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O lançamento das 
celebrações do 
Mês da Mulher, 

contou com a presen-
ça da Primeira-Dama 
da República de Mo-
çambique, Isaura Nyu-
si. Também estiveram 
presentes a OMM e 
demais convidadas de 
grupos de mulheres. 
O evento iniciou com a 
deposição de uma co-
roa de flores na Praça 
da OMM, seguida de 
uma marcha pelas ruas 
de Maputo que termi-
nou num Centro de 
Acolhimento de Idosos 
localizado no bairro de 
Maxaquene, local onde 
decorreram os discur-
sos de exaltação as 
efemérides.

ICEF JORNAL FEMININO é uma publicação mensal em formato impresso e digital que divulga informação e inclui artigos de opinião sobre o em-
preendedorismo. O jornal respeita os direitos e deveres constitucionais da Liberdade de Expressão, de Informação e cumpre com a Lei de Imprensa.

ICEF JORNAL FEMININO - Propriedade da Ideias e Conteúdos, Lda
Registado Sob o Nr. 02/Gabinfo-Jan 2018
SEDE - Rua do Frei Amaro de S. Tomaz, Nr. 35, 3o andar, Malhangalene,
Maputo - Moçambique, Telefones: +258 827179349/849535079
E-MAIL: icefjornalfeminino@gmail.com
Conselho de Administração: Módi Maleiane, Isabel Chirrime
Director: Izidro Dimande

Revisão: ICEF Jornal Feminino
Layout & Paginação: BM - Dlovane
Fotografia: Google, SIC, ICEF Jornal Feminino
Direcção Comercial: Ideias & Conteúdos, Limitada
Distribuição: Ideias & Conteúdos, Limitada
Tiragem: 3000 Exemplares

FICHA TÉCNICA

Mês da Mulher Moçambicana
A deposição da coroa de flores na Praça da OMM,

seguida da uma marcha pelas artérias de Maputo e a
visita a um Centro de Acolhimento de idosos 

marcaram o lançamento das celebrações.

Para a Ministra mo-
çambicana do Género, 
Criança e Acção So-
cial Cidália Oliveira, “as 
celebrações do Mês 
da Mulher, decorrem 
da implementação das 
acções preconizadas 
pelo Programa Quin-
quenal do Governo que 
definem como uma das 
prioridades, a Eman-
cipação e Empodera-
mento da Mulher, este 
ano sob o lema: 

Pensemos na Igualda-
de, Construamos com 
Inteligência, Promova-
mos para a Mudança. 

Celebraremos vários 
momentos para exaltar 
o papel da Mulher na 
nossa sociedade.

Segundo Isaura Nyusi, Primeira 
- Dama de Moçambique, a co-
memoração do Mês da Mulher 
é importante para a reflexão e 
defesa dos Direitos da Mulher. 
É sinônimo do conhecimento e 
valorização da Mulher no de-
senvolvimento do país. O lema 
exige de todos maior reflexão 

sobre o progresso, desafios 
na promoção da defesa dos 
Direitos da Mulher e de agir-
mos de forma mas célere em 
acções consolidadas e firmes 
por forma a dar uma contribui-
ção mais vantajosa as esferas 
sociais, económicas, culturais 
e políticas e, assim alcançar a 

igualdade do género que tanto 
almejamos. 
“Apesar dos progressos alcan-
çados, ainda temos grandes 
desafios que requerem enga-
jamento de todos, pelo que 
somos chamados a nos em-
penharmos afincadamente na 
construção e manutenção da 

paz a todos os níveis, encora-
jando a participação da Mulher 
e do Homem na prevenção 
e combate ao HIV/SIDA, ao 
Cancro do Colo do Útero e 
da Mama, da Próstata, na eli-
minação da Subnutrição, dos 
Casamentos pré-maturos, e da 
violência baseada no género.
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O Banco de Moçambique 
convocou um encontro 
com a CTA, represen-

tada pelo Pelouro da Política 
Financeira, para dar um infor-
me sobre as razões que mo-
tivaram as decisões tomadas 
na Sessão Extraordinária do 
Comité de Política Monetária.
Esta sessão também serviu 
para colher a sensibilidade do 
sector privado sobre os sinais 
lançados por estas medidas 
no ambiente empresarial.
Dentre várias decisões, des-
taca-se o aumento da Taxa de 
Reservas Obrigatórias para os 
passivos em moeda externa 
para 900 pontos base, passan-
do a 36 por cento. Conforme 
expôs o Banco de Moçambi-
que, esta decisão foi motivada 
pelo agravamento das per-
cepções dos riscos externos 

resultantes da aceleração no 
crescimento da economia nor-
te americana e pelas tensões 
comerciais com a China, que, 
segundo as previsões, pode 
culminar com o fortalecimento 
do Dólar Americano. Espera-
-se que com o resultado dos 
choques no mercado interna-
cional que provêm da volatili-
dade dos valores/preços das 
commodities

“COMMODITIES” 
[correspondente aos 

produtos de qualidade e 
características uniformes, 
que não são diferenciadas 
de acordo com quem os 

produziu ou da sua 
origem, sendo o seu preço 

uniformemente determinado 
pela oferta e procura 

internacional]

haja uma redução significativa 
da entrada de divisas e pres-
sões para uma depreciação do 
Metical mais acentuada, sem 
descurar o risco de uma ten-
dência da depreciação cambial 
do metical resultante do efeito 
das eleições presidênciais em 
Outubro próximo. Tendo em 
conta as decisões tomadas 
por este Comité (CPMO) em 
Fevereiro passado, que indi-
cavam um ambiente de es-
tabilidade macroeconómica, 
uma medida drástica desta 
natureza, adoptada 1 mês de-
pois da sessão anterior, pode 
constituir um susto para a 
economia. A medida poderia 
ter sido um pouco mais cau-
telosa, não pelo resultado que 
se pretende alcançar, mas pela 
percepção que a mesma lança 
para a economia. Sem prejuízo 

do entendimento de que a Taxa 
de Reservas Obrigatórias é um 
instrumento que não pode ser 
alterado com frequência pelo 
efeito que tem na base mo-
netária e na oferta de moeda, 
a opinião é que este aumento 
poderia ter sido gradual e con-
jugado com outros instrumen-
tos para evitar que haja uma 
depreciação cambial de pro-
porções irreversíveis.      
A CTA apelou ao Banco de 
Moçambique que em contex-
tos de visível manutenção da 
situação macroeconómica do 
País e do contexto externo, 
implemente medidas que não 
causem choque e espanto no 
mercado, agravando o am-
biente de negócios que está 
paulatinamente em recupera-
ção. 
In: CTA

