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Empreendedoras
criam clínica de
Saúde & Bem Estar

A Phukani Healt and Wellness Clínic’ nasce da ideia de três mulheres 
empreendedoras. A sua formação em saúde ditou a escolha do negócio!
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AGRONEGÓCIO

Projecto sustenta com 
80USD Milhões 

para a Agricultura

SAÚDE E CUIDADOS GERAIS

Diabete Millitus uma doença 
crónica não transmissível 

sem cura

DICAS DA MODY

“Ideia é uma
liberdade de sonho

seja real ou imaginária”

Maura partilha
sua experiência

na criação
e venda de

frangos



ICEF: QUANDO SENTIU O ESPÍ-
RITO DE EMPREENDEDOR?
DO: Formei-me em Medicina Ge-
ral pela Faculdade de Medicina 
da Universidade Eduardo Mon-
dlane, foram seis longos anos. 
E hoje sou médica de clínica 
geral. Recentemente, formei-me 
em Saúde e Bem-estar. Depois 
da formação trabalhei dois anos 
no Hospital Central de Maputo 
(HCM) e no Instituto do Coração. 
Deixo o HCM e passo a fazer 
consultas como coach em saúde 
e bem-estar ao domicílio ou aqui 
na Phukani.

ICEF: COMO SURGE
A CLÍNICA PHUKANI?
DO: A Phukani Health and Well-
ness Clínica começou a funcio-
nar neste 2019, mas a ideia é de 
2018. Levamos nove meses a 
construir o projecto. É uma socie-
dade de três mulheres, todas mé-
dicas. Decidimos criar um espaço 
diferente das outras clínicas, em 
que não só curamos doenças, 

mas também temos um local que 
ajuda as pessoas a prevenirem-se 
de doenças, a promover a saúde 
e o bem-estar. Há muitas doenças 
a surgirem que são preveniveís 
se nós tivermos o estilo de vida 
certo. Sentimos que há muitas 
pessoas que estão sob stress de 
vária ordem, pensamos neste es-
paço para gerir estas doenças e 
manifestações.

ICEF: COMO A PHUKANI
SUPEROU A BUROCRACIA 
PARA SE INSTALAR?
DO: As ideias pareciam fáceis. 
Fomos um pouco impulsivas. 
Pensámos na ideia e logo alis-
tamos as necessidades e avan-
çamos passo a passo. Juntamos 
antigos colegas da faculdade e 
do hospital para colaborarem. 
Com os nossos salários, co-
meçamos a juntar para comprar 
material. Antes, tive de passar 
pela Orange Corners para apren-
der mais sobre a estruturação 
do nosso negócio. Aprendemos 
que com os Friends, Family and 
Fools é possível avançarmos 
num determinado projecto idea-
lizado. Nem toda a ajuda deve 
ser monetária, a tramitação de 
processos, desenho de plantas, 
técnicos de Higiene e Segurança 
no Trabalho foram os amigos, 
familiares, que ajudaram. É por 
aí que superámos a burocracia. 
Tivemos essas ajudas.

Denise Ombe, 30 anos, 
formada em Medicina Ge-
ral, recebeu o “ICEF Jornal 
Feminino” para uma con-
versa sobre o empreen-
dedorismo. Nesta jovem 
mulher encontramos os 
desafios de usar o apren-
dido na sala de aula para 
a vida prática. Para a em-
preendedora, “não é pre-
ciso uma licenciatura para 
alcançar um sonho. Sinto-
-me mal quando as mulhe-
res têm dúvidas das suas 
capacidades quando é 
para entrar num negócio.”

“não só curamos doenças, mas 
também temos um local que ajuda as 
pessoas a prevenir-se de doenças, a 

promover saúde e o bem-estar”

“Medicina Interna, 
Neurologia, Cardiologia 

e Gastrenterologia. 
Também temos uma 

psicóloga”

TRÊS MULHERES
CRIAM CLÍNICA DE 
SAÚDE PHUKANI

“Não é preciso uma Licenciatura para alcançar 
um sonho. Sinto-me mal quando as mulheres 
têm dúvidas das suas capacidades quando é 

para entrar num negócio”
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Não aprendi a costurar 

nem a cozinhar

no meio da
família
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 Sai às quartas-feiras

Sara de 

Almeida

PÁGINAS INTERIORES

PÁGINA INTEIRA                             10.450,00 MTS
MEIA PÁGINA HORIZONTAL              8.500,00 MTS
MEIA PÁGINA AO ALTO                    6.450,00 MTS

RODAPÉ E GRELHA

RODAPÉ                              2.960,00 MTS
ORELHA PRIMEIRA PÁGINA               5.980,00 MTS
ORELHA ÚLTIMA PÁGINA                   6.450,00 MTS

INSERÇÃO DE ARTIGOS

UMA PÁGINA + LOGOMARCA         12.750,00 MTS
MEIA PÁGINA                                     5.980,00 MTS
ORELHA ÚLTIMA PÁGINA                   5.375,00 MTS

MEDIDAS DE CADA FORMATO

PÁGINA INTEIRA                                   39 cm x 26.5 cm
MEIA PÁGINA HORIZONTAL                         19.5 cm x 13.25 cm
MEIA PÁGINA AO ALTO                              13.25 cm x 19.5 cm
RODAPÉ                                    26.5 cm x 6.5 cm
ORELHA PRIMEIRA PÁGINA                          6.5 cm x 6.5 cm
ORELHA ÚLTIMA PÁGINA                               6.5 cm x 6.5 cm
UMA PÁGINA + LOGOMARCA                         39 cm x 26.5 cm
MEIA PÁGINA                                  19.5 cm x 13.25 cm

Tabela de
Preços de
Publicidade

visite-nos RUA DO FREI AMARO DE TOMAZ, 35, 3o ANDAR, 
MALHANGALENE, MAPUTO - MOÇAMBIQUE +258    849535079icefjornalfeminino@gmail.com

ICEF: QUANTOS
COLABORADORES
NESTA FASE?
DO: Quatro colaborado-
res, divididos em Medi-
cina Interna, Neurologia, 
Cardiologia e Gastrente-
rologia. Também temos 
uma psicóloga. Não te-
mos ainda a Pediatria 
porque precisamos de 
alguém fixo, é uma área 
muito sensível.

