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Com 14 anos de idade 
já educava os mais 
novos. Como era?
Maria de Fátima: Mi-
nha mãe conta que os 
primeiros anos de vida 
foram muito atribula-
dos, pois, meu pai ex-
pulsou-a de casa pou-
co depois de eu nascer 
por ter uma filha defi-
ciente. Minha infância 
toda foi vivida em casa 
de vizinhos que nos 
apoiavam em tudo. Aos 
5 anos de idade anda-
va na rua a pedir esmo-
la para poder ajudar a 
minha mãe a arranjar 
comida e roupas. Pou-
co tempo depois entrei 
para escola com apoio 
de missionários próxi-
mos do local onde vi-
víamos.

Como conciliava a 
escola e o dia-a-dia?
MF: Me lembro que de 
manhã ia a escola e 
a tarde ficava na rua, 
pois, era lá que busca-
va nosso sustento.

Como era o seu 
aproveitamento
escolar?
MF: Nem me lembro 
porque dedicava a 
maior parte do tempo 
a pedir esmola. Muitas 
vezes faltava a escola e 
já tive que parar de es-
tudar porque a minha 
mãe preferia que eu fi-
casse nas ruas pedindo 
esmola ao invés de ir a 
escola.

Como inicia a sua 
jornada de professora
e educadora?
MF: Esta maratona ini-
ciou nas ruas enquan-
to pedia esmola. Um 
dia desses passou um 

Entrevista. Conheça a mulher que mesmo 
dificiente viu sua a história de vida mudar 

aos 14 anos de idade
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MARIA DE FÁTIMA

Missionário padre que 
naquele dia tinha a mis-
são de recolher todas 
as crianças que esta-
vam nas ruas para alo-
ca-las no internato.
Nessa altura eu tinha 14 
anos de idade. Minha 
mãe autorizou que eu 
fosse viver no internato, 
pois, os missionários 
garantiram que lá po-
deria ter boa educação, 
ia me formar, saúde e 
alimentação garantida. 
A minha mãe também 
teria apoio dos missio-
nários.
Já no internato fui me 
destacando e assumin-
do mais responsabili-
dades que passavam 
por tomar conta das 
mais novas. Gradual-
mente fui ganhando 
motivação para ser 
educadora ou até mes-
mo ser professora.

Ser professora sempre 
foi o seu sonho?
MF: Não. Eu sonha-
va ajudar os pobres e 
particularmente os de-
ficientes, pois, sabia 
muito bem o que esta 
classe social passava. 
A descriminação era o 
maior flagelo dos de-
ficientes. Durante 36 
anos fui professora no 
internato em Macia e 
anos depois passei 
a morrar  em Maputo 
onde dei aulas em duas 
escolas primárias. Ao 
longo dos 36 anos tive 
a oportunidade de ini-
ciar a formação escolar 
e humana de muitas 

parte do tempo 
passava na rua a 

pedir esmola

pessoas que hoje lide-
ram empresas e em-
preendimentos com o 
seu contributo.

Sua deficiência influen-
ciou na decisão de ser 
professora/educado-
ra?
MF: Não, até me moti-
vou. Para mim ser de-
ficiente é ser diferente 
apenas. O deficiente 
apenas tem limitações, 
mas tem capacidade 
que podem ser valori-
zadas.

O que lhe trouxe esta 
veia de educadora?
MF: Ser educadora 
fez de mim uma pes-
soa muito mais feliz 
e mesmo reformada 
continuo a educar a 
todas as idades, des-
de os bebés até os 
mais adultos. Ensinar 

e aconselhar está no 
sangue e acontece de 
forma espontânea.
Agora que estou refor-
mada dou explicações 
a todas as classes e 
idades. Aos mais adul-
tos meu contributo tem 
sido na sua vida con-
jugal, em prol de uma 
convivência saudável 
nos seus lares particu-
larmente.