Decisões da Sessão Extraordinária
do Comité de Política Monetária
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Concentrados no portão 
principal que dá acesso 
a Cadeia Penitenciária da 

Província de Maputo - Cadeia 
Civil, fomos submetidos a ha-
bitual revista e respectiva iden-
tificação, avaliaram os me-
morandos que posteriormente 
foram registados em pautas 
por forma a permitir a visita.
Depois de algum tempo de es-
pera, dois agentes colocaram 
se entre nós e deram a ordem 
do dia: “Vamos avançar, por 
aqui. O director da cadeia já 
deu o aval e já reunimos os 
reclusos necessários para as 
entrevistas.” 
Nesse momento, um enorme 
portão roncava como aviso da 
nossa passagem. Caminha-
mos em direcção a um pátio 
revestido de palmeiras e deco-
rações em flores e dunas de 
areia. Enquanto um grupo de 
reclusos ensaiava danças tra-
dicionais de guerra e victória, 
ao som dos tambores, batu-
ques e chocalhos, outro en-
chia-se de nostalgia na emo-
ção do jogo de futebol que aos 
gritos soou: goollloooo. Mais 
adiante, outro grupo forma-
va filas nas janelas de saúde, 
esperando pelo medicamento 
para aliviar a sua dor.
Nos acomodamos numa das 

O ICEF Jornal Femini-
no em parceria com a 
ARDM, realizou uma 
visita de trabalho, li-
derada pela TV Surdo 
Moçambique. Nosso 
acesso foi pela zona de 
banho de sol onde se 
encontravam cerca de 
400 reclusos, que na-
quela manhã de sol in-
tenso realizavam diver-
sas actividades desde 
desportivas, fábrico de 
objectos de adornos, 
aulas, cuidados médi-
cos entre outras.

sombras de uma mangueira 
enorme e verde, sem frutos 
onde um grupo de reclusos 
recebia palestras sobre os cui-
dados a ter com a saúde. Tam-
bém haviam aqueles que em 
pequenos círculos, adoravam 
os seus Deuses e rezavam em 
voz morta de alívio de mais um 
dia passado nas celas. 
Alinhamos os bancos e cadei-
ras, montamos os tripés das 
câmeras fotográficas, de fil-
mar, configuramos a côr e luz 
e por fim fomos autorizados a 
iniciar as filmagens e captação 
de som. Explicamos o motivo 
da nossa visita e todos con-
cordaram em dar a cara, liber-
tar o grito de socorro e de ape-
lo a redução das suas penas.
Nossa conversa iniciou com 
Dercilis Mendoça Cardoso 
preso em 2015 por tráfico de 
droga. É deficiente físico e usa 
uma prótese na perna direita. 
O paraguaio conta que entrou 
em Moçambique para deixar 
droga que estava escondida 
na sua perna postiça. Este 
refere que a prótese devia ter 
sido trocada passados 5 anos 
mas por falta de condições a 
situação tem lhe provocado 
dores de coluna. Além dessa 
enfermidade, Mendoça padece 

de hérnia a mais de um ano. 
Enquanto aguarda por uma ci-
rurgia, socorre-se dos precá-
rios cuidados médicos locais 
e da medicina tradicional que 
aprendeu na sua terra natal. 
Mendoça clama ainda por uma 
extradição para o seu país, 
facto que tem sido complicado 
uma vez que a representação 
diplomática do seu país ape-
nas funciona na África do Sul 
o que torna a assistência lenta 
e demorada. Contudo, este co-
munica-se com a sua família 
através de cartas e chamadas 
telefónicas nos dias de visita 
do oficial da Embaixada. Este 
diz que para obter nova próte-
se, teria que recorrer a fundos 
próprios, o que se torna difícil 
pelo seu elevado preço. Tudo 
o que consegue só lhe serve 
para comprar bens de limpe-
za e roupas. Tirando a tristeza 
do Mendoça, os reclusos com 
deficiência física têm recebi-
do apoio em alguns serviços 
básicos proporcionados por 
colegas de boa vontade. A 
água que consomem é lhes 
fornecida por pessoas que a 
buscam no poço. Quando há 
escaramuças, são estes mes-
mos colegas que os defendem 
colocando-os em locais segu-

ros e protegidos. 
Mas nem tudo são alegrias. Há 
dias em que ninguém os aju-
da. Mendoça foi preso com 50 
anos de idade e têm solicitado 
as autoridades da cadeia que 
facultem uma dieta baseada 
em frutas.
Também conversamos com 
Fernando Luís condenado a 2 
anos e 2 meses desde Novem-
bro de 2017 por violação se-
xual a sua ´namorada´. Este, 
conta que foi o pai da vítima 
que instaurou o processo que 
culminou com a sua prisão, 
pois, a vítima era na altura me-
nor de idade e a relação entre 
ambos não era do consenti-
mento dos pais.  Este diz não 
guardar rancor da família da 
ex-namorada, porque sonha 
sair em breve e seguir sua vida 
em paz de espirito e poder re-
cuperar o tempo. Este está a 
cursar corte e costura e ganha 
dinheiro nas vendas e repara-
ção de vestuário e objectos de 
adornos reciclados. O seu pé 
amputado não lhe permite uma 
mobilidade ou flexibilidade na 
realização de algumas activi-
dades do dia-a-dia. Consegue 
ir buscar água no poço e pro-
cura não se involver em brigas 
com os colegas. 

“A deficiência não deve interferir na capacidade
de realização de qualquer actividade do prisioneiro”

Reclusos com deficiência
uma história de vida
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Preso a 1 ano e 6 meses en-
contramos o Adolfo Maluleque 
que a quando da sua prisão 
dedicava-se a compra e venda 
de roupa de 2ª mão - calami-
dade. Ele conta que na sua ha-
bitual procura de roupas para 
revenda, ele e outros compa-
nheiros seus foram confundi-
dos como malfeitores, pois, na 
viatura em que eles vinham foi 
interpelada pela polícia de pa-
trulha ao longo da EN4. 
Adolfo lembra que no meio 
daquele mal entendido, come-
çou a ouvir disparos da polícia 
contra eles. Na tentativa de 
fuga, Maluleque foi alvejado 
duas vezes na perna direita 
e outras duas no abdómem, 
tendo encravando uma das 
balas próximo da sua medula 
espinhal. Já no hospital foi lhe 
retirada uma das balas. Adol-
fo refere ainda que o custo da 
cirurgia aqui no país é bastan-
te elevado e na situação dele, 
requer especialistas. O nos-
so interlocutor conta que lhe 
saem lágrimas sempre que a 
esposa lhe visita. Este diz ter 
sugerido a sua parceira que 
seguisse seu caminho sozi-
nha, pois, ele não acredita que 
seja solto. Deficiente no pé es-
querdo, Maluleque lembra que 
quando chegou a cadeia, teve 
dias dolorosos até se adaptar. 
Este espera por um apoio da 
sua Embaixada em Maputo, 
no que se refere aos cuidados 
médicos e a cirurgia. Diz ain-
da sentir-se frustrado com a 
equipa médica da cadeia que 
não trata com afinco os presos 
doentes e necessitados.
Maluleque é da opinião de que 
os presos deveriam ser coloca-