ICEF: E OS CLIENTES, 
NESSES MESES 
DE INÍCIO?
DO: Para além dos servi-
ços de consultas, temos 
as terapias alternativas, 
que são focadas na pre-
venção das doenças e 
na promoção do bem-
-estar, como yoga, me-
ditação, dança zumba, 
massagem. Esses são 
os serviços que mais 

A Phukani Healt and Wellness Clinica, começou 
a funcionar neste 2019, mas a ideia é de 2018, 

pois levamos 9 meses a elaborar o projecto. 
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“Quando temos 
foco e decisão,

alcançamos 
nossos sonhos”

promovemos e em que 
sentimos um bom retor-
no de clientes. Houve um 
evento neste Fevereiro 
sobre as terapias alterna-
tivas, contavamos com 
10 pessoas ao ar livre e 
chegamos às 25, o que 
para a Phukani foi fantás-
tico.

ICEF: QUE CONSELHO 
DEIXA ÀS MULHERES, 
SABENDO QUE FALA 
PARA UM JORNAL F
EMININO?
DO: Muitas vezes, nós 
mulheres duvidamos das 
nossas capacidades, 
principalmente quando é 
para entrar num negócio. 
Muitas pessoas me jul-
garam quando lhes disse 
que a clínica é um pro-
jecto feito por três mulhe-
res. Para irmos atrás dos 
nossos sonhos, não pre-
cisamos de uma licencia-

tura. Quando temos foco 
e decisão, alcançamos. É 
muito mais fácil tomar-
mos as decisões certas 
se não andamos à deriva.  

ICEF: PARA O MÊS 
DE AMOR, JÁ PASSOU
O DIA 14, QUE 
MENSAGEM DEIXA?
DO: Eu acho que o amor 
deve ser celebrado todos 
os dias, o dia 14 é mais 
comercial (risos).

ALVARO TARUMA VENCE
PRÉMIO BCI DE LITERATURA

O jovens escritor 
e membro do Mo-
vimento Literário 
Kuphaluxa, Alvaro 
Taruma, é um dos 
vencedores da 9ª 
edição do prémio de 
literatura nacional 
2018. A entrega do 
prémio no valor de 
200.000,00mt a ser 
repartido, teve lugar 
no dia 26 de Feverei-
ro no auditório Sede 
do Banco Comercial 

e de Investimento BCI. 
Taruma vence a edi-
ção com a obra Maté-
ria para um grito.



IDEIA é uma liberdade 
de sonho, seja real ou 

imaginária.
 

A ideia de negócio é 
aquela que é transfor-
mada  numa acção. É 
negócio quando exis-
tem dois intervenien-
tes: o  produtor e o 

consumidor.
 

Para mim, transformar 
uma ideia em negócio  

é correr riscos. 

Por si só a ideia não  
se desenvolve.  É pre-
ciso ter a  capacidade 
de ir ao mercado, lan-

çar e promover.
 

Mas é necessário an-
tes avaliar o mercado 
e correr riscos por-
que para mim,  todo 
o conhecimento pode 

transformar-se 
numa acção. 

Por detrás de uma 
grande ideia há um 

grande 
empreendedor. 

Ideia & Negócio

Dicas
da Mody

Maura Manhiça, 30 anos, 
começou a criar e ven-
der frangos de abate  

em Novembro do ano passado, 
graças a um financiamento do 
ICEF Microcrédito.
Maura iniciou com 200 pintos 
chegando a atingir 300/época. 
Para esta empreendedora, as 
vendas têm sido boas e más, 
sendo que alguns clientes não 
honram com o compromisso, 
facto que prejudica seu negócio.
As temperaturas altas tem sido 
um dos constragimentos, pois, 

sempre que ocorrem, perdem-
-se muitos pintos. Ela conta que 
“este negócio não é fácil, por-
que há sempre que cobrir des-
pesas com fundos próprios.” 
Contudo, diz estar feliz porque já 
saldou a sua dívida com o ICEF 
Microcrédito.
A empreendedora confessa que 
é possível cada mulher abraçar 
um negócio e torná-lo sua base 
de sustento. Exemplo disso, é 
esta criação que tem ajudado 
a alimentar a família e ainda a 
fazer poupanças.

Maura tenciona aumentar a sua 
produção para 1000 a 2000 pin-
tos por época.
A mesma aconselha as mulhe-
res com financiamento do ICEF 
Microcrédito para não desisti-
rem. Que procurem ser persis-
tentes, acreditar e honrarem o 
reembolso dos créditos.
Sobre o amor, Maura defende 
que este é a base de tudo na 
vida: “Os apaixonados, devem 
primar pelo respeito, porque 
sem o amor nossa existência 
como pessoas é incompleta.

PUBLICIDADE
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FICHA TÉCNICA

O Plano Nacional de Con-
trolo do Cancro (2019-
2029), que é um instru-

mento que se espera que venha 
a contribuir para a redução dos 
índices de cancro, que afecta não 
só os adultos, mas também as 
crianças, foi lançado no passado 
mês de Fevereiro na Cidade de 
Maputo. O Plano define acções 
concretas e específicas, com 
foco nos cancros mais prevale-
centes e com a meta de abranger 
todas as camadas sociais, tendo 
como principais actividades o 
reforço do acesso à prevenção 
e rastreio precoce, diagnóstico 
e tratamento. Espera-se que se 
consigam mais financiamentos 
para esta área e um maior núme-
ro de parceiros de cooperação 
para a implementação das acti-
vidades durante os 10 anos de 
vigência. 
Entre os vários cancros, os mais 
comuns são o do útero e da 
mama, entre as mulheres, e da 
próstata e Sarcoma de Kaposi, 
nos homens. Nas crianças, são 
frequentes as leucemias, linfo-
mas e sarcomas. 
Os factores de risco incluem o 
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consumo abusivo do tabaco e 
bebidas alcoólicas, falta de exer-
cícios físicos e uma dieta alimen-
tar pobre em frutas e vegetais.

