
APRESENTAÇÃO

               
Bring Your Events To Life! 



QUEM SOMOS?

A Malagueta é uma empresa de prestação de serviços, 
presente no mercado Moçambicano desde 2011. Oferecemos 
uma vasta gama de produtos, especializados e profissionais, 
dedicados a diferentes áreas, bem como parceiros estratégicos 
que complementam os nossos serviços. O nosso foco está na 
organização de eventos personalizados e prestação de serviços 
à medida dos nossos clientes, por forma a providenciar os 
melhores resultados possíveis. 
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OS NOSSOS SKILLS:

               
Bring Your Events To Life! 

Produção de Eventos  

Organização  

Gestão 

Criatividade 

Resiliência 

Responsabilidade



MISSÃO                                                                       VISÃO                                                                               VALORES

Melhorar o audio visual dos eventos em 

Moçambique. Esforçamo-nos para ser a primeira 

escolha na prestação de serviços, na gestão e 

organização de eventos, desenvolvendo as 

melhores parcerias com os nossos fornecedores, 

melhorando os resultados dos nossos serviços. 

Oferecer serviços de alta qualidade a 

preços competitivos. Esforçamo-nos 

para trabalhar os seus objectivos e 

exceder as suas expectativas! 

Serviço dedicado ao cliente 

Valorização dos nossos clientes 

Integridade Optimização de custos 
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Organização e Gestão de Eventos  

Organização e Gestão de Eventos Híbridos 

Produção Técnica  

Produção de Branding Permanente 

Aluguer de Equipamento  

Team Building 

Stands  

Gestão de Branding  

Activações de Marca 

Actividades Infantis



COMO ACTUAMOS:

A Malagueta é o parceiro ideal para empresas e agências de marketing. 
Ao longo dos anos criamos, planeamos, organizamos e executamos 
diferentes serviços e eventos para uma grande diversidade de clientes no 
mercado Moçambicano.  

O nosso serviço dedicado, foi sempre a nossa meta desde o primeiro dia 
e mostrou-se ser uma mais valia relevante para os nossos clientes. Temos 
sido o parceiro estratégico para diversos clientes. 

Ajudamos os nossos clientes e parceiros a melhorarem os seus serviços e 
resultados, e unimos esforços com os nossos fornecedores para melhorar 
qualidade dos nossos serviços, e a nossa equipa não desiste até ter a 
solução perfeita para o seu negócio.  

@Spicymalagueta    



O NOSSO PORTFÓLIO:
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Organização e gestão do Festival Jameson Connects, 
Maputo. Produção técnica, Tendas, Entretenimento, 
Decoração, WC’s, Energia, Tenda e area VIP, Backstage 
e Stage Management, Gestão do parque de 
estacionamento, Produção técnica, Entradas e 
bilheteiras. 

@Spicymalagueta    



@Spicymalagueta    

Or
ga

ni
za

çã
o 

e 
Ge

stã
o 

de
 Ev

en
to

s

Inauguração da Fábrica da Heineken em Bobole. 
Tenda, Catering, Entretenimento, Decoração, WC’s, 
Energia, Tenda e área VIP (Presidencial), Gestão do 
parque de estacionamento, Impressão de convites, 
produção de brindes, Produção técnica. 
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Cliente: AICEP / Embaixada de Portugal Projecto: 
S e m i n á r i o S o b r e A g r o n e g ó c i o , 2 0 1 6 
Responsabilidades: Gestão e organização do 
evento, Design Gráfico e Identidade do evento, 
Produção Gráfica, Gestão de Media, Inserção de 
Midia, Produção Técnica e Stage Design 

@Spicymalagueta    
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Festival Open Air - Txillar 
Palco, P.A. e Backline, Iluminação e LED Wall, 
Produção técnica

@Spicymalagueta    
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Projecto: Co-produção, Dia da criança 

Responsabilidades:  

Gestão e organização do evento,  

Actividades infantis
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Projecto: Vilas e Golf 

Responsabilidades: 

Gestão de branding 

 Produção gráfica



Activações de Marca

Responsabilidades: 

Produção e gestão da activação

@Spicymalagueta    



Pr
od

uç
ão

 Té
cn

ica
 

Festas  Heineken  
Palco, P.A. e Backline, Iluminação e LED Wall, 
Produção técnica.
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NÃO FICAMOS POR AQUI! 
ALUGAMOS EQUIPAMENTO.