“os presos deveriam ser 
colocados de acordo com o 
seu estado físico criando-se 

celas para deficientes”

dos de acordo com o seu esta-
do físico, propondo a criação 
de celas para deficientes, visto 
que quando há escaramuças, 
os deficientes correm risco. A 
alimentação é outro aspecto 
triste, pois, só tem uma refei-
ção por dia, refere Adolfo. A 
diversificação com vitaminas 
e proteínas acontece apenas 
quando suas famílias trazem. 
Este lembra que já solicitou a 
redução da sua pena mediante 
pagamento de caução, mas a 
resposta foi sempre dolorosa e 
recusada, pois, as autoridades 
moçambicanas olham para o 
estrangeiro como um indivíduo 
com posses.  
Nasser Suleiman é mais um re-
cluso e estudante da 9ª classe. 
Está preso desde 2015 e con-
denado a 13 anos de cadeia 
por vender viatura roubada na 
cidade de Xai-Xai de onde é 
residente. Foi transferido para 
Maputo por causa da sua si-
tuação de saúde, pois  assim 
fica mais próximo do Hospi-
tal Central, onde pode reali-
zar exames médicos sempre 
que necessário. Nasser tem 
uma bala alojada a cabeça, o 
que lhe cria frustração, pois, 
a mesma têm lhe criado uma 
deficiência na locomoção. 
Sempre que faz fisioterapia 
sente que sua deficiência tem 
piorado bastante uma vez que 
não sente os seus membros 
superiores e inferiores. 
Nasser é da mesma opinião 
do Maluleque, de que os reclu-
sos deficientes deviam estar 
em celas separadas porque o 
tratamento desta classe social 

requer atenção especial.
Para a ARDM - Associação 
dos Reclusos Deficientes de 
Moçambique, na voz do seu 
presidente Reginaldo Chirind-
zane, não tem sido fácil apoiar 
este grupo alvo, mas a Direc-
ção Nacional das Prisões Mo-
çambicanas tem contribuído 
bastante e as ajudas tem cres-
cido cada vez mais.
Para o ex-presidiário conde-
nado a 9 meses por partici-
par numa ‘luta’ de venda de 
terreno, Chirindzane diz que o 
período em que esteve preso 
abriu-lhe caminho para traba-
lhar com esta camada desfa-
vorecida. Reginaldo também 
é deficiente mas conta que 
quando esteve preso nunca 
deixou de ter prazer de viver 
a cada minuto, enfrentando o 
sistema até criar esta associa-
ção. O desespero e a menta-
lidade dos guardas e técnicos 
tem sido a maior dor de cabe-
ça, particularmente na tramita-
ção dos expedientes de saúde, 
soltura, solicitação à audições 
refere o nosso interlocutor. Os 
direitos da pessoa humana são 
todos escamoteados. A ARDM 
é a única associação no país 
que zela pela pessoa deficiente 
presa e condenada. 
Para o psicólogo do centro 
prisional Cesário Boaventura, 
todo o homem está doente até 
que se prove o contrário.
Afirma que as normas de con-
vivência humana sempre exis-
tiram, mas o homem pela sua 
natureza de convívio comete 
crimes e o deficiente não está 
isento disso. A penitenciária é 

para todos os reclusos sem 
descriminação. 
A deficiência não deve interfe-
rir na capacidade de realização 
de qualquer actividade do pri-
sioneiro. Temos tido sempre 
aulas motivacionais onde são 
ensinados métodos de boa 
convivência com os outros, 
mas o homem por vários moti-
vos os ignora.
Ramos Zambuco, director da 
cadeia finaliza a nossa visita 
dizendo que: de forma geral o 
acompanhamento à saúde do 
preso é feito pelo Posto médi-
co local. Sobre o recluso com 
a bala alojada a cabeça, está 
tem sido acompanhado e que 
vários médicos tem sido una-
nimes em dizer que a cirurgia 
para este caso é bastante de-
licada e merece especial aten-
ção de profissionais compe-
tentes. 
Sobre os pedidos de redução 
de penas mediante pagamen-
to de cauções, Zambuco diz 
ser competência do Tribunal 
responder. Este lembra que 
alguns pedidos foram aceites 
e há outros ainda aguardando 
aprovação ou resposta.
“A cadeia sensibiliza a todos 
detidos, independentemente 
do seu estado físico a se as-
sociarem aos centros abertos 
e especializados, salienta Ra-
mos.
O mesmo, apelou ainda aos 
tribunais e outras entidades a 
responderem o grito dos reclu-
sos, pois, a tarefa da cadeia é 
de cuidar dos casos tramita-
dos pelo sistema judicial. Fina-
lizou ©
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M embro da CTA para Pelouro da 
Mulher Empresária e Empreen-
dedorismo Módi Maleiane, 

marcou presença na XVIª Conferência 
Anual do Sector Privado-CASP 2019. 
Para a empresária, proprietária da 
Ideias e Conteúdos, Icef Microcrédito, 
Mochi Investimento, Embaixadora da 
Associação ICEF, Icef Jornal Feminino, 
colaboradora na MaleHolding e, pa-
lestrante motivacional, “participar num 
evento ligado a análise dos negócios 
do país é muito importante. Pudemos 
ver nestes dois dias o estágio geral da 
Agricultura, das Indústrias de Trans-
formação, das parcerias a serem tra-
çadas e financiamentos existentes no 
país. Avaliamos o nosso perfil tendo 
em conta a melhoria dos sectores prio-
ritários, como Agricultura e Prestação 
de Serviços. A CASP é uma janela que 
deve promover soluções para empre-
sário. Vimos as linhas de financiamento 
existente que devem ser aproveitadas 
desde que a construção dos projec-
tos esteja dentro dos parâmetros dos 
financiadores. Analisamos a interven-
ção do Governo como elemento prin-
cipal na cadeia de negócios do país e 
fronteiras e achamos positiva. Também 
foi positiva a participação da Mulher 
nos debates, elas mostraram sua pre-
sença e dedicação aos negócios.
Sobre os temas debatidos e recomen-
dações do Governo na pessoa do 
Presidente da República Filipe Jacin-
to Nyusi, Módi é de opinião que num 
futuro breve os vários intervenientes 
devem transformar as oportunidades 
para o bem do país no contexto dos 
negócios internacionais.