Presente no acto de lançamento, 
a Primeira-Dama Isaura Nyusi, 
afirmou que o diagnóstico tardio, 
a falta de profissionais especiali-

zados na área de oncológica e de 
recursos suficientes para dar uma 
resposta adequada constituem 
parte dos problemas na luta con-
tra este flagelo de saúde. Isaura 
Nyusi lembrou-se, das crianças 
que padecem desta doença, fi-
cando privadas de brincar, correr 
e sorrir, das mulheres que mor-
rem cedo demais e deixam os 
seus filhos sem o convívio cari-
nhoso de uma mãe, e ainda das 
famílias que ficam desamparadas 
pela morte dolorosa e sofrida de 
um pai por cancro.
Considera Isaura que, apesar das 
dificuldades, é possível vencer o 
cancro e convidou os presentes 
a fazerem chegar esta mensa-
gem aos demais moçambicanos 
e a participarem em actividades 
que aumentem a consciência do 
que se pode fazer para prevenir 
e lutar contra doenças de fórum 
oncológico. 
O cancro é actualmente responsá-
vel por uma em cada seis mortes 
no mundo. Mais de 14 milhões de 
pessoas desenvolvem a doença 
todos os anos, e prevê-se que até 
2030 o número suba para mais de 
21 milhões de pessoas. 

Lançado em Maputo o Plano
Nacional de Controlo do Cancro
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WELOVESUMMER2019
15h25

O sol fez-se presente a horas, o céu 
manteve-se limpo, a brisa acompa-
nhou a calma e serena da nature-
za, tudo perfeito para receber o We 
Love Summer 1ª edição de 2019, 
no natural espaço verde que leva o 
nome de Quinta Beija-flor. A organi-
zação apontou as acções e os ac-
tos que descreveriam a edição das 
festas épicas da SB entretenimento. 
Quinta Beija-flor, este nome remete-
-nos a uma flor, o beijo remete-nos 
ao amor, ao afecto e a paixão que 
nutrimos pela música, dança, cine-
ma, fotos e conversas aos abraços 
e cânticos. Difícel dizem é chegar, 
mas não sentimos, de viatura pró-
pria ou metrobus percorremos de 
vários pontos da cidade de Maputo, 
os fantásticos 60 minutos. Na en-
trada homens fortes organizavam 
filas de carros e de convidados que 
se encontravam no núcleo do We 
Love Summer. Dentro do Beija-flor 
o som da música à mistura abria-
-nos o caminho no imenso espaço 
que ocupa o lugar, é enorme, o ver-
de do chão que pisamos acompa-
nha um ramal de flores tropicais di-
versas e lindas, cada uma com seu 
cheiro e brilho, igual a apresentação 
das mulheres lindas que desfilavam 
com alegria em pares. Nossa vista 
ficou deformada quando um bana-
nal nos atravessou em companhia 
de árvores de várias frutas junto ao 
riacho que leva à ponte de madeira 
construída propositadamente para 
dar um ar de natureza, foi possível 
ver bolhas de oxigénios libertados 
pelos peixes que ali vivem com a 
natureza. Um palco enorme decora-
do com flamingos e painéis digitais, 
jactos de fumos e corres diversas. 

O manigue nice, nome que leva-
va o palco das cervejas e sumos 
dava um ar de fartura, de consu-
mo ao limite e os takes aways 
em filas não só vendiam comida. 
Exposições de objectos de ador-
nos e óculos de sol para o verão 
podiam se ver e comprar. E não 
terminamos a vista aqui, fomos 
convidados ao cinema Energise 
with Puma, decorado com mesas 
curtas a moda dos chineses, fru-
tos perfilavam nas enormes me-
sas, para quem deseja-se ver o 
filme deitado, ocupava os sovas 
insufláveis da marca de bebidas 
e nunca se levantava, salvo se 
precisa-se de reabastecer. The 
usual suspect era assaltado por 
jovens em harmonias ao bem 
convívio, aos cliques de máqui-
nas fotográficas iam animando 
a tarde quente e vestida da festa. 
Os convidados dividiam-se entre 
passeio ao vasto jardim e o bater 
de compassos dos pés e palmas 
defronte ao dj em cena. As miú-
das lindas como uma manhã lus-
co-fresca compravam o que lhes 
convinha nos vendedores tornan-
do o convívio não só festa, mas 
também negócios. 
As festas épicas de entretenimen-
to da SB, continuam sendo as 
mais bem organizadas pelo apa-
rato de seguranças e dedicação a 
limpeza, impossível ao consumo 
de estupefacientes e poluição ao 
meio ambiente. O amor que sen-
timos a estas festas com vários 
cenários, não cansa o convidado, 
e foi fantástica a entrada em cena 
do Dj SupaMan, o nome não con-
tradiz a exibição: entrou ao gri-
tos de forma a convidar-nos ao 
remexer do corpo em ondas de 

serpentes e saltos de antí-
lopes, projectou jactos de 
fogo com mistura musical, 
no seu habitual dia de euforia 
SUpaMan manda-nos jactos 
de fumo de sua pistola e 
agradece nossa presença ao 
evento com mais músicas, a 
noite ia chegando para rou-
bar-nos o sol.

21 HORAS

A lua se esconde, as estrelas 
param de brilhar, as nuvens 
avisam que estão a chegar 
para se juntar a festa. A brisa 
muda de estágio, o céu berra 
em trovões e faíscas. A fes-
ta continua. Barja entra em 
cena e nós esquecemos do 
aviso da chuva. Dançamos 
e cantamos, o zénite toma 
conta de nós, a felicidade 
é tanta e gotas de chuvas 
colam sobre nosso corpo, 
percorre a descida à terra. 
Continuamos aos gritos de 
alegria. Euforia no seu mas 
alto nível. Thais Barja aban-
dona o palco. Diz-nos que 
volta!
E volta, matando a sede por 
mais 1 hora de música! Nin-
guém queria saber da chuva. 
Isto é verão e nos amamos a 
natureza.
Thaís Barja é cantora, DJ 
e Compositora. Com sua 
vocalidade e suas compo-
sições próprias, já produziu 
com os maiores produtores 
electrônicos do Brasil, como 

