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Quem é a dona da
marca Black Khakhela?
Carmen Miral, 34 anos, órfã 
de pais, solteira e mãe de 1 
filho. Nasci em Nacala porto, 
Nampula, vivo há 12 anos em 
Maputo. Quando cheguei a 
Maputo pelo casamento re-
sidi no Chamanculo onde en-
contrei as raízes para o meu 
movimento. Chamanculo se 
parecia com Nacala Porto em 
alguns aspectos culturais.

Qual é o significado 
do nome Khakhela?
Primeiro é preciso saber que 
existem 3 etapas na criação 
deste nome. Começamos 
como movimento e de segui-
da passamos a marca e por 
fim em criação da empresa. 
Percebi que havia necessi-
dade de rebuscarmos quem 
somos através desta arte de 
tratar cabelos naturais. 
Khakhela, é um dialecto que 
vem da tribo macua. Quando 
iniciei o movimento de va-
lorização do uso do cabelo 
natural tive que ir rebuscar 
os meus antepassados para 
perceber como tornar o mo-
vimento mais abrangente. 
Sempre fui apologista de uso 
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BLACK 
KHAKHELA 

UMA MARCA 
NÃO SÓ DE 
MULHERES

Entrevista. Quando se fala em ir ao salão e tratar os cabelos, olha-se 
o segmento mulher na linha da frente. Mas não é o que nos conta a 
Carmen Miral, mulher que com 5.000,00 meticais começou a construir 
uma marca e um produto consumido por mulheres e homens. Sua 
marca é uma das mais solicitadas no mercado cabeleiro. Recebidos 
para uma conversa na companhia de umas castanhas e um chá de 

folhas medicinais partilhamos experiência que vale a pena seguir.

TEXTO: IZIDRO DIMANDE
FOTOS: ICEF JORNAL

de produtos naturais no ca-
belo e na pele. Veja que na 
minha província todas mu-
lheres se embelezam com 
produtos naturais. Na tribo 
dos meus avôs a identidade 
cultural deles, dizia que o de-
nominador comum era o uso 
de pente feito à Pau-Preto e 
que nem todos tinham a arte 
de produzir este pente, por-
que usava adornos de reis e 
rainhas africanas. Foi neste 
período das minhas pesqui-

sas que surge a palavra Kha-
khela – que significa o pente 
– acrescentei a palavra black 
como empréstimo, para dar 
aquele ar de modernismo, 
Marketing. Passamos a ser o 
movimento Black Khakhela.

O que representa 
para si Maputo?
Desde que cá chegue estive 
focada a construir minha pró-
pria casa e estrutura. Gosto 
de estar em Maputo. Esta é a 
minha segunda província.

Quando começou a 
funcionar como empresa?
Em 2015 quando o movimen-
to se transformou em marca 
que vendia produtos de cabe-
lo e pele. Senti a necessidade 
desta marca se transformar 
em empresa. Precisava de 
um rótulo (Made in Mozambi-
que). Em 2018 a empresa alia-
-se ao salão e deixei de tra-
tar os clientes em casa e abri 
este espaço. Para além de 
vender os mesmos produtos 
produzidos por mim, passei 
a tratar os cabelos no salão. 
Para a produção destes pro-
dutos recorro a vários merca-
dos nacionais e internacionais 
em busca de matéria-prima, 
depois faço as misturas para 
cada tipo de cabelo e pele. 
Nunca me senti a gerir um sa-
lão como hoje.

E onde busca matéria-prima?
Alguma localmente. outra 
adquiro do Ghana e Nigéria. 
Depois misturo e mando para 
formulação (fora de Moçam-
bique). Em seguida mando 
para outro local (também fora 
de Moçambique) para empa-
cotamento. Sei que todo este 
processo podia ser feito local-
mente mas infelizmente não 
temos fábricas para produzir 
as referidas misturas. Tenho o 
sonho de instalar esse tipo de 
fábrica aqui em Moçambique.

Como pretende fazer?
Existem estudantes de biolo-
gia, física, química desempre-
gados. No meu projecto de 
criação da fábrica pretendo 
recrutar esses mesmos estu-
dantes e lançar-lhes o desa-
fio.

Que tipo de cabelos tem?
Existem vários tipos de ca-
belos. O moçambicano em 
si, tem várias especialidades. 
Nestes cinco anos de existên-
cia da marca vimos que há 
pouca informação na internet 
sobre o cabelo. E não vou pa-
rar de explorar está especiali-
dade de cabelo.

Que dificuldades 
encontrou na criação 
da empresa?
Muitas burocracias. Levei 2 
anos para registar a marca. 
Comecei por ir a Fonte Azul 
pedir requisitos e mesmo de-
pois de organizar tudo ao dar 
entrada diziam que faltava 
sempre algum documento. 
Cansei-me, comecei a tratar 
a partir dos BAUs (Balcão 
de Atendimento Único) e na 
mesma encontrei uma série 
de burocracias. Depois de al-
gum tempo tive apoio.