A Malagueta sempre investiu em equipamento de qualidade para 
melhorar a qualidade dos seus serviços. Uma vez que trabalhamos em 
áreas tão distintas, muito cedo percebemos que seria necessário comprar 
o nosso próprio equipamento para podermos oferecer a qualidade de 
serviço que pretendemos fornecer aos nossos clientes. 

@Spicymalagueta    
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 A Malagueta posicionou-se no mercado como sendo o parceiro ideal para empresas e agências de marketing.  

Fazemos a produção, implementação e gestão de eventos únicos, activações de marca, actividades e produção técnica.  

Ao longo dos anos fomos capazes de criar, planear, organizar e executar diferentes serviços e eventos para uma grande diversidade de clientes no mercado Moçambicano.  

O serviço dedicado, foi sempre a nossa meta desde o primeiro dia e mostrou-se ser uma mais valia relevante para os nossos clientes. 

TRABALHAR COM A MALAGUETA 



ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES: 

@Spicymalagueta   
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O QUE DIZEM SOBRE NÓS:

   Num mercado com alguma oferta 
mas de muita incerteza, trabalhamos 
com a Spicy Malagueta por ser um 
parceiro de total confiança, experiente, 
soluções várias consoante o trabalho a 
realizar, profissionalismo, rigor na sua 
equipa e no fim, com os valores justos 
e adequados. 

Rui Dias 
Brand Manager

   A experiência de trabalhar com a 
Spicy Malagueta tem sido excepcional. 
U m a e q u i p a d e p ro f i ss i o n a i s 
incansável. Executam o trabalho com 
perfeccionismo e sempre cumprindo 
com os timmings requisitados. Não 
levantam barreiras, nem obstáculos, 
ultrapassam-nos e encontram soluções. 
Um verdadeiro parceiro! 

    
Elsa Paul Catarino 
CEO

     Com a equipa da Malagueta a Grow 
conseguiu colocar o nível dos eventos 
dos seus  clientes muito acima de 
quaisquer expectativas, conseguindo 
u m a b a s e d e c o n f i a n ç a e 
concretização, partindo para qualquer 
projecto com 100% de confiança 
quando sabemos que temos a equipa 
da Malagueta com as “mãos” nos 
projectos! 

Eurico Freitas 
Growing Partner

    Já trabalho com a Spicy Malagueta 
há cerca de 6 anos e tenho tido o prazer 
de acompanhar o crescimento da 
empresa. Desde o primeiro momento 
que responderam sempre a todas as 
nossas necessidades de forma 
profissional e em tempo recorde, 
fazendo sempre os possíveis para 
superar as expectativas. 

Filipa Neves  
Brand Manager

   Trabalhamos com a Spicy Malagueta 
desde do seu início, onde podemos 
sempre contar com a sua fiel parceria e 
colaboração como prestador de serviços 
e aliado em projetos comuns. A Spicy 
conta com uma equipe jovem e 
empenhada, trazendo ao mercado 
conceitos inovadores e soluções 360º, o 
que lhes garantiu um posicionamento 
de excelência na indústria de eventos 
em Moçambique. 

Danyal Gora  
Dir. Geral Funktion

Heineken



Estamos juntos e vamos juntos 
até encontrarmos a melhor 
solução para si!
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OBRIGADA
www.spicymalagueta.co.mz  
a.almeida@spicymalagueta.co.mz  
(+258) 848 344 662 / (+258) 847 041 046  
Rua Azarias Inguane, nº64 - Maputoz 
@Spicymalagueta  