ALOK, GABE, DAZZO. Já lan-
çou pela gigante UNIVERSAL 
MUSIC BRASIL, pela grava-
dora alemã BUNNY TIGER, 
HOUSE MAG RECORDS, UP 
CLUB.
Seu timbre vocal grave e 
potente não é comum, Barja 
possui uma forte presen-
ça de palco, tornando suas 
apresentações sempre im-
pactantes. Em mais de 10 
anos de carreira já passou 
por várias vertentes musi-
cais como o rock, soul, com 
bandas, entre outros. Se-
mi-finalista do Ídolos 2008 
entre 30 mil candidatos já 
dividiu o palco com grandes 
nomes de diferentes verten-
tes musicais como Nasi (ex 
Ira), Paulo Miklos (Titãs), 
George Israel (Kid Abelha), 
Sambô, Wilson Sideral, entre 
outros.
É residente em um dos mais 
tradicionais clubs do Brasil e 
o mais tradicional do Triân-
gulo Mineiro: o London Pub, 
onde conquistou prêmio 
de melhor cantora por voto 
popular em 2011, e melhor 
cantora por voto de músicos 
em 2013. 
Em 2019 foi cartaz na 1ª edi-
ção do We Love Summer em 
Moçambique, dando assim 
a sua promessa quando em 
Dezembro na praia do Bilene 
a sua entrada ao palco, uma 
chuva e ventos fortes fize-
ram com que se cancelasse 
o último We Love Summer 
2018.

Até a próxima!
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A contar pelos eventos artís-
ticos que têm acontecido 
desde finais de Janeiro a esta 

parte, ao longo de todo o país, po-
de-se dizer que o ano cultural 2019 
começou em grande. Só na pri-
meira semana de Fevereiro, na ci-
dade de Maputo, o Centro Cultural 
Franco-Moçambicano acolheu dois 
grandes eventos, um de fotografia 
e outro de teatro. São eles a inau-
guração da exposição fotográfica 
“Five Photographers/Cinco Fotó-
grafos” e a estreia do espectáculo 
de teatro “Os Netos de Ngungunha-
ne”, que tiveram lugar nos dias 5 e 
9, respectivamente. E é sobre eles 
que se vão ocupar as linhas que se 
seguem.
“Five Photographers/Cinco Fotó-
grafos” é assim que se chama a 
exposição colectiva de fotografia 
que junta trabalhos de quatro fotó-
grafos com referência ao falecido 
fotógrafo sul-africano e ícone da 
fotografia mundial, David Goldblatt, 
como o quinto fotógrafo e o grande 
homenageado do evento. Esta ex-
posição chega a Maputo depois de 
ter passado pela Alliance Française 
de Joannesburgo, na África do Sul, 
em Maio de 2018. Este projecto é 
um dos últimos da vida de  Gol-
dblatt e reflecte o seu olhar sobre a 
nova geração de fotógrafos africa-
nos, que são eles os sul-africanos 
Alexia Webster, Jabulani Dhlamini, 
Pierre Crocque e o moçambicano 
Mauro Vombe. 
É sobre o trabalho deste último, 
sem tirar o tapete aos outros, que 
nos iremos debruçar. Mauro Vom-
be – que de uns anos a esta parte 
tem conquistado o seu espaço na 
fotografia moçambicana e inter-
nacional, tanto pela qualidade dos 
seus trabalhos expostos individual 
ou colectivamente, assim como 

UM ANO ARTÍSTICO -
- CULTURAL MEMORÁVEL

pelas nomeações e premiações 
que tem tido dentro e fora de por-
tas – traz-nos nesta exposição sete 
fotografias que carregam o título de 
“Passengers/passageiros”, ou por 
outra, que carregam o drama da 
dramática realidade vivida dentro 
do “chapa” ou dos meios de trans-
porte semicolectivos de passagei-
ros em Moçambique. 
As fotografias de Vombe retratam 
as condições precárias e desuma-
nas em que são transportadas as 
pessoas na cidade de Maputo. A 
proximidade da lente à face e ao 
corpo aterrorizado das pessoas que 
viajam entulhadas e ensardinhadas, 
como se de coisas ou objectos se 
tratasse, faz-nos pensar profunda-
mente na precária condição dos 
cidadãos, que na escassez de alter-
nativas se vêem sujeitos a abdica-
rem da sua dignidade em troca de 
uma viagem para o trabalho ou para 
as suas casas. É, sem dúvida, uma 
grande crítica social e uma chama-
da de atenção às autoridades com-
petentes sobre os riscos de vida 
que quase todos os moçambicanos 
correm toda a vez que se fazem a 
esses meios de transporte. E tam-
bém um apelo para que o problema 
de transporte se resolva definitiva-
mente.
No trabalho de Mauro Vombe há, 
sem dúvida, um recorte vivo e cho-
cante da realidade moçambicana, 
que dialoga perfeitamente com as 
questões de cariz social, econó-
mico e identitário, colocadas pelo 
espectáculo “Os Netos de Ngungu-
nhane”, um outro evento que tam-
bém surge de um encontro entre 
diferentes artistas de países e con-
tinentes diferentes, que passamos a 
destacar.
Um olhar a “Os Netos de Ngungu-
nhane” 
O pretexto do encontro entre o Tea-
tro Bando (Portugal), Teatro do Ins-
tante (Brasil) e Fundação Fernando 
Leite Couto (Moçambique), co-cria-
dores deste espectáculo, era o de a 
partir da triologia “As Areias do Im-