Beliscando essa veia 
de conselheira, o que 
dizer a quem lê o icef 
jornal feminino?
MF: Dar os parabéns 
os fazedores do jornal 
pela iniciativa. A vasta 
classe feminina já preci-
sava de um veículo que 
divulgasse seus feitos, 
ideias e batalhas.
Aos deficientes, enco-
rajar-lhes a acreditarem 
no seu potencial e ca-
pacidade mesmo que 
limitadas, aqui você 
pode. Precisam come-
çar por despertar a veia 
empreendedora ador-
mecida. 
Agradecer por se lem-
brarem de nós anóni-
mas.
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Na presença do go-
verno, sector privado e 
convidados, lancou-se 
o WIN, que irá estimu-
lar negócios liderados  
por mulheres a aumen-
tarem os seus rendi-
mentos através da me-
lhoria no acesso aos 
compradores, fornece-
dores entre outros ser-
viços. O WIN vem para 
quebrar barreiras de 
desigualdades de gê-
nero nas transacções 
comerciais.

MELHORAR OS 
MERCADOS PARA 

AS MULHERES
Esta classe enfrenta di-
versas barreiras como: 

educação, acesso aos 
financiamentos baixos, 
acesso à informação 
e a redes de contac-
tos bem como espaço 
para negociarem com 
clientes do sexo opos-
to, pois, sentem-se dis-
criminadas.
Através das metodoló-
gias de facilitação “sis-
temas de mercados" o 
WIN trabalha para me-
lhorar de forma susten-
tável o modelo actual 
de funcionamento com 
as mulheres. 
O WIN consiste em 
identificar oportunida-
des e barreiras para as 
mulheres em sectores 
de grande crescimento 

bem como encontrar 
perceiros de negócios 
certos por forma a que-
brar tais barreiras.
O foco é encontrar e 
testar soluções que 
façam sentido para 
os negócios para que 
possam ser susten-
tadas nos próximos 
anos.

EXEMPLOS DE 
ÁREAS DE 

INTERVENÇÃO
O programa trabalha 
em diversos sectores 
de microempresas de 
alto potencial, com re-
levância para o gêne-
ro. O acesso a equipa-
mentos, Ferramentas, 

Serviços financeiros, 
acesso a produtos de 
qualidade e a capita-
ção são alguns dos 
sectores. Importa refe-
rir que para cada área 
de intervenção há as-
pectos que se deve le-
var em conta.
O WIN é financiado 
pela Agência de Coo-
peração para o Desen-
volvimento Internacio-
nal da Suécia [Sida]. 
Este será implemen-
tado pela TecnoServe 
num período de 5 anos 
sob o lema - soluções 
de negócios para a po-
breza.
O WIN procura parcei-
ros em todas as  áreas.

Os oradores Francisco 
Ferrão representante 
da Coca-Cola, Dayse 
Correia - Mpesa, Ida 
Alvarinho - Directora 
Nacional de Qualifi-
cação Profissional, e 
Henriqueta Hungua-
na - Directora Geral 
ICC Moçambique, de-
fenderam no painel o 
tema: Soluções para 
desbloquear o poten-
cial das mulheres em-
preendedoras. 
A margem do deba-
te havia uma Feira de 
Exposição e Venda 
de produtos e servi-
ços que contou com a 
participação de alguns 
parceiros. ©

WOMAN IN
BUSINESS Lançado o Programa de Negócios de Mulheres

com a finalidade é de facilitar a criação de condições 
para o empoderamento das mulheres em Moçambique
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      OS DESAFIOS
DA MULHER NO 
    MERCADO DE 
           TRABALHO

Já se vão os tempos em que as 
mulheres e homens tinham papeis 
bem diferenciados na sociedade. 

Nos últimos anos, as mulheres têm con-
quistado o seu espaço no que tange a li-
derança ocupando cargos antes somen-
te para homens. 
Esta desigualdade impõe várias dificul-
dades para as mulheres no acesso ao 
mercado de trabalho criado pelos pre-
conceitos e pela descriminação existente 
no seio de qualquer sociedade. 
Com o surgimento do movimento femi-
nista, hoje em dia muitos direitos tem 
sido conquistados em prol da mulher, 
tanto é que se nota que o número “mu-
lheres líderes” tem crescido ao longo dos 
anos.Diversas organizações e entidades 
têm desenvolvido um grande trabalho 
de consciencialização e sensibilização 
em prol do emponderamento da mulher 
quebrando todas as barreiras relaciona-
das com as tarefas de cada um.

