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Em quase todas as fa-
ses do negócio o fi-
nanciamento nos vem 

ao cálculo. Existem três fa-
ses a considerar, que nos 
obrigam a solicitar o finan-
ciamento: o início; a fase de 
crescimento; e o auge ou 
queda do negócio. Embora 
na fase inicial do negócio o 
financiamento seja uma ne-
cessidade do empreende-
dor, geralmente nesta fase 
os potenciais investidores 
depositam menor confian-
ça quer no negócio assim 
como no empreendedor em 
si. É importante compreen-
der que mais do que investir 
numa ideia, projecto, negó-
cio, produto ou serviço, os 
investidores precisam acre-
ditar que a ou as pessoas 
por detrás da iniciativa são 
credíveis, experientes e tem 
capacidade para gerir bem 
o negócio proposto e so-
bretudo dinheiro alheio. Por 
essa razão, regra geral, re-
comenda-se que nesta fase 
o empreendedor busque fi-
nanciar o seu negócio com 
recurso a fundos próprios 
(poupança, trabalho a tem-
po inteiro ou temporário, 
xitique, etc) ou através de 
familiares e amigos.
Aí desencadeia-se todo um 
debate a volta das fontes in-
ternas e externas de finan-
ciamento. As fontes internas 
são os fundos próprios do 
empreendedor e seus só-
cios e as externas são todas 
outras que venham por via 
de empréstimo, doação ou 
subvenção. E quando se fala 
de fontes externas existem 
também dois tipos, fundos 
a titulo perdido – que não 
se devolvem e nem cobram 
taxas de juros, e as reem-
bolsáveis – quer sejam ac-
ções (equity), empréstimos 
ou outras. Para o caso de 
Moçambique é mais comum 
encontrarmos as fontes 
reembolsáveis para inves-
timento em negócios. Ge-
ralmente, os fundos a titulo 
perdido, no nosso caso, são 
concedidos pelo Governo 

(Ex. Fundo de Apoio a Ini-
ciativa Juvenil), agências de 
cooperação internacional 
ou competições internacio-
nais disponíveis na internet. 
Em alguns países existem, a 
título de exemplo, “investi-
dores anjos e os chamados 
crowdfunding” que inves-
tem sobretudo na criativi-
dade da ideia ou negócio, 
mas como sugerido acima, 
no nosso caso as fontes ex-
ternas mais comuns são mi-
crofinanças, microbancos, 
banca comercial e banca de 
investimento.
A grande maioria das pes-
soas acredita que a maior 
barreira para fazer negócio é 
o financiamento. No entan-
to, apesar do financiamento 
ser uma necessidade real 
quer no início, assim como 
para expansão, na fase de 
crescimento, esta não é de 
longe a maior barreira. Há 
muitos casos de pessoas 
auto-empregues, empre-
sários e empreendedores 
que conseguiram angariar 
fundos para o seu negócio 
através de suas poupanças, 
investimento de familiares 
e amigos, fundos públicos, 
empréstimos bancários ou 
concursos internacionais, 
mas que seus negócios não 
subsistiram. Nos casos de 

dividas, muitos nem conse-
guiram sequer honrar com o 
pagamento da divida.
Existem dois factores pri-
mordiais dos quais depen-
dem qualquer iniciativa 
empresarial: o ambiente e a 
qualidade do projecto. Es-
tes são determinantes não 
apenas para o acesso ao fi-
nanciamento, mas também 
para o sucesso da iniciati-
va. Enquanto a qualidade 
do ambiente não depende 
de ninguém em particular, 
a qualidade do projecto é 
da responsabilidade indivi-
dual do dono do projecto. 
Um bom projecto é aque-
le que demonstra evidên-
cias práticas de viabilidade 
técnica-financeira e que 
responde com clareza aos 
4P’s de Marketing (Produto, 
Preço, Praça e Promoção), 
mas não iremos nos alongar 
muito sobre este aspecto. 
O facto é que a capacidade 
para apresentar projectos 
desta natureza dependem 
da experiência ou capaci-
tação de cada pessoa, e 
infelizmente o nosso siste-
ma de educação na área de 
empreendedorismo é defi-
citária. Considerando que 
as instituições de ensino 
não têm uma agenda clara 
de promoção de empreen-

Importante. Os investidores precisam acreditar que o empreendedor é credível, 
experiente e com capacidade para gerir o negócio proposto ou o dinheiro alheio.