Módi Maleiane
presença assídua
no CASP 2019

IZIDRO DIMANDE
iz.dimande@gmail.com

Esta edição do seu ICEF Jornal Feminino, inicia com o tema  de 
solidariedade às vítimas do ciclone IDAI que fustigou as províncias 
de Sofala, Manica e Tete onde mais de 400 pessoas perderam a 
vida e outras milhares ficaram desalojadas e a receber ajuda de 
todos os lados através de iniciativas de campanhas nacionais e 
internacionais. 
O país, em especial as províncias afectadas, perderam quase tudo, 
mas não perderam a esperança de se reconstruir pedra a pedra, 
para devolver à Beira o brilho que sempre teve.
O mês de Março iniciou com o lema: Pensemos na Igualdade, 
Construamos com Inteligência, Promovamos para Mudança em 
exaltação à Mulher Moçambicana. 
Em todo o país estão a decorrer diversas actividades em prol da 
união entre mulheres e a sociedade mais activa e par ticipativa. 
O espaço é vasto, as opor tunidades são para todos e é altura de 
olharmos para a mulher sem descriminação ou tentativa de a vio-
lentar seja de que forma for.
Nesta edição, a nossa campanha de apoio as mulheres da Beira 
com ofer ta de uma capulana, tecido fundamental na construção da 
nossa sociedade, é nosso foco e apelamos a contribuição de todos 
em prol desta iniciativa da Associação ICEF e parceiros.
Ficará por dentro do que foi a XVIª Conferência do Sector Privado 
realizada em Março último, organizada pela CTA. 
O nosso jornal visitou os reclusos deficientes físicos da cadeia 
civil, de onde em conversas colhemos informações de interesse 
social. 
Nhenha é a representação da dança xingomana, de André Bahule. 
Apresentado em formato de filme/documentário Nhenha exalta esta 
dança de uma forma culta e histórica. 
Lewis Hamilton piloto da fórmula 1 que representa a Mercedes, 
venceu o grande prémio de Bahrain, fruto de uma recuperação de 
mais de 47 voltas de atraso para Charles Leclerc da Ferrari.

Boa leitura!

Saudações!

16 - 19 Maio
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A gostinho Vuma disse no 
seu discurso de aber-
tura que se aguardava 

com ansiedade a reposição do 
incentivo do IRPC em 10 por 
cento na Agricultura.
“Sobre a conjuntura macroe-
conómica, registamos a reto-
ma da estabilidade económica 
face a 2018. Preocupa-nos que 
estando no terceiro mês deste 
exercício económico ainda não 
haja liquidez, num ano atípico 

que temos consciência que a 
gestão administrativa nacional 
poderá durar 7 meses, passan-
do as atenções todas ao ciclo 
eleitoral que se avizinham. Isto 
levanta no seio dos empresá-
rios uma incerteza não apenas 
relativa a conclusão dos paga-
mentos das dívidas do Estado, 
mas sob tudo a injecção da 
liquidez adicional para a de-
manda de criar novas oportu-
nidades de negócio. Queremos 

A CTA atribuiu no Jantar de Gala os Prémios de 
Mérito a Salimo Abdula, Kekobad Patel, Prakash 
Prelhad, Luís Magaço Jr. e Samuel Chissico 
por se terem destacado com o seu contributo 
no desenvolvimento de uma classe empresarial 
moçambicana robusta, dinâmica e mais compe-
titiva nos domínios do: Desenvolvimento do As-
sociativismo Empresarial para o fortalecimento 
do diálogo com Governo; Promoção e Concre-
tização de Investimentos; Acção para Remoção 
de Barreiras ao Comércio Internacional que con-
tribuiu para Melhoria do Posicionamento de Mo-
çambique no ranking do Doing Business através 
da redução do tempo e custo para exportar e 
importar; Promoção de Investimentos para o 
Desenvolvimento da Agricultura.

Ainda no decurso da 
XVIª CASP o Governo e 
o Sector Privado assina-
ram o Memorando sobre 
a Matriz de Prioridades 
de Reformas a serem 
executadas até finais de 
2019. O Memorando foi 
rubricado pelo Ministro 
da Indústria e Comér-
cio e pelo Presidente da 
CTA, respectivamente, 
Ragendra de Sousa e 
Agostinho Vuma. A Ma-
triz é composta por 10 
pontos e a sua execução 
será objecto de aprecia-
ção periódica pelo Con-
selho de Monitoria do 
Ambiente de Negócios 
(CMAN). 

A TDB mostrou dispo-
nibilidade para financiar 
entre 7 e 13 milhões de 
dólares americanos para 
2 projectos, um de mo-
biliário e outro de cons-
trução de um campus 
universitário, os dois 
avaliados em 39 milhões 
de dólares e já contam 
com a potencial parce-
ria do BAD no valor de 
13 milhões de dólares. 
Igualmente, a TDB mos-
trou interesse num pro-
jecto de 28 milhões de 
dólares para construir 
infraestruturas de produ-
ção de arroz envolvendo 
550 pequenos agriculto-
res dos quais 60% serão 

mulheres. O Fundo Lela-
pa recebeu 5 projectos 
avaliados entre 500 mil 
dólares e 5 milhões de 
dólares. Os Projectos de 
500 mil dólares (Agro-
pecuária) e 3 milhões 
(Energia/Electricidade) 
vão a análise para pos-
terior pronunciamento 
do investidor. A CDC que 
financia no mínimo 20 
milhões de dólares em 
regime de comparticipa-
ção, recebeu 2 projectos 
nas áreas do agronegó-
cio e banca. Vai a ne-
gociação o projecto do 
sector bancário de modo 
a operacionalizar a par-
ceria entre estes.

Assinatura de MEMORANDOs
PARA ESTE 2019

sim a aprovação das reformas, 
para a subida do raking do 
Doing Business. Sobre a agri-
cultura reflectimos com uma 
prioridade nacional, uma das 
prioridades é a reposição do 
incentivo do IRPC tornando 
o sector mas atractivo. Sob a 
eletricidade persiste o desafio 
e custo e fiabilidade da cor-
rente eléctrica, não é compres-
sível que Moçambique como 
um dos maiores produtores da 

energia hídrica, tenha o custo 
de eletricidade entre 40 e 60 
por cento mais caro que pra-
ticada nas regiões industriais 
da África do Sul. As oscilações 
frequentes da corrente se têm 
traduzido em custos avultados 
para os operadores, estimado 
em 5 dias de perda de produ-
ção. A conjugação destes ele-
mentos tem contribuindo ne-
gativamente num mundo mais 
competitivo.”

