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Moçambique está a crescer 

rapidamente para se tornar um 

dos principais países de mineração 

no Continente Africano.  O país é 

maciçamente dotado de muitos 

recursos naturais. O país tem 

estado no radar global pelas suas 

reservas de gás natural e as 

quartas maiores reservas 

inexploradas de carvão do mundo. 

Além desses ativos, contudo, 

encontra-se uma grande 

quantidade de outras reservas 

minerais em potencial.

Ao longo da sua história, 

Moçambique tem sido um 

produtor significativo de alumínio, 

berílio e tântalo, tendo a fábrica 

de alumínio Mozal aberta as suas 

portas em 2000 como o maior 

projecto privado do país até 

então.

Com grandes mineradoras globais 

como o Vale do Brasil, a Anglo-

Australiana Rio Tinto e Jindal da 

Índia investindo bilhões de dólares 

na infra-estrutura de carvão de 

Moçambique, o portfolio mineral 

do país foi ofuscado. Uma série de 

juniores produzindo pedras 

preciosas e semi-preciosas e 

metais estão encontrando um 

espaço ideal para operar.

O Mozambique Mining 

Journal/Jornal de Mineração de 

Moçambique, que é publicado 

tanto em português como em 

inglês, está rapidamente a tornar-

se uma voz autoritária nesta 

indústria mineira única e 

interessante no país, com uma 

cobertura em profundidade de 

desenvolvimentos em vários 

projectos de mineração, bem 

como personalidades 

remodelando a indústria no país.
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Mercado Alvo
Os leitores de Mozambique Mining Journal são 

decisores com autoridade operacional e de 

aprovisionamento numa gama de disciplinas 

abrangendo uma vasta gama de sectores 

específicos  cobertos através da programação 

de características anuais da publicação.

O Mozambique Mining Journal tem um número 

conjunto de leitores (Inglês e Português) de 

mais de 6.500 por edição a nível nacional com a 

maior distribuição nas Províncias de Tete, 

Nampula, e Zambézia, assim como na província 

de Maputo, que são centros activos de 

negócios e de mineração do país.

Setor principal de negócio
Pesquisas indicam que 25% dos leitores estão 

na indústria de mineração de carvão, 15% em 

gás, alumínio, tântalo, máquinas e exploração 

mineral, 9% em mineração preciosa e semi-

preciosa e 4% em mineração e pedreiras.

Títulos de cargos para o leitor

Pesquisa indica que 25% dos leitores estão no 

nível de diretor-gerente, proprietário, parceiro; 

9% a nível de gerente geral, gerente de filial, 

gerente comercial; 15% no nível de diretor 

técnico, gerente, gerente de fábrica e 12% estão 

em vendas e marketing.

Pesquisas indicam que 10% dos leitores de 

Mozambique Mining Journal têm autoridade 

exclusiva sobre aquisições de equipamentos, 

8% sobre a aquisição de peças sobressalentes e 

suprimentos e 5% sobre matérias-primas.

Nível de educação 
A pesquisa indica que 33% dos leitores de 

Mozambique Mining Journal têm uma pós-

graduação ou diploma e 23% têm nível de 

graduado(Licenciamento) ou diploma.
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Enquanto se concentram principalmente nas 

províncias de Tete e Maputo, os leitores do 

Jornal de Minas de Moçambique estão 

espalhados por todo o país.



Agendamento Para 2017

Edição   Descrição

January – March 2017

Abril – Junho 2017

Julho – Setembro 2017

Outubro – Dezembro 2017
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Exploração, Bombas, Projetos de mineração em curso, Proteção ambiental, 

Supressão de poeira e controle, Válvulas, Mineração de carvão em 

Moçambique, Serviços jurídicos, Mineração de contrato e terceirização, 

Engenheiros de consultoria em mineração, Segurança em minas.

Investimento Social Corporativo,  Aquisições Locais / Empoderamento do 

Cidadão em Mineração, Educação e Formação em Mineração, Mineração a 

céu aberto, Saúde e Segurança na mineração, Fornalhas, Estufas, Fornos, 

Secadores em mineração, Manuseamento de material e Logística, Serviços 

Analíticos e Geologia, Bombas e Manutenção.