FONTES DE FINANCIAMENTO PARA
QUEM APOSTA NO EMPREENDEDORISMO 

dedorismo e muitos dos 
professores de empreen-
dedorismo não possuem 
nem formação e nem expe-
riência quer em gestão de 
negócios, assim como na 
resolução de problemas e 
inovação, é natural que sur-
jam poucos jovens empre-
sários e empreendedores 
com projectos viáveis. Não 
obstante, é preciso reforçar 
que quanto menos pessoas 
devolvem dinheiro empres-
tado pelo Governo, Banca 
ou fundos internacionais, 
mais se torna difícil aceder a 
financiamento devido ao au-
mento das taxas de juros e 
o nível de burocracia para as 
gerações actuais e futuras.
Outra perspectiva de análi-
se é a de que nem sempre o 
financiamento deve ser em 
dinheiro. O acesso a maté-

ria-prima, créditos em pro-
dutos, meios tecnológicos, 
recursos humanos, espaço 
de trabalho e isenções tam-
bém devem ser conside-
rados quando procuramos 
financiamento.
Para terminar, sobretudo 
considerando esta fase tão 
difícil para o mundo inteiro, 
devido a pandemia da Co-
vid-19, recomenda-se que 
quem ser verdadeiramente 
empreendedor abandone 
o conforto e busque for-
mas inovadoras de fazer 
negócio, procure fontes de 
financiamento internacio-
nais pela internet e acima 
de tudo qualifique-se por 
forma a tornar-se a melhor 
proposta para os financia-
dores, respeitando os ter-
mos e condições estipula-
dos. 
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DE DELIVERY DEPILAÇÃO 
À ESTÉTICA FINA

Iniciou em 
2018 quando 

o meu 
contrato 

de trabalho 
terminou

Dessa forma surgiu
a Estética Fina?
Sim, esta marca mostrava o 
crescimento que eu dese-
ja almejar. A arte de depi-
lação com cera quente foi 
um grande trunfo. Essa é 
uma técnica que exige que 
os clientes vistam pouca 
roupa e na minha casa não 
era o lugar adequado nem 
oferecia comodidade. Com 
a abertura da Estética Fina 
em outro local os utentes 
se sentiam mais a vontade. 
Também senti necessidade 
de colocar um letreiro para 
divulgar os serviços que a 
Estética Fina oferece e em 
minha casa não havia con-
dições para o efeito.

A quanto tempo 
funciona neste espaço 
e como vai o negócio 
em média mensal?
Fiz uma série de cálculos 
para poder me mudar, quan-
do cheguei aqui em Dezem-
bro de 2019 e sinto que o 
feedback é bom. Consigo 
em média entre 15 a 20 mil 
meticais. Este valor é parte 
do lucro já deduzida a renda 
e compra de matéria-prima.

Que matéria-prima usa?
Uso cera e materiais des-
cartáveis (luvas, espátulas, 
guardanapos humedeci-
dos). O mercado não co-
mercializa a cera, por vezes 
temos de esperar dias para 
adquirir ou mandar vir da 
vizinha África do Sul.

Este serviço leva-lhe 
a sair para fora da 
cidade de Maputo?
Já estive na Cidade da Ma-
tola, depilar uma noiva. Aí 
tive que cobrar a desloca-
ção. 

Que técnica usa?
É difícil explicar as técnicas 
como tal. São mais proce-
dimentos. Primeiro procuro 
saber sobre a sensibilidade 
do processo. É importan-
te saber se a cliente já fez 
depilação com cera. Tenho 
falado da higiene que cada 
uma deve ter ao vir se de-
pilar porque toco nas par-
tes íntimas algumas vezes. 
A técnica da cera dói para 
quem não está habituada.