Prémio de Mérito a
cinco individualidades

Nos dias 13 e 14 de Março, a CTA realizou a XVIª 
Conferência Anual do Sector Privado, evento que 
procurou buscar a melhoria do sector industrial 
nacional e melhoramento da cadeia de produção, 
distribuição e qualidade dos produtos e serviços do 
sector agrícola e industrial, assim como de pres-
tação de serviços. Divididos em quatro painéis, os 
temas propostos foram debatidos por especialis-
tas da área. O público presente também contribuiu 
com as suas intervenções focadas nos objectivos 
da Conferência.
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Painel I 
– Indústria agro-alimentar
– a alavanca para o agronegócio.

Como tornar a agricultura e agronegócio numa actividade produtiva em Moçambique? 

A OLAM trabalha em 16 plata-
formas agrícolas, com mais de 
62 mil profissionais que operam 
através das cooperações com os 
agricultores locais. Está em 32 
países e a 20 anos em Moçam-
bique. Hoje é um dos líderes de 
exportação de castanha de caju, 
algodão e produtos alimentares. 
O sector de processamento de 
cajú tem crescido no país, o que 
contribui para o aumento do em-
prego, particularmente para as 
mulheres. O Governo tem dado 
o seu apoio a nível político para 
que este grupo de agricultores 
possa fortalecer o incremento da 
produção no país.
“O apoio da legislação do nos-
so sector é um dos factores de 
maior sucesso. Há um impulso 
para as empresas de pequena e 
média escala, em se empenha-
rem e desenvolverem esta indús-
tria. Os produtores devem estar 
assegurados e engajados no 
sector, desde a produção até o 
processamento”. Frisou Sridhar 
Krishnan – Director Nacional da 
OLAM em Moçambique.

A OLAM é a maior produtora da 
semente de gergelim, com uma 
produção que chega as 25 to-
neladas por época, crescimento 
este equiparado a outras cul-
turas, como o tabaco, produto 
pouco conhecido e que tem tri-
plicado a sua cadeia de produção 
de pequena escala. O objectivo 
principal da OLAM é processar 
esta semente para a produção do 
óleo em Moçambique.
Hugo Gomes das Cervejas de 
Moçambique - CDM, afirma que, 
falar da agricultura é de grande 
responsabilidade no nosso país, 
porque absorve 72 por cento da 
mão-de-obra activa. 
Quando a CDM, lançou a 1ª cer-
veja a base de mandioca no mun-
do, tínhamos uma realidade com 
um baixo poder de compra. Na 
realidade, as nossas matérias-
-primas são importadas e onero-
sas, o que leva ao encarecimento 
do produto final. Isto levou a que 
a CDM procurasse um produto 
local que pudesse reduzir os cus-
tos, e foi a mandioca que veio e 
tornou o mercado mais ambicio-

so. O Governo interveio na alte-
ração da pauta aduaneira dando 
um incentivo fiscal aos detento-
res deste negócio. 
Orgulhamo-nos de dizer que 14 
mil agricultores vivem a base da 
mandioca que fornecem a CDM. 
Temos apoiado na formação em 
técnicas agrícolas, fazendo a 
ponte entre o camponês e o pro-
duto final. 
A Impala é o sorriso dos milhões 
de moçambicanos mas se o Go-
verno continuar com o processo 
da selagem da cerveja, pode pôr 
em causa o crescimento da sua 
produção uma vez que o custo 
de selagem vai ser deduzido ao 
consumidor final.
Américo Marques da Higest diz 
que “A maioria do frango consu-
mido em Moçambique é produzi-
da pelo sector familiar e por pe-
quenos produtores. O consumo 
de frango é de 3.5kg por pessoa/
ano, mas na República da África 
do Sul é de 30kg por pessoa/ano. 
A taxa de urbanização é crescen-
te e obriga ao consumo de mais 
calorias e proteínas. 

Os desafios das indústrias agrí-
colas são o que se espera. As 
rações são 70 por cento da ma-
téria-prima de produção de um 
frango, produzidos através do 
milho e soja. Em 2018 compra-
mos toda a soja produzida em 
Moçambique. O ideal é que o 
milho não seja importado. A di-
ficuldade em trazer o milho até a 
zona sul está no preço aplicado, 
associado a qualidade do milho. 
A qualidade da ração, alimento 
principal do frango não é satisfa-
tória. Os contaminantes do grau 
do milho é retirado no proces-
samento deste nas moageiras 
para a produção de uma ração 
de qualidade e daí concluimos 
que compramos caro um tipo de 
milho que depois vai ser reduzido 
a nada na moageira. Este custo 
influencia no agravamento da su-
bida do preço do frango ao con-
sumidor final. Quanto ao factor 
humidade nos cereais tem vindo 
a baixar, e é um assunto que está 
a ser gerido nas zonas de produ-
ção. Precisamos melhorar a nos-
sa qualidade produtiva.”
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Este painel tinha em vista discutir o es-
tágio da economia moçambicana tendo 
como foco o investimento estrangeiro e 
as exportações.
Para Mabouba Diagne, a agricultura é 
considerada a base do desenvolvimen-
to. Os produtores e agricultores sempre 
pensam exportar o seu excedente para 
a América. Moçambique não consegue 
dominar a produção e exportação deste 
excedente por falta de capacidade em 
gerir áreas extensas. 
O Egipto é um dos melhores exporta-
dores e de uso de tecnologias de ponta 
na agricultura. Moçambique tem terra e 
água e pode aliar-se ao Egipto e outros 
super produtores. Os bancos de investi-
mento são geridos por jovens africanos 
que sentem a necessidade de ajudar os 
seus países, mas sentem-se impedidos 
devido a falta de uso de tecnologia na 
agricultura. Chegou o momento de Afri-
ca usar a diplomacia agrícola.  O que 
significa!... Se o produtor compra um 
camião ao fábrica, em contrapartida 
este deve comprar cereais na macham-
ba do produtor. Precisamos apostar 
na troca de favores. Os bancos devem 
parar de criticar o continente africano. 
Os governos devem lançar-se ao bloco 
único para trazer uma grande valia ao 
continente e adicionar a cadeia de valor.
Marta Mariz da SOFID, falou do Banco 
de Desenvolvimento do Governo Portu-
guês, que tem o objectivo de apoiar o 
sector privado. O investMOz é um fundo 
de financiamento do Governo Português 
ao sector de desenvolvimento do agro-
negócio moçambicano. Tem uma linha 
de investimento com o Banco Europeu 
de investimento em que Moçambique 
faz parte. O Compacto Lusófono é um 
acordo de países em que Moçambique 
faz parte, onde estão disponíveis mais 
de 400 milhões de euros para financia-
mento. É um canal onde todos falantes 
da mesma língua, partilham os mesmos 

Painel II
– Painel II - Modernização 
da economia através do 
Investimento Estrangeiro
e Exportações

Este painel tinha como objectivos discernir 
sobre o Perfil dos investidores e projectos 
passíveis de aceder aos financiamentos das 
grandes instituições financeiras e, critérios 
de elegibilidade e acesso aos diversos fun-
dos disponíveis. Os intervenientes foram 
unânimes em afirmar que: os investimen-
tos são passíveis de critérios rigorosos e só 
respeitando-os e detalhando-os os investi-
dores podem financiar. Há projectos que 
conseguiram apoio nestes últimos anos e 
isso demostra que as barreiras podem ser 
ultrapassadas.

