


O seu foco reside na prestação de cuidados de saúde, em várias especialidades médicas, 

evacuação e emergência médica e formação técnica especializada. Além do sector da 

Saúde, a empresa tem desenvolvido iniciativas de investimento no segmento do 

Alojamento temporário e na Produção Horti-Frutícola, procurando garantir a 

sustentabilidade do seu ecossistema social e económico. Estas iniciativas espelham-se no 

projeto Habitacional e Eco Ambiental aprovados pelo Centro de Promoção de 

Investimento (CPI) em 2017.

A MEDIMMO acredita que estes investimentos contribuirão para o desenvolvimento 

económico e social da cidade de Pemba, onde se espera uma grande afluência de 

trabalhadores da indústria petrolífera, logística e serviços associados.

PEMBA - CABO DELGADO

INICIATIVAS
Acreditamos que estes investimentos contribuirão para o desenvolvimento económico e social 

da cidade de Pemba, onde se espera uma grande afluência de trabalhadores da indústria 

petrolífera, logística e serviços associados.

SAÚDE
Unidade de prestação de cuidados de saúde primários e 

hospitalares em regime ambulatório, estando, no entanto, 

prevista a facilidade de internamento até 72 horas.

HABITAÇÃO E ECO-AMBIENTAL
Vila independente, que permite aumentar a capacidade da 

cidade em 46 camas, tendo como base a máxima eficiência 

energética.

SUITE.MOZ

EMPREENDER
EM MOÇAMBIQUE

DE INVESTIMENTO

Situado no Bairro do Nanhimbe, este condomínio presta a todos 

os condóminos serviço de segurança, piscina, internet, 

lavandaria, estacionamento privado, ginásio e barbecue.



O investimento na área da saúde, prevê a criação 

de uma Clínica em Pemba - Pemba Clinic - e 

uma unidade de emergência médica em Palma - 

Palma Clinic - no coração da exploração 

petrolífera. Este investimento tem por base uma 

forte parceria estratégica e um papel ativo na 

Gestão de todo o negócio.

A criação das duas Clínicas, prevê um 

desenvolvimento económico exponencial da 

região, criando, paralelamente, uma maior 

pressão demográfica com a afluência de 

trabalhadores da indústria e de serviços 

associados.

MEDIMMO
HEALTH
SERVICES

MIMO - PEMBA CLINIC

Oferecerá aos seus utentes um serviço médico 
especializado nas seguintes áreas:  

2 500,00 m2

Unidade de saúde com 2 500,00 m2 com 
possibilidade de expansão até 5 000 m2 , junto à 
estrada principal e de acesso priviligiado ao 
Aeroporto de Pemba.

 −  Medicina Interna

 −  Medicina Ocupacional

 −  Ginecologia e Obstetrícia

 −  Pediatria e Saúde Familiar

 −  Ortopedia

 −  Medicina Dentária

 −  Fisioterapia

MEDIMMO
HEALTH
SERVICES 

Unidade de prestação de cuidados 

de saúde primários e hospitalares em 

regime ambulatório, estando, no 

entanto, prevista a facilidade de 

internamento até 72 horas. 



Serviço 24/24h

Segurança

Comum ao Condomínio

Piscina

Comum ao Condomínio

Barbecue

Internet

MEDIMMO
MEDICAL MANAGEMENT MOÇAMBIQUE

De design moderno, ambiente contemporâneo e relaxante, este condomínio pretende 

oferecer o necessário para uma habitação confortável e segura. Todo este projeto foi 

pensado tendo como base a máxima eficiência energética recorrendo, inclusivé, à 

extração e tratamento de águas de três poços de água e à construção de uma área de 

agricultura própria e biológica

O projeto Eco Ambiental da 
MEDIMMO tem como objetivo a 
plantação de diferentes tipos e 
espécies para autoconsumo e 
embelezamento da área do terreno, 
bem como a sua distribuição e 
comercialização a grosso ou a retalho.

O seu foco de produção está nos 
produtos hortícolas, frutícolas e 
florícolas, com um tratamento de água 
especializado e apropriado para este 
tipo de exploração.

Pretende ainda criar uma área de 
agricultura biológica para reforçar o 
ecossistema local e centralizar a 
solução para todas as necessidades 
num só lugar.

Projeto Eco
Ambiental

Possibilidade de desenvolvimento 
de múltiplos projetos 

40 ha



INICIATIVA
INDIVIDUAL
ARQTO. ABÍLIO FERREIRA



PROJETO
SUITE.MOZ
Situado no coração de Pemba, a capital da 

província de Cabo Delgado, a Suite.Moz é 

a melhor resposta para quem procura 

desfrutar do que de melhor a costa 

Moçambicana tem para oferecer.

A Suite.Moz oferece uma localização 

próxima do Aeroporto de Pemba (cerca de 

10 minutos) e da praia de Wimbe (cerca de 

5 minutos).

Disponibiliza 49 Suite Rooms, 6 

Apartamentos T1 e ainda 6 Escritórios, 

indicado para qualquer tipo de 

necessidade: condomínio habitacional, 

alojamento corportativo para empresas e 

instituições, tornando-se num excecional 

parceiro de negócios.

Arqto. Abílio Ferreira

O projeto Suite.Moz foi concebido com o objetivo de criar uma 

unidade de alojamento exclusiva, moderna e acolhedora, que alia a 

modernidade e a funcionalidade à segurança, inteiramente 

adaptada à crescente demanda de soluções de habitação 

temporária em Pemba, reunindo, como tal, condições premium de 

conforto, segurança, lazer e fruição.