Khakhela é marca 
Made in Mozambique?
Estou no processo de regis-
tro da marca na maioria das 
plataformas. Ser Made in Mo-
zambique é meu sonho. Meu 
desejo é que o mercado inter-
nacional adquira meus produ-
tos com o selo do meu país. 
Continuo a lutar para conse-
guir esse feito. Para mim o 
Ministério da Indústria e Co-
mércio devia organizar au-
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las (de longa duração) para 
empreendedores e explicar 
sobre as vantagens e benefí-
cios de usar o simbolo Made 
in Mozambique.

Sobre as certificações 
que tem o que tem a dizer?
Tenho 12 certificações parte 
delas do INNOQ, IPI, Indús-
tria e Comércio. E não foi fá-
cil adquiri-las. Tem sido um 
Investimos em documenta-
ção, com futuros lucros pro-
missores como diz minha 
contabilista. Não quero ofe-
recer produtos caros mas sim 
que sejam acessíveis a todos.

Como está a sua 
cadeia de clientes?
Em média por mês atende-
mos 40 à 80 clientes, depen-
dendo da época de chuva ou 
calor. Em tempo de chuva te-
mos poucas vendas, mas no 
verão as vendas disparam.

Usa somente redes 
sociais para divulgar os 
seus produtos e a marca?
Sim, todos os meus clientes 
vêm nossos produtos e servi-
ços nas redes sociais. Asso-
ciamos a nossa marca bradas 
das nossas Carapinha que é 
uma plataforma com muitas 
visualizações e é interna-
cional, pois recolhem várias 
marcas e fazem a fusão com 
outras. Achamos bom por-
que ajuda a expandir os ser-
viços da Black Khakhela.

Participam em eventos?
Sim, e também realizamos 
nossas próprias feiras de ex-
posição e venda. Este ano le-
varemos a marca para Nam-
pula.

Quantas famílias empregam?
Nove famílias, só mulheres, 
a contabilista é sazonal. Não 
temos homens aqui (risos)!

Como avalia o 
empreendedorismo?
Se for uma marca ou empre-
sa deve ter um diferencial. É 
sempre bom carregar a nos-
sa identidade, de preferência 
moçambicana. Isso nos torna 
orgulhosos e respeitados. O 
empreendedorismo é novo no 
nosso mercado. Existem pes-
soas com boas ideias que tem 
dificuldades em transformar 
essas ideias em realidades. 
Por vezes desistem. Se es-
tas pessoas acreditam em si, 
conseguem. Nada é fácil. Eu 
comecei com 5 mil meticais. 
Veja onde estou hoje. Um em-
preendedor deve se informar, 
participar em networking, 
mentorias. As redes de inter-
net estão lá para isso. O infor-
mal não é seguro. Precisamos 
apostar nos empreendedores 
para a arrecadação de divisas 
e outros serviços.

Há muitas conferências no 
país onde há muito diálogo. 
Qual é sua abordagem sobre 
as mesmas e para os em-
preendedores que desejam 
vender e ou trocar serviços e 
produtos?
É triste o que se vê. Há de 
facto muito diálogo nas con-
ferências, mas ninguém nos 
diz quanto se produziu de-
pois de uma determinado 
evento de negócio. Ninguém 
diz onde podemos ir buscar 
tecidos para a moda, o país é 
extenso mas as áreas de pro-
dução não existem. Ninguém 
informa como baixar o IRPS 

ou ninguém diz como solici-
tar orientações sobre o não 
pagamento de um determi-
nado imposto se não vender. 
Veja que os seminários viram 
palavras e estatísticas, nin-
guém comunica depois des-
tes eventos. As minhas cola-
boradoras não conseguem 
perceber porque as retiro o 
INSS: essas informações de-
vem ser ditas por pessoas es-
peciais. Vamos ser um pouco 
mas específicas, e não aglo-
meramos tudo em Maputo. 
Os workshops de liderança 
ninguém precisa neste mo-
mento, precisamos de factos 
que melhorem nossa fonte de 
renda e de venda.

Que mensagem deixa para 
as mulheres?
Todas temos ideia de um ne-
gócio. Quando cheguei aqui 
no sul, vi que muitas mulhe-
res a venderem algo. Na mi-
nha província o homem é 
que vende e a mulher fica em 
casa. As mulheres não desen-
volvem o seu negócio em em-
presa. Acham que é impossí-
vel sair das vendas de 10 mt 
diário e para 100 mil. Vejo que 
há mulheres que não sabem 
que podem rever seu dinheiro 
ao desalfandegar um deter-
minado produto seu. Então, 
o meu conselho para as mi-
nhas irmãs é:  tudo é possível 
quando há entrega.
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Em vésperas do fim dos 
confinamentos sociais e 
de continuarmos com o 