Painel III
- Perfil do Investimento 
em Moçambique 

princípios de desenvolvimento, com pers-
pectiva de financiamento empresarial.
Gregor Binkert representando o Parque de 
Belulaune, começou por dizer que o par-
que, foi criado em 2000 com o intuito de 
trazer um impacto para os multiplicadores 
da Mozal, com 35 empresas a fornecerem 
serviços a Mozal. “Estamos a trabalhar 
para melhorar a qualidade. O fornecimento 
da energia era um dos maiores constrangi-
mentos, pois, era baixa. Trabalhamos com 
o FIPAG para que até Abril corrente haver 
uma linha directa de fornecimento de água, 

desde o Umbeluzi ao parque de Beluluane. 
Promovemos mais de 5 mil empregos den-
tro do parque e assinamos contractos com 
novos investidores. Temos a agro-indústria 
dentro do parque e esperamos a exportar 
para Estados Unidos e União Europeia e 
ainda este ano duplicar.” referiu Gregor.
Claire Zimba do IPEME realçou a falta de ca-
pacidade das pequenas e médias empresas 
bem como do processo de certificações. 
Para colmatar este facto, o IPEME tem rea-
lizado capacitações e formações em várias 
áreas do saber laboral. 
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Tratando-se de um evento de 
busca de melhorias da cadeia 
de produção e distribuição de 
produtos e serviços, é crucial 
debater-se os modelos de fi-
nanciamento para as empresas 
melhorarem e sistematizarem 
os seus projectos. Discutiu-se 
a disponibilidade e mecanis-
mos das instituições financei-
ras em apoiarem as PMEs em 
Moçambique; as boas práti-
cas para alargar o acesso das 
PMEs aos financiamentos; o 
papel dos intermediários finan-
ceiros no acesso das PMEs ao 
financiamento e, o Sistemas 
de financiamento inclusivo.
Para Salim Vala da Bolsa de 
Valores de Moçambique, “No 
desenvolvimento e criação das 
PME em Moçambique, o aces-
so ao financiamento é o gran-
de entrave. Alterar e encontrar 
novos paradigmas locais é 
tarefa do país. Em África há 
custos onerosos no campo de 
financiamento por vários moti-
vos, desde os quais a corrup-
ção, a burocracia, a cultura de 
fazer, entre outras. O desafio 
não só para Moçambique é de 
garantir a inclusão financeira 

Painel IV
- Modelos Alternativos de
Financiamento para as 
Pequenas Médias Empresas

sob ponto de vista social, eco-
nómica, cultural e política. As 
empresas da África subsaaria-
na são as mais afectadas em 
relação às outras do mundo. 
As grandes empresas quei-
xam-se muito do sector infor-
mal e as pequenas e médias 
ressentem-se da corrupção e 
roubos. O ambiente de negó-
cio e a competitividade está a 
melhorar e mostra avanços no 
futuro. A obtenção de créditos 
e registos de propriedades tem 
sido destacados no Doing Bu-
siness. As várias iniciativas de 
micro-finanças são de peque-
nas dimensões e é possível 
introduzir mecanismos de pro-
tecção para que as empresas 

possam beneficiar e estar pro-
tegidas. O mercado de capitais 
é diminuta, outro efeito negati-
vo, para as PMEs não se fazem 
presente, ou seja, pelo número 
geral do país de empresas re-
gistradas e em funcionamento, 
poucas estão inscritas. As po-
líticas legais devem ser encar-
radas com seriedade. A Bolsa 
de Valores tem um mercado 
específico para as PMEs onde 
só em 2017 tivemos uma re-
gistrada. Queremos abraçar as 
Startups porque o seu nível de 
expansão e desenvolvimento 
tem se mostrado frutífero”.
Um dos aspectos que ficou 
patente, é que existe falta de 
intermediários, e para defen-
der esta causa, Elizabeth Ho-
ward, Co-founder, CEO Lelapa 
Fund and Member of Africa 
Crowd Funding Association 
(Kenya) defendeu que: o seu 
grupo tem como premis-
sa alargar o investimento as 
PMEs. “Começamos no Kenya 
onde estamos sediados e pas-
samos a outros países. Vimos 
as dificuldades destas e lança-
mos um produto Lelapa Fund. 
Neste produto, agrupamos os 
membros de empresas para 
resolução dos seus proble-

mas. Os inovadores enqua-
dram-se num fundo normal de 
gestão que necessitam de um 
quadro regulador para o seu 
bom funcionamento. 

Como as PMEs podem resol-
ver a questão do atraso no 
pagamento de serviços e fi-
nanciamentos? 

Para Takudzwa Chinhengo, 
Co-founder, CEO Harare Recei-
vables Exchange (Zimbabwe). 
“O nosso foco de financia-
mento não depende do padrão 
da empresa. Não olhamos o 
seu estado, desde que esteja 
legalmente inscrita e que tenha 
facturado no último mês de 
solicitação do pedido. O que 
estamos a fazer é sair da buro-
cracia, porque esta é a maior 
lacuna financeira. Os financia-
mentos devem ser responsá-
veis e só podemos financiar se 
todos intervenientes estiverem 
unidos na cadeia de financia-
mento. Em determinadas si-
tuações estamos na direcção 
correcta”.
Khiuri Zucula, Business An-
gels Association, fundada em 
2015, com a visão de impul-
sionar a inclusão financeira 
de alvos iniciais, diz que, “não 
tem desafio directo com o re-
gulador, só com o capital de 
riscos. Há uma melhoria no 
ecosistema de financiamento 
para as startups, através da 
componente de avaliação e 
defesa dos projectos. Temos 
uma parceira em advocacia 
para questões de regulação de 
financiamento, onde trabalha-
mos com a Bolsa de Valores e 
outros”.