perador”, do renomado escritor Mia 
Couto, fazer um espectáculo que 
reflectisse tanto sobre a multiplici-
dade artística e identitária dos seus 
criadores e das suas gentes, assim 
como de questões que inquietam o 
nosso tempo. O que esteve, de cer-
ta forma, sublinhado na versão mo-
çambicana deste espectáculo, que 
tem a particularidade de se metafo-
rizar a cada lugar por onde passa. 
Já esteve em Portugal e Brasil.
Na versão moçambicana, cujo di-
rector artístico foi o actor e ence-
nador Bruno Huca, “Os Netos de 
Ngungunhane” é uma performance 
teatral que soa como uma revin-
dicação dum passado que nos foi 
usurpado. Por quem? Qual é a ver-
são correcta da história? Reivindi-
car ser neto de Ngungunhane, um 
dos grandes mitos africanos, como 
o fazem as personagens da peça 
ou os actores (há aqui um jogo de 
meta-teatro), não seria o mesmo 
que reivindicar uma identidade, não 
étnica, mas humana, no meio de 
tanta desumanidade que o mundo 
vive hoje? 
Cheio de surpresas estéticas a nível 
da cena como ao nível da interac-
ção com a audiência, este espec-
táculo é, um grande ponto de inter-
rogação, acima de tudo ideológico, 
que é espetado bem na consciência 
do espectador. Fizeram parte do 
elenco os actores Bruno Huca, Rita 
Couto e Sufaida Moyane (Moçam-
bique), Alice Stefânia, Diego Borges 
e Fernando Santana (Brasil), Raul 
Atalaia e Suzana Branco (Portugal).
“Os Netos de Ngungunhane”, teve 
a sua última apresentação no dia 
10, no Teatro Avenida, mas a ex-
posição “Five Photographers/Cinco 
Fotógrafos” vai até dia 4 de Março, 
uma oportunidade para o caro leitor 
conhecer as diferentes perspecti-
vas que esses talentosos fotógra-
fos africanos nos propõem. E tirar, 
por si só, a prova dos noves de que 
este ano as artes e cultura prome-
tem proporcionar-nos momentos 
memoráveis. 

Por: Venâncio Calisto



COMPLETOU NO PRESENTE MÊS DO
AMOR MAIS UM ANO DE VIDA. 

PARABÉNS DO ICEF JORNAL FEMININO

MANUELA NICOLAU

COMPLETOU A 14 DE FEVEREIRO
MAIS UM ANIVERSÁRIO

DESEJAMOS MUITAS FELICIDADES

ASSMA NORDINE

DEU UM SALTO NA ESCADA DA VIDA
O ICEF JORNAL FEMININO

DESEJA-LHE AS MAIORES FELICIDADES

JORDINA MANJATE

O Programa Conversa 
para Enganar o Tem-
po é dinamizado pelo 

escritor e jornalista Eduardo 
Quive é uma organização 
conjunta da revista LITERA-
TAS e do CCBM.
“Encontros com quem tem 
histórias para contar e inspi-
rar novas histórias” é assim 
que se resume o projecto. É a 
junção da conversa em jeito 
de entrevista com personali-

dades proeminentes da so-
ciedade moçambicana com 
um valor e referências cultu-
rais relevantes, intercalando 
com intervenções artísticas.
Uma nova forma de viver os 
tempos actuais em que tudo 
anda depressa na cidade, 
num ambiente descontraído 
como se fossem as conver-
sas em volta da lareira do 
nosso “Nkaringana wa Nka-
ringana”, sem idade e sem 

fronteiras e quase sem as-
sunto, só para não deixar que 
o tempo nos engane.
A abertura do programa foi 
feita com o intérprete e com-
positor, vocalista dos Ghor-
wane e ainda com um disco/
livro a solo, Roberto Chitson-
dzo.
A próxima conversa será 
com o poeta, gestor cultural 
e ex-ministro da cultura, Ar-
mando Artur, a 19.03 as 18h.

Uma nova proposta para passar os finais da tarde às terceiras terças-feiras 
de cada mês, a partir deste dia 19 de Fevereiro até Dezembro de 2019, no 
quintal do CCBM – Centro Cultural Brasil - Moçambique, com figuras da 
sociedade moçambicana que têm histórias para contar. Histórias que cami-
nham com o país e que revelam a personalidade que está diante do público.

CONVERSA PARA
ENGANAR O TEMPO

ENCONTROS COM QUEM TEM HISTÓRIAS PARA CONTAR

           

WHINDERSSON 
NUNES EM EITA, CASEI! 

                       06.04.2019
Show de Comédia

– Produzido pela SB En-
tretenimento, no Centro 
Cultural da UEM.

WAKA MBIRA
NA FUNDAÇÃO FERNAN-

DO LEITE COUTO
14.03.2019

– Waka Mbira é uma ban-
da moçambicana, prove-
niente da cidade de Ma-
puto, que faz uma fusão 
de ritmoss tradicionais e 
modernos.

KWETU
NEIGHBOURHOOD

MARKET
02.03.2019

– a partir das 12h. é um 
evento de diversão com 
moda, artes, deliciosos 
banquetes e cocktais.

BUSHFIRE 2019

Bushfire é o Festival Internacio-
nal de Música e Artes da Sua-
zilândia, realizado anualmente 
no House on Fire, local inspi-
rado e mágico que combina 
escultura, mosaico e teatro, 
construído no coração do vale 
de Ezulwini.

AGENDA CULTURAL
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IZIDRO DIMANDE
iz.dimande@gmail.com

DA IDEIA
AO NEGÓCIO

Caro leitor!

F evereiro é o mês de desejos, afectos, distribuição de 
adornos e compartilhas. É o mês do amor e vamos ce-
lebrá-lo sempre. O “Icef Jornal Feminino” deseja felici-

