BREAKFAST MEETING SOBRE “ IMPORTÂNCIA DA PROTECÇÃO DE
DADOS PARA UM SISTEMA FINANCEIRO MAIS INCLUSIVO”
Maputo, 28 de Outubro de 2019 – O Financial Sector Deepining (FSDMoç) e o Programa de
Desenvolvimento Espacial (PDE) do Ministério dos Transportes e Comunicação (MTC) têm a honra de
convidar aos seus parceiros para um Breakfast Meeting sobre a “Importância da Protecção dos dados para
um sistema financeiro mais inclusivo”.
Detalhes do evento:
Data: 29 de outubro de 2019
Local:Hotel Cardoso,
Horas: Entre as 7H30 às 10h30.
A sessão será moderada pelo Dr. Carlos Mondle, Gestor de Serviços Financeiros Digitais do FSDMoç.
A protecção de dados é uma questão crucial para a nossa sociedade, sendo que a protecção de dados
pessoais é um direito fundamental garantido na constituição da República. ( Artº 41) mas esta é também
de suma importância para o sector financeiro e de negócios pois constitui uma medida de segurança e
confiança na economia digital.
Os dados representam uma oportunidade para os bancos e outras instituições financeiras de consolidar as
relações com os seus clientes baseado na confiança. Desde sempre, os clientes confiam os seus dados às
instituições financeiras. E este sector compromete-se a que tais dados estejam sempre protegidos.
Esta será uma das temáticas discutidas ao longo do Breakfast Meeting, onde contamos com a intervenção
de oradores do PDE, Barclays bank, LHC Lda, FSDMoç e com a participação de outras partes interessadas,
dentre instituições financeiras, governamentais da área social e autoridade reguladora na matéria de
Dados.
Este evento está associado as celebrações da Semana de Inclusão Financeira, onde diversas actividade
estão a decorrer de 21 a 31 de Outubro de 2019. A Semana da Inclusão Financeira tem como objectivo
construir um momento em torno de como abordar os obstáculos mais significativos na inclusão financeira.
O tema deste ano é "Financial Inclusion for What” ou “Inclusão Financeira Para que?”.
Através destas temáticas somos todos convidados a reflectir sobre o propósito fundamental do nosso
trabalho, reexaminar os nossos objetivos e renovar os esforços para alcançá-los. De forma a trazermos
soluções para resolvermos os desafios impostos pelas dinâmicas do sector.

NOTAS AOS EDITORES:
O Programa de Desenvolvimento Espacial (PDE) é um programa inserido no Ministério de Transportes e Comunicações com a
finalidade de Maximizar os benefícios sócio-económicos das empresas e agregados locais baseados ao longo dos corredores e dessa
forma desenvolver também a economia nacional. Mais informações em: https://www.pde.gov.mz/
O Financial Sector Deeping Moçambique (FSDMoç), um programa financiado pelo DFID-Departamento para o Desenvolvimento
Internacional do Reino Unido e pelo The Swedish International Development and Cooperation Agency é uma entidade vocacionada
para o desenvolvimento do sector financeiro com enfoque na expansão e inclusão financeiras. Direcionamos os nossos investimentos
e conhecimentos para resolver constragimentos no mercado financeiro, ajudando a diversificação da economia moçambicana e
trazendo prosperidade e resiliência economica para os moçambicanos. No centro da nossa estratégia está a mulher, o jovem e a
população rural de baixa renda assim como pequenos comerciantes com limitações de acesso a serviços financeiros apropriados.
Mais informações: http://fsdmoc.com/

Informações adicionais por favor contacte:
Especialista de Comunicação – PDE: aantunes@pde.gov.mz
Departamento de Comunicação FSDMoç: denise_alves@fsdmoc.com