combate do estágio nacional 
da pandemia no mundo e no 
país – Moçambique – vamos 
nesta edição dar a conhecer 
alguns exemplos filantrópicos 
de uma Associação que leva o 
mesma sigla do nosso jornal, 
a Associação Ideias e Conteú-
dos de Empreendedorismos 
Feminino ICEF, aliando-se ao 
Programa de Apoio ao Gover-
no, e em parceria com a Orga-
nização da Mulher Moçambi-
que – OMM - da província de 
Maputo, nomeadamente dos 
distritos de Boane, Manhiça, 
Matutuine, Magude e Moam-
ba, desencadearam desde o 
mês de Abril na distribuição 
de máscaras de rosto de fabri-
co caseiro, baldes de higiene 
pública e sabão. Este mate-
rial era destinado as mulheres 
comerciantes, camponesas e 
donas de casas, bem como a 
membros da OMM local. Para 
além desta distribuição, o 

ASSOCIAÇÃO ICEF 
OFERECE MATERIAL DE 
HIGIENE FACE A COVID-19

ICEF orientou palestras sobre 
o uso racional dos mesmos e 
dos cuidados de higiene pes-
soal e colectiva. 
Para a secretária - Provincial 
da Associação ICEF a Sra. Rute 
Munhequte, o projecto a cam-
panha ‘UMA MÁSCARA, UMA 
MULHER’ tem como objectivo 
ajudar a salvar vidas humanas. 

“Trata-se de mulheres que 
têm a vida diária exposta a 
vários cenários nas suas áreas 
de actividade e são mulheres 
que contribuem no funciona-
mento da Associação ICEF 
criada para ajudar, capacitar, 
formar e apoiar as mulheres 
moçambicanas. “Estas inicia-
tivas conjuntas com a OMM 
servem para dar a conhecer 
o trabalho que estamos a de-
sempenhar.
Antes apresentamos o pro-
jecto a Acção Social na Pro-
víncia de Maputo e com os 
fundos arrecadados foi pos-
sível produzir estas máscaras, 
tendo em conta que temos 
costureiras que são parceiras 
dos projectos da Associação. 
Refiro-me as mulheres que 
têm apoiado a produção de 
máscaras a um preço acessí-
vel. Já estivemos na Vila Mu-
nicipal de Boane, no mercado 
de Campoane onde distribuí-
mos 150 máscaras. Na sede 
da OMM/Boane, distribuímos 
50 máscaras e realizamos 
uma palestra de sensibiliza-
ção de cerca de 30 minutos. 
No dia alusivo ao seu aniver-
sário oferecemos baldes de 
20 litros com as respectivas 
torneiras para higiene das 
mãos na via pública.
Na Vila de Matutuine oferece-
mos cerca de 100 máscaras. 
Na Vila Municipal de Manhiça 
entregamos a OMM perto de 
200 máscaras e sabão bingo. 
Realizamos uma palestra de 
sensibilização sobre o dis-
tanciamento social e o uso 
frequente das máscaras assim 
como falamos da pandemia. 
Na Cidade de Maputo estive-
mos na Associação Hixikawe, 
que trabalha com pessoas 
portadoras do HIV/SIDA onde 
oferecemos 100 máscaras e 
sabão Bingo. 
Estivemos no distrito da Na-
maacha onde oferecemos ao 
Presidente da Vila Municipal, 
150 máscaras, baldes de 20 
litros para higienização públi-
ca, e sabão Bingo. 
No total prevemos oferecer 
mais de 1500 máscaras de 
forma descentralizada as lo-
calidades mas recôndidas 
da província onde chegamos 
com nossas actividades como 
associação ICEF.”

TEXTO: ICEF JORNAL
FOTOS: ICEF JORNAL

Uma máscara, uma mulher. Em tempos de pandemia grupos de 
mulheres unem esforços para contribuir com acções de distribuição 
de meios de prevenção como foco essencial do actual cenário



?
Em Maio festejamos a 

África, o terceiro con-
tinente mais extenso, 

e o segundo mais populoso, 
Comemoramos mais uma 
data livre da exploração e, 
de continuidade a luta pelo 
desenvolvimento das 54 na-
ções independentes. 
África vive a cultura étnica, 
social e política diversifica-
da, daí o interesse pelo ar 

misterioso e exótico e por 
guardar diferentes manifes-
tações das quais estes estão 
familiarizados. 
Apesar da COVID-19, em Mo-
çambique, as comemorações 
abrangeram, conversas digi-
tais com vários temas, apre-
sentações musicais online, 
exposições digitais, todas 
dentro das prevenções a pan-
demia que assola o mundo. 
A África possui um dos gran-
des recursos que se pode 
esperar para o seu desen-
volvimento, a juventude, 
que continua a lutar com a 
COVID-19 e vai deixando as 
instituições internacionais 
preocupadas com o baixo 