A 2a Edição da Conversa de Oca-
sião contou com a presença de 
Armando Artur, poeta e vencedor 
da última Edição do Prémio de Lite-
ratura do BCI. 
Para Artur, estas conversas diversi-
ficam os tempos, tal como ilustram 
os seus poemas - um encontro das 
gerações, desde o Charrua ao Ku-
phaluxa. 

Conta Armando que nos anos da 
fundação, na AEMO, as conversas 
sobre a literatura tinham propor-
ções que levaram ao actual estágio 
da agremiação. Todos os membros 
escritores debatiam os assuntos 
sem nenhuma afinidade a deter-
minada causa política ou social. 
Os assuntos tinham o propósito de 
transformar consciências.
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Fórum africano de investimento

PRODUÇÃO

AIF é uma plataforma transacio-
nal para quem pretende investir 
em África. Esta plataforma mul-
tidisciplinar dispõe de uma Base 
de Dados com toda a informação 
necessária sobre as linhas de 
financiamento de projectos. A 
mesma análisa os projectos, sua 
concepção com único objectivo 
de atrair investidores. Nela há 
garantia de financiamento para 
qualquer projecto. “Estamos a 
ver que a África precisa de ino-
vação e de ajuda ao investidor, 
dai que dispomos de 4 tipos de 
princípios e/ou caminhos para o 
investidor definidos pela AIF. To-
dos os projectos são avaliados 
com toda acessória. Nas esta-
tísticas do ano passado, tivemos 
2000 participantes dentre inves-
tidores e participantes, assesso-
rados por 8 chefes de estados, 
em que discutimos 63 projectos 
aprovados e financiados sobre a 
orientação do AIF. Em Moçambi-
que tivemos 5 projectos aprova-
dos, dos 20 estão no mercado. 

Procuramos atrair investimentos 
para estes projectos. Tivemos 40 
participantes locais, dentre os 
quais 6 são do Governo, salien-
tou Neyma Ferreira responsável 
de projectos da AIF.

1º. CRITÉRIOS DE BASE – é a 
fase de selecção da estrutura do 
projecto (privado ou parceria pú-
blico privado);
- Domicilização da empresa;
- Tamanho do projecto;
- Viabilidade financeira e comercial;
- Experiência da equipa de ges-
tão do projecto e alinhamento 
com prioridades nacionais e ou 
regionais; 

2º. IMPACTO NO 
DESENVOLVIMENTO E 
AVALIAÇÃO DO ESTADO
DO PROJECTO – Os projectos 
são selecionados de acordo 
com os critérios de base e pela 
pontuação média do impacto do 
desenvolvimento do país, nível 
de preparação do projecto, as-
pectos ambientais e socias, es-
tratégias de investimento da em-
presa, plano de negócio e equipa 
do projecto.

Conversas para Enganar o Tempo

PUB
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A pressão sanguínea defini-se como a força com a qual o sangue 
flui no corpo e é umas das principais causas de doenças cardio-
vasculares. Um Hipertenso (ou com tensão alta) deve ter os níveis 
da pressão sanguínea acima dos níveis normais, tornando-se uma 
doença crónica silenciosa, sem sintomas, que pode afectar qual-
quer pessoa. As causas da hipertensão são desconhecidas. 

Hipertensão
       e Estilos de Vida  

       Saudáveis

VALORES DA
HIPERTENSÃO ARTERIAL

Pressão
Sistólica

Pressão
Distólica

Superior ou igual
> 140 mmHg

Superior ou igual
> 90 mmHgComo se manifesta?

Em muitos doentes, o primeiro 
sinal é a trombose (formação 
de um coágulo sanguíneo numa 
veia, geralmente das pernas) que 
pode ser fatal ou bastante inca-
pacitante.
É importante medir Tensão Arte-
rial pelo menos uma vez de seis 
em seis meses, mesmo sem ne-
nhum sintoma. Para as mulheres 
grávidas é fundamental monito-
rar constantemente para evitar o 
risco de complicações.

Geralmente não apresenta
sintomas (por isso é silenciosa)
mas alguns doentes podem
apresentar:

 Dores de cabeça
(muita vezes na nuca);

 Tonturas;
 Zumbidos;
 Fraqueza;
 Visão turva:
 Raramente sangramento nasal

ou mesmo episódios de desmaio.

MODIFICÁVEIS
 Consumo excessivo de sal
 Consumo excessivo de álcool  
 Consumo excessivo de tabaco
 Inactividade física 
 Dieta não saudável 
 Obesidade 

Factores de Risco
NÃO MODIFICÁVEIS

 História familiar
 Idade avançada  

 Raça
 Sexo

A pressão sanguínea tem tendência fisiológica e desenvolve com a ida-
de, mas adoptar um estilo de vida saudável pode retardar ou impedir 
esse desenvolvimento; Todo o hipertenso pode tomar medidas para 
controlar a doença e reduzir o risco de complicações relacionadas.

AS MEDIDAS FUNDAMENTAIS INCLUEM:
 Adoptar um estilo de vida saudável;
 Monitorar e medir a pressão arterial regularmente;
 Cumprir rigorosamente o tratamento médico (com medicação pres-

crita pelo médico).
Se as medições sucessivas de hipertensão estiverem dentro dos va-
lores normais, pode se dizer que a pressão está sob controle e não 
a curada como se pode pensar. A hipertensão arterial é uma doença 
crônica não transmissível. É importante ir as consultas médicas e conti-
nuar a terapia para manter a pressão sob controle. O tratamento deverá 
ser feito ao longo da vida e depende da medicação, actividade física e 
alimentação saudável. 

Praticar exercícios tem benefícios para os 
hipertensos que passam por melhorar a cir-
culação sanguínea bem como a prevenção 
das doenças do coração. Também melho-
ram a força muscular, mantêm ou reduzem 
o peso corporal, diminuem o stress mental 
e melhoram a qualidade do sono entre ou-
tros. Apôs a avaliação médica são recomen-
dados exercícios dinâmicos, como corrida, 
ciclismo, dança e natação, praticados com 
uma frequência de 3 a 5 vezes por semana 
e com uma duração de 45 minutos. 

DIETÉTICA PARA HIPERTENSÃO
 Reduzir o consumo de sal;
 Manter o peso corporal adequado;
 Ter três refeições principais por dia inter-

caladas por dois lanches procurando res-
peitar sempre o horário das refeições;

 Reduzir o consumo do álcool;
 Estabelecer uma alimentação saudável.

Benefícios da Actividade Física



SOMOS 
MULHERES

NO DIA 7 DE ABRIL COMEMORA-SE
O DIA DA MULHER MOÇAMBICANA.
PARA MIM, DEVEMOS COMEMORAR

E HOMENAGEAR A MULHER A 
CADA DIA.ESPERO POR TI!