Terraplanagem e  Equipamentos de Mineração de Superfície, Hidráulica, 

Pneumática e Hidroeléctrica, Bombas e Válvulas,  Processamento Mineral e 

Metálico, Fundição e  Refinação, Nova Mineração, Tecnologias, Pedreiras,   

Manuseamento de material e Logística, Trituração e  Moagem,    Proteção 

contra Explosão e  impermeabilização contra-incêndio.

                                           

Exploração, Serviços Analíticos e Geologia, Desenvolvimento de 

Competências em Mineração, Manuseio de Materiais e Logística, 

Supressão e Controle de Poeira, Mineração a Céu-aberto, Motores, 

Transmissão,   Transmissão Mecânica de Energia, Instrumentação e  

Controle, Explosivos em Mineração, Hidráulica, Pneumática e Energia 

Hidrelétrica                                       
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AD SPACE    (MZN)   (ZAR)   (USD)

Página dupla

Página inteira 

1/2 página 

1/3 de página 

1/4 de página 

Faixa na página  

102,500

76,950

53,500

33,680

24,650

15,680            

 
25,200

18,850

13,150

8,250

6,000

3,850

 
2,630

1,970

1,245

850

575

350

  

  

   

   

  

 Mozambique Mining Journal  é um meio garantido para a construção de marca e também 

tem um recorde de geração de resposta direta para os anunciantes. Muitos anunciantes 

relatam que publicidade no Jornal de Mineração de Moçambique tem sido parte integrante 

de seu sucesso nos negócios. 

Os anunciantes podem escolher entre uma série de pacotes de publicidade através dos quais 

a sua marca, produtos e serviços podem ser expostos aos leitores do Jornal Mining de 

Moçambique. O Moçambique Mining Journal é um meio garantido para a edificação de 

marcas comerciais e também tem um registro de gerar resposta direta para os anunciantes.

Editorial

Email: editorial@mozambiqueminingjournal.com

Gráficas e Produção

Gráficas e gerente de Produção

Dezignzan Studios - zanna@dezignzan.com

Publicidade e Vendas

advertising@mozambiqueminingjournal.com

Assinaturas e Administrador de Vendas

subscription@mozambiqueminingjournal.com

PARA MAIS INFORMҪÕES OU PARA RESERVAR SEU ESPAҪO DE 

ANÚNCIOS CONTACTE NOS EM:

Delegação de Tete:

Talhão 4109, Matundo, Tete.

Tel: +258 841 194 017/ +258 212 230 941

Fax: +258 212 227 698

Delegação de Maputo:

 Avenida Julius Nyerere 628, Maputo, Mozambique

PO Box 3236, Maputo

Tel: +258 841 194 017 / +258 21 306 032

Fax: +258 1 220 128

E-mail: info@mozambiqueminingjournal.com

Website: www.mozambiqueminingjournal.com
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Página dupla 1/2 página (Vertical) 1/2 página (horizontal)

1/3 de página, 
horizontal e vertical
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Margem 425X297mm; 
Sangramento 10mm;

Medianiz 15mm; 
Área de digitação 180X267mm 

Margem 210X297mm; 
Sangramento 10mm;

Medianiz 15mm; 
Área de digitação 180X267mm 

Tamanho do anúncio 185X135mm 
ou Margem210X148mm; 

Sangramento 220X170mm; 
Área de digitação 180X135mm

Tamanho do anúncio: 
185X90mm ou 65X273mm Tamanho do anúncio: 91X135mm Tamanho do anúncio: 185X65mm 

O preço é cotado na taxa de câmbio mais recente e não inclui IVA e não inclui comissão de agentes.

Requesitos do material:

Arquivos de alta resolução em formatos PDF, JPG ou TIF devem ser providenciados e resolução não 

deverá estar abaixo de 300dpi. Todos aos gráficos devem ser CMYK.

Desenhos gráficos disponíveis

Requesitos: Logotipo em alta resolução, imagens em alta resolução e informação de contatos em 

formato Word editável

1/4 de página (vertical) Anúncio de faixa
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