
1a CONFERÊNCIA 

EDIÇÃO ONLINE 

Reunir os vários actores e partes interessadas na Indústria de Saúde em 
Moçambique para discutir e fazer uma reflexão dos últimos desenvolvimentos, 
estratégias, desafios e oportunidades enfrentados por esta indústria complexa.

Organizado por:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

2 Dias de conferência online 

 Mais de 10 Sessões

Plataforma de webinar Multifuncional 

Stands virtuais para 
patrocinadores e expositores

Mais de 20 oradores

Encontros privados (1 on 1)

Acesso aos per$s dos participantes 
e ligações on-line 

Possibilidade de assistir às 
sessões gravadas a posterior 

Duas linguas: Português e Inglês

Features:

SOBRE SAÚDE EM
MOÇAMBIQUE 
26 & 27 de Maio de 2021

Apoiado por:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

enquiry@africaninfex.com | +27 (0) 81 777 0028 (SA) | +248 84 876 2702 (Moz) | www.africaninfex.com



- Ministério da Saúde de Moçambique

- Doadores e parceiros de cooperação

- Associações de saúde e médicas

- Financiadores, investidores e seguradoras

- Hospitais, clínicas e outras instalações de saúde

- Laboratórios

- Farmácias

Esta conferência foi concebida para todas as partes interessadas e actores envolvidos no sector de saúde. 

Que inclui:

SOBRE SAÚDE EM
MOÇAMBIQUE 

Sessão 1 Sessão de Abertura - Governo, Doadores e Associações

Sessão 2 COVID-19

Sessão 3 Financiamento, Doadores, Investidores e Instituições Financeiras 

Sessão 4 Procurment e Concursos

Sessão 5 Cadeia de fornecedores e Produção Local

Sessão 6 Instalações e laboratórios de saúde pública e privada

Sessão 7 Nutrição 

Sessão 8 Seguro Saúde

Sessão 9 Doenças Infeciosas

Sessão 10 Medicina Estética e de Cosméticos

AGENDA AT A GLANCE

QUEM ESTARÁ NA CONFERÊNCIA SOBRE SAÚDE EM MOÇAMBIQUE 

- Operadores de logística e transporte

- Armazenamento 

- Produtores farmacêuticos e de suprimentos

- Fabricantes e fornecedores de equipamentos

- Todos os pro+ssionais médicos e de saúde

- Organizações Não Governamentais (ONGs)

• Expor as soluções e serviços da sua organização para um grupo direcionado de líderes sênior da indústria 

• Gerar novas oportunidades de negócios dos delegados que estão procura de parcerias com prestadores de serviços

• Permitir que os delegados interajam com os representantes de empresas de maneira privada e individual na 

 plataforma, via chat de texto ou videochamada ao vivo e em tempo real

• Carregar informação da sua empresa para que os delegados leiam e façam download na página do patrocinador 

 na plataforma virtual do evento

• Criar e aprimorar o conhecimento de sua marca para um público que conta

Converse connosco sobre as oportunidades disponíveis! Informe-se 
sobre como se tornar um patrocinador ou parceiro hoje. 

Por favor contacte!  T: +258 84 876 2701 | E: info@smartconnection.co.mz

INTERESSADO EM PATROCÍNIO OU EXIBIÇÃO?