número de casos positivos 
de um continente muitas ve-
zes tido como propenso a in-
tempéries de saúde. Preser-
var o bem supremo – a vida 
– é sonho e entrega destes, 
desde os nossos ancestrais, 
transmitidos de geração em 
geração. Hoje debatemos a 
zona de comércio livre e co-
memora-se algum avanço da 
Agenda 2023 em Moçambi-
que cabendo-nos o direito 
de legítimos herdeiros de 
uma África livre de todos os 
males contra o desenvolvi-
mento esperado.
O covid-19 continua a subir 
no país – Moçambique. As 
autoridades esforços tem 

efectuado para que a pro-
pagação comunitária não 
obrigue subida para a fase 
seguinte de contaminação. 
A educação continua um en-
trave às várias questões sem 
resposta colocadas pelo 
mundo estudantil. O ensino 
digital veio mostrar ao país 
uma realidade que veio para 
ficar. As artes cénicas, o ga-
nha-pão, de muitos continua 
esperando apoios de diver-
sas instituições enquanto 
não se decreta o fim do es-
tado de emergência. 

Boa leitura!

Izidro Dimande

EDITORIAL

MAIO DE 202006                DICAS DE MODA

Vamos descobrir histórias, 
maneiras e tendências de 
moda do psíquico ao físico. 
Fontes de criação são instrução 
de como se descobrir na moda e 
criar novos padrões, conhecidos 
como o estilo de vida.

Flawstyle, é a forma mais suave e espontânea para dizer, como você se 
sente. Usando as cores que gritam e fazem se notar na calada da noite 
e vibrando nas manhãs. Mostrando sua personalidade e feminilidade de 
forma que todos se enquadrem, sem muitas perguntas vou desfilando 
nesse caminho da vida.

Padrões mudam 
mas nunca 

saem de moda 
porque será

Menos e mais
Não exagerar na maquiagem ou 
usar salto que não sabe andar. 
Isso influencia no look.
Opte por um make up suave que 
valorize a sua roupa no dia-a-dia
Os looks devem ser de critério próprio, 
mas não tenta se desanime por lojas 
que não tem o seu número. Várias 
combinações podem ser feitas. 
Exemplo: Peças de coringas, blaizer, 
calças escuras, blusas de cor. 

Como se 
apresentar 
no local de 

trabalho

flawstyle

?
?



M elhor que a reactivi-
dade é a proactivida-
de na metigação dos 

impactos negativos da acção 
antropegênica face ao meio 

ambiente. Foi partindo deste 
pressuposto que a ICEF As-
sociação tem vindo a desen-
volver um trabalho conjunto 
com as entidades públicas re-
guladoras do sector na busca 
de soluções de preservação 
do maior bem comum, a Na-
tureza. Recentemente guiou 
a visita do Departamento de 

Inspensão e Gestão Ambien-
tal, da Direcção de Salubrida-
de e Ambiente da Cidade de 
Maputo a Chihango, da qual 
fez parte a PRM a nível da 
23ª Esquadra. A visita enqua-
dra se na avalição do nível de 
destruição dos ecossistema 
costeiros naquele local (du-
nas e Mangal).
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FOTOS: iCEF JORNAL

EM PROL DO MEIO AMBIENTE

ACÇÕES DE
DE MITIGAÇÃO

Ambiente
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Aqui você pode

A agricultura continua 
sendo um sector chave, 
na medida que desem-

penha um papel fundamental 
para o desenvolvimento socio-
-económico de vários países, 
incluindo Moçambique. 
Dados disponíveis, comprovam 
que este sector é responsável 
por empregar cerca de 77% da 
população moçambicana onde, 
as mulheres ocupam cerca de 
81,2% de todo universo, ainda 
que, a sua participação ao lon-
go da cadeia de valor seja míni-
ma em relação aos homens, no 
que concerne ao acesso directo 
as várias plataformas que o mer-
cado financeiro local oferece.
O discurso da tomada de pos-
se do Presidente da Repúbli-
ca em 2020 menciona a Agri-
cultura como prioridade e o 
Ministério da Agricultura será 
alocado com 10% do Orça-
mento Geral do Estado para o 
próximo Quinquénio, deixando 
uma mensagem clara para que 
não haja fome em Moçambique, 
condicionada pela melhoria do 
desempenho de toda cadeia 
de valor agrícola, visando uma 
agricultura como fonte de de-
senvolvimento do país no geral 
e como fonte de renda das fa-
mílias inseridas neste processo 
em particular.

"A AGRICULTURA COMO FONTE 
PRINCIPAL DO DESENVOLVIMENTO EM 
MOÇAMBIQUE, PORQUÊ AINDA NÃO É"

Diferente extracto da socieda-
de tem estado a acompanhar 
atentamente os passos que a 
nossa agricultura vem toman-
do. Vários debates são ensaia-
dos a nível prático tendo como 
objectivo a melhoria do cená-
rio actual da nossa agricultura 
(cadeia de valor deficiente). 
Assim, dentre vários, os facto-
res que estão a contribuir para 
uma fraca rede de prestação 
de serviços ao longo da cadeia 
de valor e consequentemen-
te baixos níveis de produção e 
produtividade, fragilizando o 
sector agrário moçambicano 
podem ser subdivididos em: 
Produtores e prestadores de 
serviços: planificação de cam-
panhas agrícolas, uso de tecno-
logias melhoradas (sementes 
melhoradas, uso intensivo de 
fertilizantes, pesticidas e siste-
mas de rega) e ainda logística 
de produção. 