dades e prosperidade na vida conjugal a todos os casados de 
fresco.
Da ideia ao negócio é o lema deste editorial, como forma de 
abrir um capítulo do leitor à vida empresarial, passando da ideia 
ao empreendedorismo.
Somos frequentemente acometidos por uma ideia que surge 
em noites de vigília intelectual. Algumas ideias, já nascemos 
com elas e só precisamos de as colocar em prática. 
Diariamente há no país informações de capacitações e forma-
ções sobre vários temas a serem monitorados em Coworking 
ou em Idealab. Isto demonstra o quanto as nossas ideias são a 
semente para que as startups se tornem empresas de prestígio 
e de fornecimento de produtos e serviços, respeitando os pa-
drões pré-estabelecidos na cadeia de negócio.
Quando nossa ideia é levada à prática, nossos princípios e ne-
cessidades vão aumentando a cada momento. Robert Mallet, 
na sua obra Da Ideia ao Negócio, afirma: “Mas, entre ter uma 
ideia e conseguir transformá-la num negócio, há um caminho 
a percorrer. E nem toda a ideia é válida, pois para isso precisa 
de ser realista, viável e ir ao encontro das necessidades do 
mercado.” 
Este é mais um ano de networking e de transformação da ideia 
ao negócio, rompendo todas as barreiras que prejudicam o 
progresso.
Caro leitor, vamos juntos partilhar ideias nos nossos centros de 
negócios, sempre tendo em atenção o futuro e o sucesso das 
nossas batalhas rumo ao bem-estar.
Nesta edição, nossas ideias levaram-nos a entrevistar uma jo-
vem empreendedora, Denise Ombe, que a partir do curso de 
Medicina alcançou sua paixão, transformando pequenas pare-
des num consultório médico. 
Também recebemos dicas de Mody Maleiane, mulher que 
tem batalhado para transformar o sonho de mulheres em algo 
produtivo e financeiro. Foi graças a essa ideia de negócio que 
Maura Manhiça melhorou o seu negócio de produção e comer-
cialização de frangos de abate, fornecendo a um mercado.
Outro assunto da presente edição é a diabetes, uma doença 
que tem afectado cada vez mais pessoas. O artigo de análise 
que trazemos alerta principalmente sobre as medidas de pre-
caução. 
Na cultura, a atenção é para os eventos deste mês, celebra-
mos a pouco a 12ª edição do Festival Marrabenta.  Também 
é destaque o We Love Summer, uma série de festas épicas da 
SB Entretenimento que decorreu no dia 23, um momento de 
euforia e confraternização na Quinta-Beija Flores, em Maputo.
Igualmente, fique mais informado sobre o projecto SUSTENTA, 
que tem como objectivo apoiar o sector agrícola das províncias 
da Zambézia e Nampula, e saiba ainda o que é Governo Electró-
nico em Moçambique.

Tenha uma boa leitura!

“Estes troféus também são vossos!”. 
Foram estas as palavras proferidas 
pelo Director Executivo da Associação 
Aeroclube para Inclusão de Pessoas 
com Deficiência (AAIPD), Vaz de Sou-
sa, quando o atleta Zelito fez a entrega 
simbólica da Taça de Vice-Campeão 
de Voleibol Sentado da Zona 4 de 
África ao Director de Marketing da 
Sociedade de Águas de Moçambique 
(SAM), Miguel Padrão.
Vaz de Sousa frisou a enorme grati-
dão que a AAIPD sente pelo apoio que 
a Água da Namaacha lhe tem pres-
tado, considerando esta empresa a 
grande impulsionadora do arranque 
do projecto de apoio às pessoas com 

necessidades especiais.
A mesma opinião foi vincada pelo 
atleta Zelito, de 13 anos de idade, 
que foi considerado um dos melhores 
atletas do torneio.
Miguel Padrão referiu que é uma 
honra apoiar um projecto com esta 
grandeza humana, que se enquadra 
exactamente nos princípios da SAM, 
na defesa dos menos favorecidos e na 
promoção daquilo que o ser humano 
tem de melhor, através da dignifica-
ção do indivíduo.
Miguel Padrão garantiu que a Água 
da Namaacha continuará a apoiar de 
forma muito comprometida todos os 
projectos da AAIPD.

Homenagem a
Água da Namaacha

MODO DE PREPARAR 
Misture açúcar, queijo 

ralado, mandioca cozida.
Depois de misturado,
despeje numa forma

untada com manteiga,
leva ao forno regular

INGREDIENTES 
2 chávenas de açúcar;

1 chávena de mandioca;
12 gemas de ovo; 

3 colheres de manteiga;
Canela em pó; 

1 pitada de noz moscada;
2 chávenas de queijo ralado

PUDIM
DE MANDIOCA

Fevereiro 201909 EDITORIAL



Diabetes Mellitus
Estilos de Vida Saudáveis

DIABETE TIPO 1
depende da injecção de 

Insulina  e é
mais comum em

crianças

A Diabetes Mellitus é uma doença crónica carac-
terizada pelo aumento da glicose, ou seja, dos 
níveis de açúcar no sangue. Acontece porque o 
organismo não consegue utilizar de forma ade-
quada a insulina ou quando a insulina produzida 
é insuficiente. A insulina é o hormônio produzido 
pelo pâncreas que tem a função de metabolizar 
a glicose para produção de energia para o nosso 
corpo. A Diabete é uma doença não transmissível 

e crónica (sem cura).

DIABETE DE TIPO 2
que inicialmente não 
depende de Insulina, 

é o tipo mais comum e
afecta pessoas
adultas e idosas

FACTORES DE RISCO:

PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS:

 Urinar muito;
 Sede excessiva e boca seca;
 Sensação de fome e apetite aumentado;
 Perda de peso e emagrecimento;
 Cansaço e sonolência;
 Falta de concentração;
 Dores de cabeça ou tonturas;
 Alterações na visão ou visão turva.

Diabetes de Tipo 1 ainda não são 
totalmente conhecidos, várias hi-
póteses tem sido elaboradas, entre 
as quais o facto que este processo 
autoimune se desenvolva em indi-
víduos com uma predisposição ge-
nética particular, mas outras cau-
sas continuam a ser não excluídas.

DIABETE DE TIPO 2, mais conhecidos e 
são: A Obesidade e hábitos alimentares 
não saudáveis, representam os factores no 
desenvolvimento desta doença; Consumo 
excessivo de álcool; Consumo de tabaco; 
Sedentarismo e falta de actividade física; 
Parto de bebê com peso superior a 4Kg 
ou ter o diagnóstico de diabetes durante a 
gravidez; Pressão arterial igual ou superior 
a 140/90mmHg ou ter sido tratado para 
tensão alta.

Qualquer pessoa com sintomas Diabe-
tes deve dirigir-se a Unidade Sanitária 
mais próxima, aonde serão feitos o 
diagnóstico e os seguintes tratamento 
correctos, avaliados para cada caso.

O QUE FAZER QUANTO TIVER
SINTOMAS DE DIABETES?