A emancipação da mulher na empresa 
Sociedade Algodoeira do Niassa – JFS, 
SA (SAN) deixou de ser novidade, em 
quase todas as suas áreas de actuação. 
As mulheres desempenham as mesmas 
tarefas realizadas pelos homens provan-
do que não existe exclusividade de géne-
ro particularmente no trabalho. 
Um dos exemplos de sucesso da mulher 
relacionados com os desafios enfrenta-
dos por esta classe no mercado de tra-
balho é a Catija Zulficar Ali, funcionária 
da SAN desde 2015. 
A engenheira agrónoma, começou a tra-
balhar na SAN como técnica de produ-
ção no Departamento do Fomento. Pelo 
empenho nas actividades por ela reali-
zadas, foi promovida a gestora da linha 
do cliente da SAN. Passados dois anos 
destacou-se e foi promovida a gestão no 
sector de multiplicação da semente de 
algodão e soja na MOZACO - empresa 
do grupo JFS.

Como tem sido para si, liderar 
uma equipe maioritariamente 
composta por homens?
Catija Zulficar: No princípio 
foi difícil. Senti que os cola-
boradores não acreditavam 
em mim como alguém com 
a capacidade de fazer o que 
faço hoje (representar uma 
empresa e liderar uma equipa 
com mais homens que mulhe-
res. Existem costumes e prá-
ticas que tentam diminuir os 
valores da mulher, como por 
exemplo: Algumas empresas 
têm o receio em contratar mu-
lheres bastando associa-las, 

a palavras como “mãe, gravi-
dez”, como se fosse impedi-
mento para estas exercerem 
as suas tarefas. Esquecem-se 
que para uma mulher é fácil 
ser multitarefada e que duma 
forma organizada, ela conse-
gue dividir o seu tempo para  
todos os seus afazeres.
A mulher consegue conciliar 
um pouco de tudo: casa, ma-
rido, filhos, trabalho, lazer e 
estudo (risos). 

Qual é a sua opinião em rela-
ção as diferenças salariais, por 
vezes basea-se no género?

CZ: Felizmente as colabora-
doras da MOZACO são previ-
legiadas (risos); Temos direi-
tos iguais aos dos homens.
A diferença salarial baseada 
no género duma forma direc-
ta ou indirecta tem sido real 
no meio de muitas empresas. 
Estipulam o salário da mulher 
com base num pensamento 
machista tal como: associam 
a mulher solteira e sem filhos 
para sustenta ou a mulher ca-
sada e com filhos e apoio do 
parceiro. Por vezes avaliam o 
salário do parceiro e decidem 
que a mulher não pode rece-

ber mais que o homem. Na 
verdade o salário não se deve 
basear no género, estado civil 
ou social da mulher. 

Como tem sido a sua carreira 
dentro da SAN-JFS?
C.Z: Olha, esta empresa é in-
crível, não só pelo reconhe-
cimento externo por ter con-
quistado várias certificações 
(Qualidade ISO 9001:2015, 
Made in Moza, BCI – Better 
Cotton Iniciative e CmiA – Cot-
ton made in Africa) e por ser 
a mais antiga e de referência 
no sector algodoeiro nacio-

AGRONEGÓCIO NO NOSSO PAÍS



nal, na verdade por detrás 
dessas conquistas existe 
uma força tremenda que 
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é o fruto do trabalho da 
equipe jovem que tem. 
Gostava de endereçar um 
agradecimento pelo privi-
légio e apoio que a SAN 

tem-me dado ao longo da 
sua carreira em particular 
aos gestores pela confian-
ça que tem depositado em 
mim e nas mulheres que 
fazem parte do grupo JFS. 