PLANIFICAÇÃO DE 
CAMPANHAS AGRÍCOLAS

 
os autores envolvidos ao longo 
da cadeia de valor devem estar 
cientes do tipo de produtos que 
devem ser produzidos em cada 
época do ano tendo em conta 
as necessidades de mercado, 
ou seja, deve-se introduzir o 
pensamento de cadeia de valor. 
Em conjunto com os produto-
res e demais actores ao longo 
da cadeia de valor, deverá se 
criar uma base de dados rela-
tiva a cada época de cultivo, as 
reais necessidades de produtos 
como sementes, fertilizantes, 
pesticidas e sistemas de rega. 

USO DE TECNOLOGIA 
MELHORADAS

Uso de sementes que garantam 
altos rendimentos bem como 
um pacote tecnológico que ga-
rante que as culturas atinjam o 
seu rendimento potencial. 

LOGÍSTICA DE PRODUÇÃO

Disponibilidade atempada de 
todos os factores para a pro-
dução agrícola, bem como es-
tabelecimento de ligações de 
mercado entre as zonas produ-
tivas e potenciais mercados.
Aspectos como a gestão sus-
tentável dos recursos, a exis-
tência de infra-estruturas como 
por exemplo vias de acesso e 
pequenas indústrias tendo em 
conta o processamento, a dis-
tribuição e comercialização, 
bem como, a investigação e di-
fusão de melhores práticas, vi-
sando a sua contribuição para 
existência de um ambiente de 
produção e de negócio propí-
cio para cada interveniente en-
volvido nessa cadeia de valor 
específica. 

Resumindo: Moçambique tem 
uma oportunidade enorme de 
mostrar seu potencial agrícola 
para responder a problemática 
da fome. A alocação de pelo 
menos 10% do orçamento geral 
do estado a agricultura, bem 
como a sua materialização em 
termos de respostas as várias 
necessidades ao longo da ca-
deia de valor, poderá contribuir 
para o aumento da produção 
e produtividade melhorando 
o cenário actual rumo a Uma 
Agricultura Como Fonte Prin-
cipal de Desenvolvimento em 
Moçambique.

TEXTO: MÁRCIA MAPOSSE
FOTO: GETTYIMAGE

Factores que fazem com 
que a nossa agricultura ain-
da não tenha atingido ní-
veis que lhe façam ser con-
siderados como fonte de 
desenvolvimento do país
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A Confederação das 
Associações Eco-
nómicas - CTA, des-

de a entrada em vigor do 
Estado de Emergência, a 
1 de Abril do ano em cur-
so, tem estado a monitorar 
constantemente os impac-
tos da pandemia COVID-19 
e a implementar medidas 
decretadas pelo Governo 
no seio do empresariado 
nacional.
A CTA considera que, os 
primeiros 30 dias do Esta-
do de Emergência, por um 
lado serviram para minimi-
zar e conter a propagação 
da pandemia COVID-19, 
mas, por outro lado, foram 
caracterizados por restri-
ções significativas à acti-
vidade económica, tendo 
resultado em impactos ne-
gativos no ambiente de ne-
gócios e na capacidade de 
geração de rendimentos 
suficientes para manter o 
funcionamento da máqui-
na empresarial.
Em resultado destes im-
pactos, constatou-se que, 
ao longo dos 30 dias do Es-
tado de Emergência, cerca 
de 1,175 empresas, a nível 
nacional, suspenderam as 
suas actividades, afectan-
do mais de 12,160 postos 
de trabalho. Do total de 
empresas encerradas, cer-
ca de 756 empresas são do 
sector de Hotelaria e Turis-
mo que empregam um to-
tal de 5 mil trabalhadores. 
Adicionalmente, apurou-se 
que as empresas que ain-
da se mantêm em funcio-
namento reduziram o seu 
nível de actividade para 
menos de 25%.
Este impacto deve-se, por 
um lado, aos desafios que 
as empresas enfrentaram 
para a implementação 
efectiva da legislação que 
regula as medidas do Es-
tado de Emergência, e, por 
outro, a ausência e/ou in-
suficiência de medidas de 
resposta adequadas para a 
minimização dos impactos 
económicos desta pande-
mia no sector empresarial.
Relativamente à imple-
mentação das medidas 
do Estado de Emergência, 
constatou-se que grande 
parte das empresas não 
têm implementado estas 
medidas de forma integral, 
sendo que o nível de im-
plementação foi estimado 
em 50%, essencialmen-
te, devido às implicações 
financeiras que a imple-
mentação destas medidas 
acarreta, nomeadamente, 
a aquisição de materiais 
de prevenção, os reajusta-
mentos operacionais para 