DIAGNÓSTICO:
Deve-se realizar o controle dos níveis de açúcar no 
sangue (glicemia) através de exame de urina ou san-
gue, e está-se perante Diabetes quando os valores de 
glicemia em jejum (superior as 8 horas) são maiores 
ou iguais a 7.0mmol/L ou quando os valores da gli-
cemia medida de forma aleatória (pós prandial) são 
acima de 11.1 mmol/L.
O tratamento deverá ser feito ao longo da vida e de-
pende da utilização simultânea de actividade física, 
alimentação saudável e medicação. 

PREVENÇÃO:
- Evitar excesso de peso, obesidade abdominal;
Actividade física regular; Alimentação saudável.

COMPLICAÇÕES:
A Diabetes não tratada pode levar a proble-
mas cardíacos, disfunções renais, cegueira, 
doenças de nervos, ulceras e feridas nas 
pernas e pés.

ACTIVIDADE FÍSICA:
Antes de qualquer actividade física, procure 
um profissional de saúde e o nutricionista.
Caminhe, ande de bicicleta, dance e suba 
escadas. Assim aumentará a acção da in-
sulina e reduzirá os níveis de glicemia. Tam-
bém melhora a circulação sanguínea, previ-
ne doenças cardíacas e ao mesmo tempo 
diminuindo o stress mental e melhorando a 
qualidade do sono.

ALIMENTAÇÃO:
Faça pelo menos 4 a 6 refeições/dia comen-
do várias vezes ao dia em pequenas quan-
tidades. Incluía alimentos como energéticos 
(arroz, massa, mandioca, inhame, pão, ba-
tata) construtores (Carne magra, ovos, leite  
e reguladores (verdura, legumes e frutas).
Evite consumir refrescos, álcool, gorduras, 
óleos e açucares. Prefira a fruta na forma na-
tural mas não consuma mais de 4 porções 
de fruta ao dia. 
Procure um nutricionista para ter um acom-
panhamento e para ser ajudado na melhoria 
dos seus hábitos alimentares.

TIPOS DE DIABETES

Conteúdo 
elaborado por
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O crédito ban-
cário está 
entre os prin-

cipais produtos e ser-
viços que os bancos 
oferecem em Moçam-
bique. Em geral, os 
bancos têm investido 
em produtos especia-
lizados para clientes 
de renda alta, incluin-
do serviços de gestão 
de investimentos e 
empréstimos às em-
presas públicas e pri-
vadas. A actuação no 
segmento de clientes 
de renda baixa, onde 
se inclui grande par te 
do crédito aos par ti-
culares, é mais mo-
derada. No entanto, a 
tendência dos bancos 

é de diversificarem e 
massificarem gradual-
mente a sua car teira 
de créditos, par ticu-
larmente com a cria-
ção de diversos pro-
dutos direccionados 
ao crédito ao consu-
mo. O sector empre-
sarial público ocupa 
12% de obtenção do 
crédito, o sector em-
presarial privado 65% 
e os par ticulares com 
23%. O crédito à ha-
bitação encontra-se 
num estágio embrio-
nário, representando 
10% do crédito ban-
cário a par ticulares e 
apenas 2% do crédito 
total à economia. A 
maioria dos clientes 

considera que os ban-
cos oferecem crédito 
à habitação a taxas 
de juro relativamen-
te elevadas e exigem 
um montante mínimo 
de compar ticipação 
que eles muitas ve-
zes não possuem, 
daí que o crédito à 
habitação beneficia 
principalmente indi-
víduos das classes 
média e alta, vivendo 
na área urbana, com 
incidência para as 
cidades de Maputo e 
Matola (Zottel et al., 
2014). Relativamente 
ao crédito ao sector 
empresarial, tem-se 
constatado em diver-
sos estudos, incluin-

do no diagnóstico fei-
to para a elaboração 
da Estratégia para o 
Desenvolvimento das 
PME em Moçambique, 
a persistência de um 
menor fluxo de cré-
dito direccionado às 
MPME. Segundo os 
resultados do relató-
rio FinScope MSME 
Survey Mozambique 
2012, cerca de ¾ 
das micro e ½ das 
pequenas empresas 
não têm acesso aos 
produtos e serviços 
financeiros no país, 
onde pontifica o aces-
so ao financiamento 
bancário. Com efeito, 
segundo o diagnósti-
co da Estratégia para 

o Desenvolvimento 
das PME, o acesso ao 
financiamento bancá-
rio tem sido apontado 
como um dos factores 
que impede um maior 
crescimento das em-
presas no país, prin-
cipalmente as micro e 
pequenas empresas, 
tendo sido aponta-
do dois motivos para 
esta situação: 
(i) o custo do finan-
ciamento e falta de 
disponibilidade de 
crédito; e 
(ii) a insuficiência da 
ofer ta de serviços 
bancários, principal-
mente nas zonas ru-
rais. In Banco de 
Moçambique.

Estratégia Nacional de
 Inclusão Financeira

2016 - 2022
Crédito Bancário
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L ançado na cidade de Que-
limane, as propostas de 
concurso público para fi-

nanciamento à agricultura, atra-
vés do projecto SUSTENTA. O 
valor deverá cobrir os projectos 
no período que vai até 2023. As 
linhas de financiamento para as 
PME visam o provimento de insu-

mos e outros serviços aos produ-
tores emergentes. Para a primei-
ra fase de financiamento as PME 
deverão comparticipar com 0 por 
cento do valor do seu projecto, o 
que levou a pouca aderência dos 
beneficiários ao lançamento des-
ta iniciativa de apoio à produção 
agrícola. Este projecto tem apoio 

ao financiamento através do Ban-
co Nacional de Investimento-BNI.
SUSTENTA tem como objectivo 
estimular a economia rural, atra-
vés da integração das famílias 
rurais no desenvolvimento de 
cadeias de valor sustentáveis, 
com base agrícola e florestal, de 
forma a melhorar a sua renda e 

qualidade de vida, com respei-
to pela conservação ambiental. 
Tem abrangência em 10 distri-
tos das províncias de Nampula e 
Zambézia e é implementado pelo 
Ministério da Terra, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural e o Fun-
do Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável.