DIA 03 DE 
ABRIL 2019

INFORMAÇÕES:   +25845056022
                            +25842142532

LOCAL - INDY VILLAGE MONTEBELO
HORÁRIO - 18 HORAS

PREÇO
500 MTS
ENTRADAS
LIMITADAS

COM MODY
MALEIANE

  UM
A CAPULANA PARA B

EI
RA

ABRAÇA ESTA 
CAUSA

PUB
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‘Nhenha’ chega a nomeações
Nhenha significa forte, poderosa, é o retrato de mulheres rurais que lutam pelas 
suas famílias. As Mulheres depois de muito batalharem no dia-a-dia, encontram 
na música seu refúgio. A música e a dança são o foco deste documentário.

A xingomana, é a dança origi-
nária da província de Gaza 
praticada pela juventude femi-

nina, geralmente dançada no inver-
no, altura de muita abundância de 
alimentos. A dança na altura não era 
integrada em nenhuma cerimónia e 
as regulares exibições que se faziam 
tinham como finalidade a alegria 
das jovens que nas suas canções 
falavam da vida, criticando certos er-
ros por estes cometidos. Diz Bahule 

que… “Aprendi com esse trabalhado 
sobre a passagem de testemunho 
que as Mulheres partilham as novas 
gerações, na dança e na música e 
isso é visto com clareza. O retrato da 
Mulher simples, aquela do meio ru-
ral, que mostra a bravura e o heroís-
mo são partes deste documentário. 
O filme documentário retrata a his-
tória de um menina que depois dos 
trabalhos domésticos, passa parte 
da tarde a dançar a xingomana.

Este trabalho é fruto do seu estudo no 
Instituto Superior de Artes Culturas e da 
veia da família de músicos, refere Bahule

Conta que sonhou ser médico antes de en-
trar para as artes. A rodagem do documen-
tário teve início no acampamento escolar e 
depois de pequenas deslocações ao inte-
rior da província de Gaza. Com um custo 
de 13 mil meticais do projecto Fala Minha 
irmã da Karen Bolshua e a ajuda dos seus 
professores e amigos para colmatar outros 
custos de produção, deu início ao presente 
filme documentário.

Em 2018, dois meses depois de lan-
çamento do documentário, Nhenha 
é nomeado ao Concurso Festival de 
Mostra Atlântica do Brasil. Em Feve-
reiro deste ano entrou para o Insti-

tuto Real da Inglaterra, Instituição que 
se dedica ao estudo da Antropologia e 
Sociologia dos povos. 
Sendo esta uma indústria que vende, 
André Bahule, activista social sonha 
que os seus filmes possam ajudar a 
mudar consciências e não exactamen-
te facturar com as vendas. Quer usar 
o cinema para a luta do dia-a-dia, do 
povo.©

Solo para Maria, é o nome da dança contempo-
rânea apresentada na sala Vinícius de Morais do 
CCBM no passado mês de Fevereiro.
Maria é actriz, dançarina e mãe. Durante 5 minu-
tos, Maria desfilou em movimentos e compassos 
de uma coreografia contemporânea de exaltação 
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Solo para Maria

à Mulher. A dançarina portadora de 
deficiência, encontrou na dança uma 
forma de consciencializar a socieda-
de para que não olhe para esta ca-
mada como a de inválidos, mas sim, 
como pessoas capazes de transmitir 
um sorriso, uma alegria, um valor. 
- O evento é inserido na programa-
cao da semana da mulher. ©
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Smartphones
É um termo referente a uma 
classe de celulares multifun-
cionais. Isto é tem a capaci-
dade de gerir vários recur-
sos do celular e aplicativos 
de entidades terceiras,  num 
só dispositivo.

smartphones ou 
  smarthumans

         A palavra SMART (S-Specific, M-Measurable,   
          A-Achievable, R-Realistic, T-Time-bound) em 
     geral, vem nos tornar possível  uma automação  
             inteligente de algo específico, mensurável, 
      alcançável, realístico, em um tempo específico.   
          Hoje em dia é muito comum utilizarmos este 
               termo em soluções empresariais, criando 
             soluções SMART, para um certo problema, 
                   como também na indústria mecânica e 
                 electrónica. Sendo à última, mais usada     
          ultimamente, a mais específica, alcançável e 
        vulgar, nos celulares chamados smartphones. 
   Entretanto cabe ao Ser Humano saber aproveitar  
   essa realidade e criar o seu diferencial de acordo  
                               com o produto que se identifica.
  Neste artigo, focaremos no smart do smartphone, 
                      pois é comum e vulgar em termos de     
                        publicidades, e é muito procurado e 
                          usado em termos de necessidades
                                                                    pessoais.

Smarthumans
Refere-se a seres Humanos 
inteligentes, e neste contex-
to à potenciais usuários de 
um smartphone.

Smartphones como um
abilitador de Smarthuman

Um smartphone, depende dum smarthuman, para o tornar usuável.
Um smarthuman, é o que usa as várias funcionalidades do 
smartphone, para tornar a sua vida smart. 
O smarthuman usa um smartphone como um abilitador e não um 
destruidor. Vale a pena ter um smartphone desde que te ajude a ser 
um smarthuman. Seja um smarthuman aproveitando o melhor de um 
smartphone. Smarthuman tem 24 horas por dia, por gerir. Um smart-
phone tem o tempo de carga que o smarthuman o consome até pre-
cisar ser recarregado novamente a energia.
Um smarthuman divide as 24 horas do dia em 3 momentos: 
• 8 horas para durmir;
• 8 horas para trabalhar;
• 8 horas para decidir o seu futuro.

Tarde de Fórmula 1 com a DSTV
O canal digital DSTV organizou para os seus clientes um evento desportivo, 
que tinha como cartaz, a abertura do Fórmula 1, que decorreu no Golfo de 
Bahrain (país insular do Golfo Pérsico). 
Passados 90 minutos, confirmou-se a vitória do piloto da Mercedes Lewis 
Hamilton que venceu a corrida a 10 voltas do fim. De referir que a Ferrari 
do jovem Charles Leclerc teve uma avaria ainda no decorrer do certame. 
Com este resultado, Hamilton passa a ocupar o segundo lugar do Mundial 
de pilotos com 43 pontos. Para além da festa e networking, também foi 
sorteiado Júlio Messa, cliente da DSTV que ganhou uma box com direito 
a instalação grátis. Para Jonea Presado do marketing da DSTV, o evento 
tinha como objectivo apresentar ao público a nova grelha de serviços DSTV 
e comemorar a abertura do desporto automóvel.