É uma honra quan-
do uma mulher é 
destacada.
Representar a em-
presa em eventos 
nacionais e interna-
cionais com menor 
número de partici-
pação feminino, tem 
sido notável.
Estamos diante de 
mais uma confirma-
ção do trabalho que 
a SAN-JFS tem feito 
em prol do cresci-
mento da mulher 
na sociedade e no 
mundo. 
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O  VIVA A PAZ!
E, viva todas as formas sãs da sociedade, onde o Icef Jor-
nal Feminino tudo faz para aliar-se as causas apresentadas a 

cada dia.
A 54ª edição da FACIM foi um dos eventos de negócios do país que 
movimentou milhares de curiosos onde os empresários fecharam no-
vos negócios. Empresas foram loureadas pelas suas dedicações no 
ramo de negócio nacional e internacional. Debates com vários temas 
tornaram os dias mais fervorosos entre os presentes. Os expositores 
mostraram mais uma vez o capricho na apresentação dos seus pro-
dutos e serviços.
Os jovens ouviram de sua santidade a mensagem de exaltação da 
fé e da boa gestão das suas ideologias acompanhando o desenvol-
vimento do país e do mundo, sem nunca se esquecer de apoiar o 
próximo. 
Com as eleições a porta, os partidos debruçam-se na frenética cam-
panha de conquista ao voto onde esperamos que o momento seja de 
festa para todos partidos e seus militantes.
Três mulheres de tenra idade dividiram o palco do Centro Cultural 
Brasil Moçambique em literacura, evento de trajectórias estéticas fe-
mininas, sobre a arte, cultura, sociedade e cura. 
Preparamos uma agenda sobre o meio ambiente onde a SB ENTER-
TAIMENT promove um divertimento educativo à realizar-se a 28 do 
corrente mês de Setembro cujo o tema é a conservação do meio 
ambiente.
Também aqui partilhamos a nova Cerveja Mafalala de trigo e Lager, 
com um aroma que exalta o bairro dos heróis e fazedores.

É um evento sobre o meio ambiente. 
A SB entretenimento organizadora do 
evento tem como objectivo aliar a diver-
são à educação sobre as boas práticas 
de conservação da natureza. A realizar-
-se no dia 28 de setembro no espaço 
da Quinta Beija-flor, a organização pre-
parou 8 palestras nas cidade de Maputo 
e Matola onde é pretensa dialogar com 
os alunos sobre a conservação e reu-
tilização de objectos que prejudicam o 
ambiente. A Icef associação encarregue 
de orientar as palestras encontrou neste 
projecto um grande alicerce para mais 
uma vez difundir junto da sociedade de 
jovens e outros o interesse e preocupa-
ção com o desastre da natureza. 

O dia mundial da fisioterapia é celebrado desde 1996 a 8 de Setembro, 
data da fundação da World Confederation of Physical Therapy, em 1951.
É uma oportunidade impar para os profissionais desta área demostrarem 
o valor da sua profissão.



Entende-se por Preços de 
Transferência os valores pra-
ticados nas operações co-

merciais entre entidades relaciona-
das ou entre sectores ou partes da 
mesma entidade. 
Tratando-se de preços não esta-
belecidos num mercado concor-
rencial, podem-se desviar dos 
acordados entre entidades não 
relacionadas em transações simi-
lares. 
A legislação fiscal existente em Mo-
çambique pretende corrigir o efeito 
de uma eventual manipulação de 
preços entre entidades relaciona-
das e dar a entender o seu funcio-
namento. 
O presente artigo generaliza os 
temas como: Panorama geral dos 
preços de transferências em Mo-
çambique; Métodos dos preços de 
transferências; Acordos entre as 
partes relacionadas; Obrigações 
declarativas; Enquadramento jurídi-
co - âmbito de aplicação; Evolução 
e Enquadramento jurídico. 