O BALANÇO DO ESTADO DE 
EMERGÊNCIA NO SECTOR 

EMPRESARIAL - CTA

acomodar o regime de 
rotatividade do pessoal e 
redução do efectivo labo-
ral para 1/3, entre outros. 
Adicionalmente, apurou-se 
que a principal consequên-
cia financeira/operacional 
da implementação destas 
medidas para as empre-
sas é a redução do nível de 
actividade produtiva, que 
em média terá ascendido 
a aproximadamente 75%, 
significando que actual-
mente as empresas ope-
ram em apenas 25% do seu 
potencial. Por conta desta 
redução do nível de acti-
vidade das empresas, da-
dos preliminares indicam 
que, ao longo dos 30 dias 
de emergência, o sector 
empresarial moçambicano 
registou perdas de factu-
ração estimadas em 6,1 Mil 
Milhões Mt, o correspon-
dente a USD 87,1 Milhões, 
sendo os serviços rela-
cionados com o turismo, 
nomeadamente hotelaria, 
agências de viagens, res-
tauração, entre outros, os 
mais afectados.
Neste sector do Turismo, 
no caso dos hotéis, a taxa 
de ocupação baixou para 
menos de 4%, com perdas 
diárias de facturação es-
timadas em 98%, grande 
parte das empresas deste 
sector optou pela suspen-
são das actividades, dada 
a insustentabilidade finan-
ceira de manter o funcio-
namento das empresas. A 
CTA reitera a necessidade 
de adopção de medidas 
excepcionais para apoiar 
a tesouraria destas em-
presas e relançar o nível 
de actividade económica, 
tais como, o relaxamento 
de alguns custos opera-
cionais, nomeadamente, a 
redução em 50% das fac-
turas de água e energia e 
o adiamento de pagamen-
to de impostos, bem como 
contribuições para a segu-
rança social. O INSS deve 
ser mais activo porque o 
seu activo essencial, que 
é o emprego, está em ris-
co, o que poderá afectar a 
própria instituição. O INSS 
deve avaliar como usar a 

TEXTO: ICEF JORNAL
FOTO: GOOGLE

Economia sofre com a Covid-19. O sector económico é dos 
vários asolados pela pandemia que devasta o mundo todo em 
todas as áreas de actividade e o cenário é pouco promissor.

Com mais dias do Estado de emergência há que se encontrar 
alternativas que ajudem a superar após um cenário melhor.

sua posição no mercado 
financeiro, seja para cria-
ção de linhas de apoio às 
PMEs.
O sector das Pescas, que 
é um dos vitais para a 
economia moçambicana 
e que contribui significa-
tivamente para a balança 
de pagamento através das 
exportações, ressente-se 
do cancelamento de en-
comendas, acumulação de 
stocks e aumento de cus-
tos operacionais, aliados 
à redução do preço dos 
produtos pesqueiros no 
mercado internacional que 
torna as empresas deste 
sector menos competiti-
vas por conta dos elevados 
custos operacionais que 
estas empresas continuam 
a suportar.
Sobre o preço dos com-
bustíveis em particular, 
nota-se que existe espaço 
considerável para uma re-
dução significativa, visto 
que no mercado interna-
cional o preço do Petró-
leo Bruto (Crude) tem re-
gistado queda vertiginosa 
desde o início do ano, 
tendo caído em cerca de 
68.5% desde Janeiro até 
a esta parte, passando de 

USD 66.25/Barril para USD 
20.84/Barril. A CTA con-
sidera que esta queda do 
preço do Crude no mer-
cado internacional devia 
reflectir-se no preço dos 
combustíveis para apoiar 
os sectores económicos. 
Com este cenário, os cus-
tos operacionais diários 
dos transportadores pú-
blicos poderiam baixar em 
cerca de 17%, o que pode-
ria aliviar significativamen-
te as perdas dos transpor-
tadores, que ressentem-se 
da redução de cerca de 
57% na sua receita diária 
devido às medidas do Es-
tado de Emergência.
Contudo, a CTA conside-
ra que em relação às fa-
cilidades fiscais, o âmbito 
de aplicação, que limita-
-se às empresas cujo vo-
lume de negócios verifi-
cado em 2019 é inferior a 
2.500.000MTs, não é sufi-
cientemente abrangente e 
deixa de fora grande par-
te do tecido empresarial 
que tem vindo a enfrentar 
grandes desafios neste 
momento bastante difícil. 
Este volume de negócios 
estipulado abrange, maio-
ritariamente, os agentes 