E como divulga os
seus serviços?
Uso as redes sociais. Pro-
duzo cartazes e espalho 
pelas ruas. Também envio 
de mensagens por celular 
para toda a minha base de 
dados. 

Tem formação?
Sim, fiz via online e com 
certificação sul-africana. Es-
tou a fazer outra formação 
online do Brasil. Também 

participo de capacitações 
realizadas de forma progra-
mada que igualmente são 
certificados.

Perspectivas futuras?
Crescer no ramo. Fazer com 
que a depilação também seja 
prioridade para as pessoas. 
Meu sonho é torna-lo um ser-
viço primário e de qualidade. 
Pretendo agregar outros ser-
viços como massagens, cla-
reamento das partes íntimas 
e limpeza facial.

O que é clareamento
das partes íntimas?
É uma técnica de tratamen-
to com argilas, produtos na-
turais, óleos essências que 
se colocam na pele por al-
gum tempo. As partes ínti-
mas referidas são as axilas, 
face, virilha, zonas expostas 
ao sol, zonas com manchas 
por causa do uso do deso-
dorizantes, máquinas de 
barbear, entre outros.

O que é Delivery 
Depilação?
É um serviço de depilação 
feita ao domicílio. Foi assim 
que comecei com esta acti-
vidade empreendedora.

Quando iniciou esta
actividade?
Iniciou em 2018 quando o 
meu contrato de trabalho 
terminou. Precisava fazer al-
guma coisa para o meu sus-
tento. E como sabia fazer 
depilação pensei pôr mãos 
a obra para muita gente.

Já tinha essa arte 
de depilar?
Sim. Sempre tive problemas 
com minha pele facial e fa-
zia esse tratamento. Passei 
a fazer as minhas primas, 
amigas e assim surgiu a De-
livery Depilação.

E como esta neste 
momento a Delivery 
Depilação?
Está num ritmo satisfatório. 
De realçar que a marca Deli-
very Depilação, com 2 anos 
de existência, mudou para 
entidade de Estética Fina. 
A falta de espaço para re-
ceber os utentes foi um dos 
motivos que levou a criação 
da Estética Fina. Nem to-
dos clientes aceitavam que 
eu fizesse visitas domiciliá-
rias. Estes preferiam antes 
vir a minha casa mas por 
vezes vinham num período 
em que a família estava em 
convívio. 

Tem colaboradores?
De momento não, assumo 
os cargos de Gestora, Agen-
te de Marketing, Contabilis-
ta e a Estafeta (risos).

TEXTO: REDAÇÃO
icefjornalfeminino@gmail.com

Tem havido homens 
que solicitam estes
serviços?
Risos, minha cadeia de 
clientes é somente femi-
nina. Já recebi chamadas 
de homens a solicitarem o 
serviço, mas recuso-me. A 
nossa sociedade não está 
preparada para que estes 
serviços sejam prestados a 
homens. Se algum dia tiver 
que fazer, não farei a técni-
ca do tratamento em partes 
íntimas.

Trabalhava em que áreas 
antes de criar a Delivery 
Depilação?
Trabalhei em projectos de 
ONGs. Sou formada em Psi-
cologia Educacional e por 
isso que me trabalhei em 
ONGs.

E porque não criou um 
Consultório Psicológico?
Risos, sempre tive esse so-
nho. A estética é algo que 
nasceu como um dom.

Recebeu algum apoio
financeiro para criar 
a sua empresa?
Não. O IPEME me apoia em 
formações e capacitações 
de negócio. Ainda não so-
licitei financiamento algum. 
Tenho me informado sobre 
algumas linhas de financia-
mento, mas não estou se-
gura em solicitar qualquer 
apoio financeiro.

Legalmente a Estética Fina 
já está registada?
Está registada e com im-
postos pagos regularmente. 
Próximo passo é inscrever a 
Estética Fina no Instituto Na-
cional De Segurança Social.

