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EVENTOS

O 
Complexo Pedagó-

gico da Universidade 

Eduardo Mondlane 

(UEM), em Maputo, 

foi, nesta quinta-feira,  palco 

do Seminário de Lançamen-

to dos Programas “Recursos 

Inovação e Desenvolvimento 

para as áreas de conserva-

ção” (RINO) e “Preservação 

de ecossistemas para o desen-

volvimento sustentável” (Man-

Growth).

O seminário foi orientado pelo 

ministro da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior, Daniel Ni-

vagara e o embaixador de Itália, 

Gianni Bardini.

Os programas em referência fo-

ram desenvolvidos no âmbito da 

cooperação bilateral entre Mo-

çambique e Itália, no domínio 

da ciência, tecnologia e ensino 

superior e terão como parceiro 

implementador a Universidade 

Eduardo Mondlane e o apoio de 

outras instituições internacionais 

como a Universidade La Sapien-

za de Roma, a Estação Zoológica 

Anthon Dorn e Consórcios de 

Organizações Não Governa-

mentais, entre outros.

Os dois Programas enquadram-

-se na estratégia da Agência 

italiana de Cooperação para o 

Desenvolvimento em Moçam-

bique (AICS), que suportará o 

país na elaboração das ferramen-

tas necessárias à definição das 

políticas ambientais, garantindo 

Lançado programa RINO

Clientes da Tmcel na plataforma da Ericsson
Os clientes da Moçam-

bique Telecom, SA 

(Tmcel) vão beneficiar 

de capacitação finan-

ceira, através de uma solução 

de serviços financeiros móveis 

da Ericsson, ao obter acesso di-

recto à plataforma de Carteira 

Móvel da Ericsson.

Segundo a operadora, a solução 

activada irá ampliar o manan-

cial de transacções financeiras, 

contribuindo ainda mais para 

o desenvolvimento económico 

e digital, sendo disponibilizada 

ao abrigo da recente parceria 

que a Tmcel estabeleceu com a 

plataforma de Carteira Móvel 

da Ericsson.

No âmbito da modernização 

tecnológica da empresa, a Tm-

cel seleccionou a Ericsson para 

proceder à actualização do ser-

viço de carteira móvel, mKesh, 

através da implementação da 

plataforma da Ericsson, cuja so-

lução está agora disponível.

A plataforma de Carteira Mó-

vel da Ericsson é uma solução 

de serviços financeiros móveis, 

líder no mercado, construída 

sobre as mais modernas tecno-

logias de segurança e princípios 

da empresa de apoiar a trans-

formação digital em todo o país. 

O compromisso com a inclusão 

financeira é importante para 

alargar a profundidade da eco-

nomia do país.

“A plataforma de Carteira Mó-

vel da Ericsson oferece-nos as 

mais recentes tecnologias de se-

gurança, enquanto a arquitectu-

ra aberta nos permite oferecer a 

solução à maior parte da popu-

de estrutura de arquitectura 

aberta.

Trata-se de uma plataforma 

que visa capacitar, em matérias 

de gestão financeira, pessoas 

que não têm acesso aos serviços 

bancários tradicionais.

Deste modo, os clientes desta 

operadora de telecomunicações 

beneficiarão de serviços eficien-

tes, rápidos e de fácil utiliza-

ção, mediante os quais poderão 

armazenar, transferir, levantar 

dinheiro, efectuar pagamentos 

a comerciantes e fornecedores 

de serviços de utilidade pública, 

bem como fazer poupanças e 

empréstimos.

O administrador para a Área 

Operacional da Tmcel, Binda 

Celestino Jocker, assinalou que 

a actualização do serviço fi-

nanceiro móvel, mKesh, é uma 

componente vital da ambição 

lação moçambicana, para poder 

realizar transacções financeiras, 

alargando o nosso ecossistema e 

alcançar a visão de inclusão fi-

nanceira”, precisou.

O projecto de actualização 

mKesh é um marco importante 

no programa de transformação 

digital e desenvolvimento eco-

nómico de Moçambique e um 

facilitador-chave para a ligação 

e apoio a novas indústrias emer-

gentes no país.

Por seu turno, Todd Ashton, vi-

ce-presidente e chefe da Erics-

son da África Austral e Orien-

tal, considerou que a plataforma 

de Carteira Móvel da Ericsson 

vai permitir à Tmcel alargar a 

comunidade de transacções fi-

nanceiras, contribuir ainda mais 

para o desenvolvimento econó-

mico e digital, ligar e apoiar no-

vas indústrias emergentes.

“A vasta experiência da Ericsson 

em todo o continente africano 

e a sua posição de liderança em 

tecnologia, através da oferta dos 

mais avançados e inovadores 

serviços financeiros móveis, ha-

bilitarão o desenvolvimento de 

tecnologias prontas para o futu-

ro e a aceleração da transforma-

ção digital e inclusão financeira 

em Moçambique”, sublinhou.

o bom funcionamento das 

instituições para  aumentar a 

consciência social no domínio 

da conservação da biodiversi-

dade.

A serem implantados em Mo-

çambique, os dois programas 

serão financiados pela AICS, 

num horizonte temporal de 

três anos.


