinador de Rede COCKTAIL (1 disponível)
• Patrocinador de PRESENTES PARA PARTICIPANTES (1 disponível)
• EXPOSITOR (3 disponíveis)
• Patrocinador de PRÉMIOS PARA OFERECER (6 disponíveis)

+27(0)81 777 0028 www.africaninfex.comenquiry@africaninfex.com

Enhancing relationships with current clients: interact, 
meet and discuss the latest opportunities

Elevating your profile amongst peers and developing 
a contact base through facilitated one-to-one 
networking sessions

Generating direct new business opportunities from 
delegates who have significant budgets to utilize

Creating and enhancing your brand awareness to an 
audience that counts

1

3
2

4



We also accept payment by the following methods:

By Credit Card Valid from

Please debit mycredit card:

Expiry date

Visa Master card American Express 

Card NoCardholder’s name

Card billing address (if di�erent from Co address)

Country   Postcode  

Signature   Date  

Preço:  - USD (US Dollars)

DELEGATE 1

Mr Mrs Dr Other Title

Name Surname Company

Job Title Address

Postcode

Telephone Fax Email

Country

Signature Date

I agree to African In�uence Exchange payment terms. If you have not received an acknowledgement before the conference, please call us to con�rm your booking

DELEGATE 2

Mr Mrs Dr Other Title

Name Surname Company

Job Title Address

Postcode

Telephone Fax Email

Country

Signature Date

I agree to African In�uence Exchange payment terms. If you have not received an acknowledgement before the conference, please call us to con�rm your booking

MOZAMBIQUE WOMEN LEADERS SUMMIT 2020
25 & 26 Março 2020 // Rani Towers, Maputo

VENUE

Venue: Radisson Blu Hotel & Residence
Address: 141 Av. Marginal, Maputo 1100,
 Mozambique
Tel: +258 21 242 400

Web: www.radissonblu.com

TERMS AND CONDITIONS
African In�uence Exchange Pty (Ltd) Standard Terms and Conditions

PAYMENT 
• Payment is due in full at the time of registration
• Your registration will not be con�rmed until payment is recieved and may be subject to cancellation. 
• Payment terms are strictly 10 working days, bookings where payment is not received will be cancelled
• Seats are only guaranteed once payment is receivedIf a booking is received less than 10 working days 
 before the event a credit card number is required to con�rm your place
• Bookings received less than two weeks before the event date can only be paid by credit card.   

BANKING DETAILS
Name of Account: African In�uence Exchange
Bank:   The Standard Bank of South Africa
Account Number: 420 933 077 (Currency: South African Rands (ZAR)
Account Number: 090731093 (Currency: US Dollars (USD) 
Branch Name:  Sandton  
Branch Code:  019205
Swift Code:  SBZAZAJJ
Address:  1st Floor, Corner Fredman Drive and 5th Street, Sandton, 2196  
Tel :    0860 109 075

DISCOUNTS
• In order to qualify for any early registration discount rate, booking and payment must be received before the deadline date listed in the event marketing material. 
• Any other discounts o�ered by African In�uence Exchange (including team discounts) also require payment within the stipulated 10 days
• No discount o�ers may be combined with other o�ers
• African In�uence Exchange can only guarantee seats once payment has been received

SUBSTITUTIONS & CANCELLATIONS 
Attendees may nominate an alternative person from their organisation to attend up to 24 hours prior to the start of the event, at no extra charge. Should substitution not 
be possible, cancellation charges apply as follows:
•   8 weeks or more prior to start of event: 10% of the attendee fee
•   4 to 8 weeks prior to start of event: 50% of the attendee fee
•   4 weeks or less prior to start of event: 100% of the attendee fee
All substitutions and cancellations must be received in writing 

ACCESS REQUIREMENTS 
Attendees should advise of any special access requirements at the time of registration.

REGISTRATION INFORMATION
Registration information will be sent to registered attendees by email at least seven days prior to the event.  Any attendee not receiving the registration information 
should contact us by email to enquiry@africaninfex.com

ALTERATIONS TO PROGRAMME - Cancellation/Postponement of Event
AIE reserves the right to make alterations to the event programme, venue and timings. In the unlikely event of the programme being cancelled by AIE, a full refund will 
be made. Liability will be limited to the amount of the fee paid by the attendee/s. In the event of it being found necessary, for whatever reason, that the event is being 
postponed or the dates being changed, the organisers shall not be liable for any expenditure, damage or loss incurred by the attendee/s.If by re-arrangement or 
postponement the event can take place, the booking between the attendee and the organisers shall remain in force and will be subject to the cancellation schedule 
in paragraph 3. 

SPEAKERS
Views expressed by speakers are their own. AIE cannot accept liability for advice given, or views expressed, by any speaker at the event or in any material provided 
to attendees. In the event that a speaker is presenting in another language, other than English, AIE will provide on-site, live translation into English. AIE is not 
obliged to translate the presentation slides / presentation material into English during or after the event. Translation is not available at training courses.

PHOTOGRAPHY & FILMING 
For promotional purposes, there may be a professional photographer and video �lming taking place during the event. Attendees who do not wish to be �lmed or 
recorded should advise the organisers by email to enquiry@africaninfex.com 48 hours prior to the event start date.

DATA PROTECTION  
By submitting registration details, attendees agree to allow AIE and companies as sociated with the event to contact them regarding their services. Attendees who do 
not wish to receive such communications please email enquiry@africaninfex.com. The contact details of registered attendees will be placed on the attendee list which 
will be passed to sponsoring companies and to all attendees for them to see who is at the event for the purpose of networking and meetings. Attendees who do not 
wish to be included on this list should advise at the time of booking.

YOUR DETAILS  
To ensure we have your correct details, please email enquiry@africaninfex.com to inform us of any incorrect details which we will then amend. 
Full terms and conditions are available at www.africaninfex.co.za/terms-and-conditions 

Cimeira de 2 dias:

Preço para Grupo: 4+ Participantes:

USD 450 por pessoa

USD 400 por pessoa 