Que comentários deixa 
para as mulheres?
Estamos a consumir muito 
o que o mercado de cos-
méticos oferece e isso está 
a tirar nossa beleza e a pro-
vocar problemas de saúde. 
Aconselho a usarem o natu-
ral sendo importante con-
sultar um especialista. 
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Na sociedade mo-
çambicana alguém 
que padece de uma 

enfermidade depara-se 
com pelo menos três reali-
dades indesejáveis: não ter 
acesso aos medicamentos 
prescritos pelo médico; 
não poder compra-los por 
serem caros; e ter de tomar 
medicamentos baratos e 
continuar doente. Em Mo-
çambique é o Estado quem 
suporta a quase totalidade 
da factura em medicamen-
tos para os cidadãos, onde 
a prescrição médica de três 
a quatro medicamentos 
custam cinco meticais, um 
valor que, sem essa subs-
crição, não chegaria para 
adquirir os medicamentos 
receitados. Tudo isto por-
que Moçambique não têm 
a capacidade financeira de 
outros países para impor-
tar medicamentos de me-
lhor qualidade para toda a 
população, então recorre-
-se ao critério dos concur-
sos públicos do preço mais 
baixo das propostas. É este 
um dos factores para a cir-
culação de muitos medica-
mentos de baixa qualidade 
no país, muitos deles falsi-
ficados. 

Que problemas
encontramos?

O problema de encomen-
dar medicamentos mais 
baratos está na elevada 
exposição ao risco de ter 
um mercado cada vez mais 

Medicamentos contrafeitos. Este artigo foi publicado pela revista ‘Economia e 
Mercados’ em 2018 do qual extraímos e adaptámos com a devida identificação e 
citação. Interessou ao nosso jornal dar continuidade à publicação do tema, numa 
altura em que a pandemia do COVID-19 tem dizimado o mundo. É importante co-
nhecer a proveniência dos medicamentos que passam pelo Sistema Nacional de 

Saúde Moçambicano - SNS, como forma de preservarmos a saúde e a vida.

infestado de produtos de 
pouca qualidade, que ge-
ralmente são de muito bai-
xo custo, pelo que o preço 
também deve ser tomado 
como factor de descon-
fiança. Mas o preço baixo, 
por si só, não é suficiente 
para se concluir que se está 
diante de um medicamento 
contrafeito, uma vez que 
existem produtos baratos, 
mas de boa qualidade.
A pobreza é considerada 
como o principal pivô nes-
te esquema. Para facilitar a 
aquisição de medicamen-
tos às populações mais po-
bres, o Estado decidiu, em 
2005, reduzir de cerca de 
100 meticais para 5 meti-
cais o custo de receita de 
medicamentos no Sistema 
Nacional de Saúde -SNS. 
A medida sempre foi criti-
cada pelos farmacêuticos, 
que a consideram como 
uma das principais causas 
da ineficiência dos serviços 
de saúde do país.

Indústria Asiática

Muitas vezes a Ásia (prin-
cipalmente Índia e China) 
tem sido conotada como a 
indústria que produz me-
dicamentos de baixa qua-
lidade transaccionados em 
África onde a qualidade de 
controlo é baixa. É preci-
so cuidado para não cair 
no preconceito, advertem 
os especialistas. A Índia 
tem uma das melhores in-
dústrias farmacêuticas do 
mundo e a Europa é tida 
como a que importa uma 
quantidade considerável 
de medicamentos prove-
nientes da  Índia.

Que caminho para a
resolução do problema

Segundo os entrevistados
pela revista o caminho 
poderia ser a partilha de 
custos entre o Estado e as 
famílias, no sentido destas 
comparticiparem com uma 
percentagem, razoável, e 
o Estado subsidiar a outra 
parte. Este é, de resto, um 
modelo aplicado com su-
cesso em outros países (e 
até em Moçambique para 
quem tem seguro de saú-
de, por exemplo).