do ISPC – Imposto Simpli-
ficado de Pequeno Contri-
buinte. Pelo que, para que 
esta facilidade possa, de 
facto, apoiar o sector em-
presarial e contribuir para 
o relançamento da econo-
mia, a CTA considera que 
devia-se alargar o seu âm-
bito de aplicação tornando 
elegíveis todas empresas 
sujeitas aos impostos so-
bre o rendimento de pes-
soas colectivas (IRPC). O 
sector de Hotelaria e Tu-
rismo, em que os impos-
tos representam cerca de 
85% da sua estrutura de 
custos, esta facilidade iria 
apoiar significativamente 
a tesouraria das empresas 
e reduzir os impactos de-
sastrosos desta pandemia 
neste sector em particu-
lar. Importa referir que, o 
sector privado tem estado 
a organizar-se para res-
ponder às necessidades 
de produtos essenciais em 
diversos sectores, sendo 
que no sector da saúde, 
em particular, onde até o 
momento, o sector priva-
do demostrou capacidade 
de satisfazer em cerca de 
34% as necessidades do 
Sistema Nacional de Saúde 
em termos de fornecimen-
to de produtos e materiais 
diversos, configura-se uma 
capacidade de resposta 
avaliada em 80 Milhões de 
Dólares, do total de neces-
sidades avaliadas em 235 
Milhões de Dólares.
A CTA, em parceria com 
a Associação Industrial de 
Moçambique – AIMO, tem 
estado constantemente a 
realizar o mapeamento das 
capacidades locais de for-
necimento junto do sector 
empresarial a nível nacio-
nal, na esperança de que 
esta cifra aumente signifi-
cativamente.
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O Ministério da Cul-
tura e Turismo, 
em parceria com a 

UNESCO, o Banco ABSA e 
a Galeria do Porto de Ma-
puto, lançaram em Maputo 
o projecto Arte no Quintal, 
uma iniciativa que consiste 
na realização de Concertos 
e Programas com trans-
missão online através das 

redes sociais - Facebook, 
Youtube e Instagram. 
O projecto pretende bene-
ficiar directamente os artis-
tas que devido a pandemia 
do COVID-19 não podem 
continuar com o seu ritmo 
de produtividade, encon-
trando nesta iniciativa uma 
alternativa ao trabalho que 
estes desenvolvem. 

A iniciativa abrange todas 
as manifestações artísticas 
que serão transmidas nos 
finais de  semana. 
“Este é um contributo às 
necessidades da indústria 
cultural e criativa, ciente 
desta não ser a solução 
para todos os problemas 
desta camada, mas parte 
das inquietações enfrenta-

das pelos artistas no geral 
e que poderão encontrar 
respostas através desta 
iniciativa”, disse a Minis-
tra da Educação e Cultu-
ra, Edelvina Materula em 
conferência de imprensa 
no acto do lançamento do 
projecto realizado na Casa 
de Ferro na cidade de Ma-
puto.

ARTE NO

ARTÍSTICO NACIONAL
UM PROJETO

 NO QUINTAL

Alternativas pela cultura em tempos de pandemia. União de esforços em prol dos 
artistas tem sido notáveis pelo mundo fora e Moçambique não fica alheio a realidade.
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No sector de petróleo e gás as-
sistiu-se á queda do preço do 
baril para níveis históricos devi-
do a menor demanda por pro-
dutos derivados do petróleo, 
como os combustíveis essenciais 
para o transporte de carga e de 
passageiros, ou como fonte para 
geração de energia, que suporta 
a actividade produtiva, ou como 

insumo para outros derivados. 
Em termos de impactos directos, 
mais de 500 PMs associadas as 
indústrias extractivas especial-
mente no sector mineiro estão 
afectadas pelos impactos da 
pandemia da COVID-19, cerca de, 
85 suspenderam completamente 
as suas actividades devido a sus-
pensão temporária dos contrac-

tos, consequentemente mais de 
26 mil postos de trabalho podem 
estar em risco se a situação fi-
nanceira das empresas se agra-
var. Cerca de 160 PMEs na área 
mineira registaram uma redução 
significativa na facturação, o que 
corresponde a uma perda de re-
ceita estimada em cerca de USD 
12.6 milhões.

UM OLHAR PARA A INDÚSTRIA EXTRACTIVA

IMPACTO NO VOLUME DE VENDAS

Com os principais mercados dos produtos 
desta indústria fechados e o comércio inter-
nacional estagnado, a queda da demanda no 
sector até Maio de 2020 é significativa. Até 
ao presente momento, 32% das empresas as-
sociadas as indústrias extractivas registaram 
uma redução de 100% no volume de negócio 
e estão encerradas. Os custos das empresas 
aumentaram em 30% a 50% devido a imple-
mentação de planos de prevenção contra a 
Covid-19 e gestão de pessoal como o aumen-
to do número de frotas para o transporte de 
pessoal e outras medidas.