Os Métodos dos preços de trans-
ferências são apropriados a cada 
transação, podendo produzir a 
melhor e mais fiável estimativa dos 
termos e condições sob um cená-
rio de plena concorrência; Também 
oferece o mais elevado grau de 
comparabilidade entre as opera-
ções vinculadas e entre as entida-
des selecionadas, o que implica o 
menor número de ajustes destina-
dos a eliminar as diferenças entre 
factos e situações comparáveis. 
Os métodos de preços de trans-
ferências são: Métodos de preço 
comparável de mercado, compa-
ra o preço praticado numa opera-
ção vinculada ao preço praticado 
numa operação não vinculada, em 
circunstâncias comparáveis. Não 
havendo operação não vinculada 
comparável no exercício da ope-
ração vinculada, pode ser utilizada 
operação comparável realizada até 
dois anos imediatamente anterio-
res à operação praticada, ajustada 
pela variação cambial do período. 

A adoção deste método exige um 
elevado grau de comparabilidade 
em relação: à finalidade da opera-
ção; aos termos e condições espe-
cíficos da operação; à análise fun-
cional das entidades envolvidas.
O Método de preço de revenda mi-
norado; consiste na dedução da 
margem de lucro bruto apropriado, 
ao preço de revenda aplicado pelo 
revendedor. A margem de lucro 
bruto deve permitir ao contribuin-
te cobrir os seus custos de venda 
e outros operacionais para obter 
lucro, considerando as funções 
exercidas, aos activos utilizados e 
os riscos assumidos. O preço com-
parável é obtido através desta fór-
mula: PC = PR x (1 – MLB) Onde: 
PC – preço comparável; PR – preço 
de revenda e MLB – margem de lu-
cro bruto. 

Continua na próxima edição

Com o apoio da: 
MXR – Serviços Jurídico - Fiscais 

UMA VISÃO GERAL DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA:
CASO DE MOÇAMBIQUE
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SOMOS A DIFERENÇA
nasce no âmbito do

Projecto Cidadania Ambiental
iniciativa da ICEF Associação

INICIATIVA

O Programa de Rádio 
TODAS AS 
4A FEIRAS

COM TEMAS
SOBRE 

CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL

NA
RÁDIO

VOZ COOP
91.4MHZ
10HORAS

Ministério da Terra, Ambiente
e Desenvolvimento Rural

Direção Nacional do Ambiente

APOIO:

PARCEIRO
MEDIA
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LITERACURA EM DUAS CENAS DE CURA

O termo literatu-
ra, segundo 
Hermann 2002 

pp.112, mescla as ideias 
de interpretação literária, 
em sentido amplo, e de 
cura analítica, que con-
cerne o método da Psi-
canalise. Foi esta mes-
clagem que o espaço 
do Centro Cultural Brasil 
Moçambique, no dia 28 
de Agosto, recebeu o 
diálogo sobre a trajetória 
estética do feminismo.
A literacura inicia com um 
diálogo entre Lena Bah-

ule (cantora), Lucrécia 
Paco (teatro) Izzy Gomes, 
Marilu Namoda (cinema) 
com o tema trajetórias 
estéticas: arte, cultura, 
sociedade e cura. No 
acto de criar para elas é 
um processo sem utopia, 
onde a cadeia de enqua-
dramento é sequencial. 
Só se é possível dar algo 
que transmita cura, se há 
algo em troca. A troca é 
emocional, é sentimen-
tal, é prazerosa, por se 
determinar que a peça 
trouxe cura a paz interior 

de quem assiste a cena 
(teatro, cinema, musica, 
teatro) a sociedade terá 
consciência da cultura.
Curar a sociedade atra-
vés da música e poesia 
cantada foi a melhor ex-
pressão que o evento 
deu ao público. Yuru Ya-
yungai do Brasil abriu 
a trajetória num canto 
poético na companhia 
de uma viola baixo. En-
quanto nos delirávamos 
pelas estrofes e mensa-
gens as luzes foram per-
dendo o brilho e o silên-

cio anunciou a entrada 
triunfal da Enia Lipanga, 
poetisa e activista social. 
Acompanhada com uma 
intérprete de sinais, Enia 
declamou mensagens de 
embalar e as cenas fica-
ram gravadas nas me-
mórias humanas porque 
a cena dois era proibida 
a captação de imagens 
fotográficas e vídeo. Enia 
e suas companheiras de 
palco, entraram em cena 
de pouca roupa, desper-
tando o feminismo na 
arte.