Projecto sustenta
com 80USD Milhões 

para a Agricultura

O valor deverá cobrir os projectos no período
que vai até o ano 2023

Desporto
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A segunda equipe 
de basquetebol fe-
minino do Seward 

County Community Colle-
ge dos Estados Unidos da 
América, onde militam as 
moçambicanas, Carla Co-
vane, Vanda Cuamba, Silvia 
Veloso e Aquila Mucuba-
quire, precisou de um pro-

longamento para bater os 
Hutchinson Blue Dragons 
por 77 a 69 e conquistar 
seu segundo título conse-
cutivo, no domingo 24 de 
Fevereiro.
O Seward venceu 50 parti-
das seguidas em casa e 42 
partidas seguidas em casa 
dos adversários do Jayha-

wk.
Carla Covane acrescentou 
15 pontos e 17 ressaltos, 
e ganhou a primeira volta 
no torneio da Região VI. O 
Seward também recebeu 
contribuições de Aquila 
Mucubaquire , que marcou 
12 pontos.
Os Seward mostraram mui-

ta energia cedo e lideraram 
em oito no primeiro período 
e aumentaram sua vanta-
gem para 15 no segundo. O 
Seward não conseguiu aba-
lar Hutchinson, que apro-
veitou um quarto de 16/11 
para dar o empate em 62, 
no final da classificação e 
vencer o jogo.

MOÇAMBICANAS
VENCEM CAMPEONATO DE 
BASQUETEBOL FEMININO



Para nós, todo o conhecimento 
pode-se transformar numa acção

  Rua do Frei Amaro de Tomaz, No 35, Maputo - Moçambique

 geral@one2one.co.mz  www.one2one.co.mz
 [+258] 849535079  [+258] 827179349
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Os governos no 
mundo estão a 
abraçar o Gover-

no Electrónico para lidar, 
de forma eficaz, com as 
mudanças próprias da 
era da informação: os 
efeitos e consequências 
da globalização, da Re-
volução Digital e da In-
ternet.
A Política de Informática 
de Moçambique, apro-
vada pelo Governo no 
ano 2000, reconhece 
as oportunidades sem 
paralelo que o uso efec-
tivo das Tecnologias de 
Informação e Comunica-
ção tem oferecido para a 
melhoria das operações 
dos governos no mun-
do, a nível central e local, 
oferecendo aos cidadãos 
serviços melhores e 

mais rápidos, colocando 
a informação pública ao 
dispor dos cidadãos, fa-
cilitando a comunicação 
entre estes e os seus go-
vernantes, e contribuindo 
positivamente nas áreas 
da educação, saúde, 
combate à corrupção, 
promoção da imagem de 
países, atracção de in-
vestimentos, melhoria do 
ambiente de negócios e 
do nível competitivo, em 
suma, promovendo a boa 
governação.
Nos últimos tempos, es-
tudiosos, pesquisadores 
e praticantes envolvidos 
ou interessados no Go-
verno Electrónico têm 
definido este como sendo 
“o uso das Tecnologias 
de Informação e Comu-
nicação para promover 

o uso das tecnologias de informação
e comunicação para promover maior 
eficiência e eficácia governamentais, 

facilitando o acesso aos serviços públicos, 
permitindo ao cidadão e ao empresário o 

acesso à informação, e tornando o Governo 
mais responsável perante o cidadão

[Gartner Group 2000]

maior eficiência e efi-
cácia governamentais, 
facilitando o acesso aos 
serviços públicos, per-
mitindo ao cidadão e ao 
empresário o acesso à 
informação, e tornando 
o Governo mais respon-
sável perante o cidadão” 
(Gartner Group 2000).

A definição acima coloca 
a prestação de serviços 
como a prioridade prin-
cipal do Governo Elec-
trónico, numa agenda 
que realça maior parti-
cipação da comunidade 
na governação em todos 
os aspectos (não sim-
plesmente “governo”). 

Importa aqui destacar as 
novas tecnologias e os 
seus diferentes canais 
de comunicação como 
instrumentos decisivos 
na efectivação da trans-
formação.
É por isso que a Confe-
rência Internacional so-
bre Governo Electrónico 
para o Desenvolvimento, 
realizada em 2002 em 
Palerno, Sicília, subli-
nhou que iniciativas e 
projectos de Governo 
Electrónico serão avalia-
dos pela medida em que 
contribuam para a boa 
governação, elevando as 
capacidades humanas e 
o acesso das pessoas às 
várias oportunidades na 
vida.

In C PInfo e colaborações
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Governo
Electrónico

O que      
     é o



Embaixador da União
Europeia visita CTA

Queremos uma parceria forte e proactiva,
para melhorar as questões de negócio e comércio

No passado 11 de Fe-
vereiro, uma delega-
ção da União Europeia 

visitou a Confederação das 
Associações Econômicas – 
CTA. A comitiva chefiada pelo 

actual embaixador para Mo-
çambique, o Sr. António San-
chez Benedito, tinha como 
objectivo alargar as relações 
de negócio entre as empre-
sas europeias e moçambica-

nas. Para o embaixador da 
UE: “foi a primeira ocasião 
de visita a CTA, como forma 
de estreitar o diálogo com o 
sector e avaliar o nível de ne-
gócio entre as partes. 

Queremos uma parceria forte 
e proactiva, para melhorar as 
questões de negócio e co-
mércio. 
Temos o nosso acordo de 
parceria assinado ano passa-
do que esta é altura de colo-
car em desenvolvimento. 
O acordo de parceria regional 
em particular para os países 
da região, é dar acesso à ex-
portação de produtos nacio-
nais da região à Europa. 
A posição da União Europeia 
é a mesma que a do gover-
no de Moçambique e, quanto 
aos casos recentes do país 
não influenciam estes acor-
dos de negócios porque es-
tão virados para outras mo-
dalidades e avaliações. Nós 
como União Europeia esta-
mos com Moçambique para 
encontrar melhorias em todos 
sectores de produção e servi-
ços, temos é de continuar a 
dialogar para encontrar um 
melhor tecido comercial e de 
investimento.
O programa de acompanha-
mento de fortalecimento, visa 
o aperfeiçoamento da capaci-
tação, parceira econômica e 
intercâmbios.”
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