Controle de Qualidade, 
a maior fragilidade

Moçambique dispõe de 
apenas um laboratório pú-
blico para testar e aprovar 
a qualidade dos medica-
mentos antes de entrarem 
para o mercado, que é tu-
telada pelo Ministério da 
Saúde – MISAU, o mesmo 
não tem equipamentos 
suficientes para realizar 
testes de forma flexível. 
Algumas vezes ocorre que 
antes de lançarem os re-
sultados da amostra, os 
medicamentos em causa 
já estão a ser vendidos nas 
farmácias.
Pela dimensão das difi-
culdades no controle da 
qualidade, a Associação 
de Farmácias de Moçam-
bique - AFARMO, defende 
uma diminuição do papel 
social do Estado, para dar 
maior atenção aos me-
dicamentos, procurando 
nos serviços farmacêuti-
cos uma preciosa ajuda. A 
colocação de laboratórios 
de controlo de qualidade 

no Centro e Norte do país, 
mesmo que sejam labora-
tórios privados é um dos 
caminhos que se pode 
seguir para a melhoria da 
análise dos medicamentos 
comercializados dentro do 
país. O MISAU deveria re-
forçar a inspecção de me-
dicamentos nas farmácias 
onde, muitas vezes, encon-
tram-se medicamentos sul-
-africanos que geralmente 
resultam de uma importa-
ção informal.

Os preços de 
medicamentos

genéricos e originais

Existem medicamentos 
originais e os genéricos. Os 
originais são os que des-
cobrem novas moléculas 
e novos tratamentos (mais 
caros porque comportam 
todos os custos para os co-
locar no mercado). Os ge-
néricos de origem europeia 
são, em média, mais caros 
do que os de origem india-
na e chinesa, por exemplo, 
porque o medicamento eu-
ropeu tem um controlo de 
qualidade rigorosa e caro, 
já o mesmo não acontece 
em relação a muitos medi-
camentos que não passam 
deste circuito (Europa ou 
Estados Unidos). 
A comercialização de me-
dicamentos falsos é, de há 
muito tempo a esta parte, 
um problema global. De 
acordo com a Organização 
Mundial da Saúde - OMS é 
necessário educar as po-
pulações a saberem dos 
riscos do consumo destes 
medicamentos  considera-
dos falsos.

DE ONDE VEM 
OS MEDICAMENTOS 

FALSOS E DE BAIXA QUALIDADE

TEXTO ADAPTADO
icefjornalfeminino@gmail.com
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Legislação
Moçambicana

As importações são sujeitas 
a um registo prévio de todas 
as características de cada 
medicamento, trata-se de 
um documento elaborado 
pelo laboratório que fabrica 
o produto e que, depois, é 
enviado para os importado-
res que o submetem ao MI-
SAU para aprovação. É este 
o factor que determina (ou 
não) a importação. As nos-
sas fronteiras não têm far-
macêuticos nem inspecto-
res, dai que entram produtos 
ilegais não controlados no 
mercado. Segundo a OMS os 
medicamentos para a Malá-
ria e antibióticos são os mais 
falsificados.

Tecnologia de Gama

Uma empresa Ganesa en-
controu uma solução: a 
mPedigree líder global na 
utilização de tecnologias 
digitais para detectar pro-
dutos contrafeitos. A empre-
sa desenvolveu um sistema 
que ajuda as farmacêuticas 
a fabricar produtos à prova 
de falsificação, criando uma 
forma de também os pacien-
tes conseguirem ter como 
distinguir os medicamentos 
falsos dos verdadeiros, bas-
ta ter um telemóvel. As pes-
soas compram um remédio, 
raspam um código na caixa, 
enviam-no para um número 
específico via SMS e, entre 
cinco a sete segundos, rece-
bem uma confirmação sobre 
se o produto é falso ou ver-
dadeiro.
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde, este problema de falsi-
ficação de medicamentos coloca em risco, a qualidade dos princípios ac-
tivos do medicamento. Os medicamentos de qualidade inferior ou con-
trafeitos aparecem sobretudo em locais onde há má governação ou falta 
de capacidade técnica. Esses factores afectam principalmente os países 
de baixo e médio rendimento, onde se incluem muitos países africanos. 