EN
IA

 R
IP

AN
GA

LAIS LOPES

A cura leva o seu tempo, aqui tiveram a primeira dose de medicação e 
espero que as pessoas tenham percebido o que se pretendeu transmi-
tir, a questão da liberdade, naturalidade, de sermos mulheres que so-
mos e aceitamos a naturalidade. A preformes toda destes três poemas 
- SOU ÁFRICA e NASCEU MENINA, neste coloco a verdadeira situação 
que a sociedade coloca nas mulheres ao nascerem. Esta actuação não 
aconteceu porque foi um desafio para mim. Esta peça é de um colecti-
vo de mulheres que vai abordar questões de aceitação num evento em 
preparação, por isso, afirmei que ainda não estava preparada, mas que 
foi aceite e aplaudida por todos presentes. Foi maravilhoso.

A cura é um processo a longo prazo. Temos que pensar 
que a sociedade está a adoecer e precisa de cura. Todos 
sabemos que a mulher tem um papel importante na socie-
dade, A literacura vai nesse sentido ajudar a cura através 
do apoio a mulher. Temos que colocar a mulher nesses 
locais de construção do discurso e do fazer e não só nas 
questões domésticas. 
Esperamos realizar mais dois eventos ainda esse ano.

Organizadora da
PRIMEIRA LITERACURA
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AICEF Associação 
inaugurou o seu  
escritório na vila 

municipal de Boane na 
província de Maputo.

É com enorme satisfa-
ção que trazemos a ICEF 
Associação a Boane por-
que há 1 ano que man-
tinhamos contacto com 
estas mulheres através 
do escritório em Maputo 
onde planificaram suas 
áreas no agronegócio e 
na prestação de serviços 
destacados como uma 
das mais lucrativas deste 
distrito, disse Mody Ma-
leiane no seu discurso.

A presidente do Grupo 
ICEF fez ainda referên-
cia a necessidade de a 
ICEF Associação pre-
cisar de mulheres que 
conheçam e entendam 
as iniciativas para com 
a sociedade. 

Queremos capacitar mu-
lheres em várias matérias 
de negócios e comunicar 
através do ICEF Jornal e 
do programa de rádio - 
Somos a Diferença.
Ainda no seu discurso, 
Mody disse que a asso-
ciação conta com 180 
mulheres que podem 
testemunhar o que a 
ICEF trouxe na vida de-
las como diferencial.

Queremos levar os nos-
sos projectos além fron-
teiras, mas o nosso prin-
cipal foco é o território 
nacional. Sonhamos che-
gar a Beira desde que o 
impacto desta expação 
seja medido através do 
retorno dos créditos que 
concedemos. 

A ICEF precisa de finan-
ciamento externo uma 
vez que o número de 
pedidos de crédito está 
a aumentar a cada dia, 
salientou Mody.
Segundo Ruthe Munhu-
quete Secretária Geral 
desta agremiação, a 
ICEF Associação está 

a projectar instalar um 
escritório no bairro da 
Liberdade - Matola.
Para Joel Cossa repre-
sentante da Fundação 
Joaquim Chissano, 

na filosofia de apoio às 
comunidades, a ICEF 
vem complementar o rol 
de actividades desenvol-
vidas nesta área.
A iniciativa é de louvar e 
abre espaço para as mu-
lheres empreendedoras. 
Boane é um distrito estra-
tégico e de grande impor-
tância para a região. Que-
remos como fundação 
ver o que podemos fazer 
no apoio a causa.

ASSOCIAÇÃO ICEF chega
ao distrito de BOANE

Representantes do Governo, do Fórum Mulher e da 
Fundação Joaquim Chissano presentes na inauguração 

do Centro para Mulheres
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