
 

 

 

COMMUNICADO DE IMPRENSA 

Lançamento oficial da Presidência francesa ao EBC, European Business Club 

Evento EBC, na Residência da França,dia  16 de Fevereiro 2017 

 

O Clube de Negócios France- Mocambique acaba de ser nomeado para presidência e secretariado do EBC ((European 

Business Club - https://www.facebook.com/European-Business-Club) para o ano de 2017, sucedendo a Suiça.  

O EBC é uma associação criada em 2015, que reune os representantes económicos e diplomaticos de 15 países da 

Europa. Seus membros são os Clubes de Negócios, Câmaras de Comércio, serviços económicos da Embaixada dos 

seguintes países : Suiça, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Suécia, Austrália, Finlândia, Portugal, Espanha, Gra-

Bretanha e Delagação da União Europeia. O EBC dispõe de um apoio do Embaixador Europeu, Senhor Sven Von 

Burgsdorff, além dos Embaixadores países representados. 

O EBC representa cerca de 600 empresas europeias e tem como principal objectivo alargar rede de negócios, 

facilitar a implantação, mas sobre tudo, um acompanhamento dos negócios das empresas já estabelecidas,  

reunindo os esforços por forma a encontrar uma plataforma viavel de colaboração com o governo moçambicano, 

com vista a trazer soluções diante dos problemas enfrentados por essas empresas. 

Para além de coordenar os serviços da comunidade empresarial francesa, o Clube de Negócios France-Moçambique 

está encarregue de coordenar as acções de todos os eventons do EBC. Com o apoio da Embaixada da França, o Clube 

organisa a 16 de Fevereiro próximo, o primeiro evento do EBC para o ano de 2017, que será igualmente o evento do 

lançamento oficial da sua presidência. 

Nesta ocasião, o Embaixador da França em Moçambique, Sr. Bruno Clerc, convida todos os representantes dos 

países associados ao EBC e suas empresas membros, à Residencia da França. Um aperitivo Cocktail será servido no 

jardim da Residência do Sr. Embaixador Francês. São esperadas no local cerca de 150 participantes. 

O evento conta com o patrocínio de 4 empresas europeias de renome: Mazars, DHL, Société Générale, Pernod-

Ricard/Whisky Chivas.  

Os valores arrecadados durante o evento serão integralmente revertidos a favor de dois projectos de caridades 

selecionadas pelo EBC: o projecto "Wamina Girl" que faz acompanhamento das jovens moçambicanas na gestao do 

seu ciclo menstrual de forma a salvaguardar os seus direitos de saúde, a formação e a sua dignidade. Outro projecto 

denominado « l’école-orphelinat ALULAMILE » encabeçada pela uma ONG ASAS, que luta contra a pobreza 

extrema no Distrito de Matutuine, este projecto é destinado também ao financiar a construção de várias sanitárias, 

de modo que as crianças adoptem e melhorem às suas condiçoes de higiene e salubridade. 

Parceiros do Evento : 

 

 

 

Contacto : Audrey GORTANA VALLET  : dgclub.frmoz@outlook.com; (+258) 847 707 007 
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