IMPACTO NA MASSA LABORAL

A massa laboral reduziu na ordem de 42% 
no sector mineiro e 29% no sector de petró-
leo e gás quando comparado com o período 
antes da Covid-19, o que corresponde a cer-
ca de 2225 trabalhadores num exemplo de 
20 empresas do sector mineiro, destes 36% 
ficaram sem os seus postos de trabalho de-
vido ao encerramento da empresa que viu o 
seu volume de negócio reduzido. A redução 
da massa laboral nas concessionarias foi de 
74%, nos fornecedores de bens e provedo-
res de serviços 65% e nas subcontratadas 
em 15%.
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Grupo

Aqui você pode

A té Couve de 19 Su-
biu é nome da re-
cente exposição 

virtual de artes plásticas, 
patente no Museu Mafalala 
de 15 de Maio à 15 de Junho 
do corrente ano de 2020. A 
mesma conta com obras de 
19 artistas plásticos nacio-
nais e versa sobre o impac-
to da pandemia Covid-19 na 
sociedade moçambicana, 
com particular incidência 
para a cesta básica familiar 
e a condição socio-econó-
mica do cidadão comum. 
A curadoria é desenvolvi-
da pelo movimento ‘’Nós 
Arte’’ coordenado pelo ar-
tista plástico moçambica-
no ‘’Chiken’’ e tem como 
principal mote uma refle-

ATÉ COUVE DE 19 SUBIU

Covid-19 inspira mostra online. Obras 
de 19 artistas plásticos podem ser vistas 
até 15 de Junho no Museu Mafalala no 

facebook e Instagram

TEXTO: IVAN LARANJEIRA
FOTO: MUSEU MAFALALA

xão a volta da pandemia, a 
introdução de novos para-
digmas sociais e de convi-
vência face ao Coronavírus 
assim como o surgimento 
de novas estéticas e moda-
lidades artísticas derivadas 
deste fenómeno mundial. 
“Até Couve de 19 Subiu’’ 
enquadra-se nas acções de 
celebração do dia mundial 
dos museus, celebrado a 18 
de Maio, que este ano tem o 
lema: Museu para Igualdade 
- Diversidade e Inclusão. Os 
visitantes poderão aceder a 
exposição por via das redes 
sociais do Museu Mafalala e 
para aqueles que desejam 
comprar as obras, podem 
usar a mesma via online. 
Para além da exposição, o 
programa do Museu Ma-
falala contempla ao longo 
dos 30 dias várias sessões 
de conversa com os artistas 
e a curadoria.

DISPONÍVEIS
[01] FLAT TIPO 1
[03] FLAT TIPO 3

DISPONÍVEIS
[01] FLAT TIPO 1
[03] FLAT TIPO 3

TERRAÇO COMUM
COM VISTA AO MAR

AR-CONDICIONAMENTO
ESTACIONAMENTO

ÁGUA QUENTE

LOCALIZAÇÃO: 
SOMMERSCHIELD II
CEL:+258 849113154
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A COVID-19, condicio-
na a 2a Edição da 
Semana Africana de  

Moçambique 2020, evento 
habitualmente realizado de 
25 de Maio data do aniver-
sário do continente africa-
no, a 31 do mesmo mês.

Henriqueta Macuacua Di-
rectora-Geral do Festival, 
realçou a tristeza e
 destacou a descoberta 
do digital como fonte para 
transmitir as actividades de 
diálogo programados para 
o corrente ano de 2020.
O Afro-futurismo foi o tema 
escolhido para a conver-
sa com o filósofo Severino 
Ngoenha que abriu a sema-

na Africana de Moçambique 
2020. Outras apresenta-
ções ficam para 2021. A Se-
mana Africana é um evento 
multicultural que engloba 
várias actividades como o 
desfile de moda, intercâm-
bio musical, debates a res-
peito das artes e cultura no 
continente africano. O lema 
África 21, é uma proposta, 
uma provocação, o centro 

de reflexão, em que gra-
vitam as artes, o design, a 
tecnologia, num desejo de 
que o pensamento africano 
se torne o centro das trans-
formações. É um convite 
para os países africanos 
refletirem sobre os proble-
mas do século XXI, e como 
a nova geração de jovens 
criativos, artistas buscam as 
suas tradições.

SEMANA AFRICANA 
DE MOÇAMBIQUE 2020

Covid-19 condiciona cancelamento de evento. Somam-se os eventos que adiados ou até 
mesmo cancelados por causa da pandemia que asola o mundo todo.

TEXTO: ICEF JORNAL
FOTO: SAM

Vanito tinha um sonho que o perseguia incansavel-
mente, porém a condição financeira dos seus pais 
tornava este sonho distante. Numa fuga pela floresta 
conhece Rosa e assim começa a sua jornada cheia 
de peripécias e lições de Educação Financeira.

Trata-se de 
uma obra

[Conto 
Infanto-juvenil]

escrito por
Domingos 

Novela
Consultor 

Financeiro 
que carrega

consigo uma
bagagem

na arte de 
escrever