Mortes de africanos por tomarem 
medicamentos falsificados, anualmente100 000
10,5% Contrafeitos ou seja, um em cada 
dez medicamentos em África são falsos10,5%
Das denúncias de medicamentos falsos no mundo e 
11 dos 13 alertas emitidos pela OMS provem de África42%

A maioria da Índia, 
África do Sul, China, 

Europa e Brasil

Proveniência da maioria dos
medicamentos que consumidos
em Moçambique?

Anti-malária 
(como o Coartem)

e os antibióticos

Quais são os medicamentos
contrafeitos consumidos
em África?

Das denúncias de medicamentos falsos no mundo e 
11 dos 13 alertas emitidos pela OMS provem de África60Mais 

de

Paracetamol Qual é o medicamento mais vendido em Moçambique

O QUE DIZEM OS FACTOS

#ficaemcasa.

FELIZ 1o DE MAIO
DIA INTERNACIONAL
TRABALHADOR

Grupo

Aqui você pode
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DICAS ESSENCIAIS DE PREVENÇÃO
CONTRA O CORONAVÍRUS COVID-19

JUNTOS NA LUTA CONTRA A PANDEMIA QUE
TEM PROVOCADO VÍTIMAS EM TODO O MUNDO!...
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Aqui você pode

ABRIL DE 202006                EDITORIAL

A bril, é mês de júbilos 
à Mulher Moçambi-
cana. O mês da Mu-

lher celebrado em festas e 
em tristezas com o aumen-
to dos casos do COVID-19 e 
a esperança de uma calma 
começa a ser uma preocu-
pação no meio social. Abril 
mês da esperança de retor-
no foram planificadas para 
este fim do mês. Passamos 
a espreitar o 1o de Maio que 
será celebrado sem as mar-
chas sindicais dos trabalha-
dores em todo mundo. Para 
além das chamadas de 
atenção a higiene pessoal, 
foram adoptadas medidas 
de fim dos convívios, algo 
que é visto como um fra-
casso, pois existem focos 
de agitações frívolos em al-
guns bairros do país, onde 
os homens da lei cegamen-
te não frequentam. Assim, 
vamos tentando persuadir 
as notícias de que as su-
bidas de infectados ainda 
não são motivo de alarme.

A esperança é que haja ba-
terias para soar o alarme 
quando atingirmos a nossa 
ignorância de cumprir as 
medidas impostas. Tam-
bém anseiamos o fim dos 
ataques no norte do país, 
colocando os projectos de 
Petróleo e Gás em risco de 
não chegar a terra a um 
preço aceitável na bolsa. 
O Abril mas uma vez mos-
trou que suporta as peri-
pécias da vida como o de-
signaram os gregos, numa 
referência à germinação 
das culturas de todo o mun-
do que esperam o retorno à 
vida normal. As apresenta-
ções culturais têm adopta-
do eventos online com es-
perança de poder atrair e 
mandar a sociedade fecha-
da em 4 paredes, mas os 
mesmos que se divertem as 
casas com músicas e outras 
formas digitais, precisam 
de ser ressarcidos em valor 
os custos no uso da inter-
net e outros meios, é altura 

destes fazeres culturais re-
pensarem num método que 
lhes dê dinheiro através do 
virtual. 
Nesta edição, recorremos 
a um artigo sobre a saúde 
pública da revista - Econo-
mia e Mercados publicado 
em 2018, que versa sobre 
os preços e a falsificação de 
medicamentos importados. 
Percorremos no empreen-
dedorismo às massagens e 
depilações da Estética Fina 
e como não podíamos dei-
xar de lado, a nossa rubrica 
sobre a agricultura conti-
nua superando os esforços 
para alcançar o PIB. 
Também aprendemos com 
a activista Énia Lipanga 
como ajudar os outros em 
período de pandemia com 
as máscaras caseiras.
Espreitamos o Meio Am-
biente, serviço do Icef Am-
biente em parceria com a 
Procuradoria Geral da Re-
pública. 

Boa leitura!

Izidro Dimande
Editor Executivo

FICAR EM CASA.
QUARENTENA.

LAVAR AS MÃOS.

Futuro Suspenso. Em tempos de pandemia trabalhar, comuni-
car, estudar, tudo migrou para a vida online quer pelo celular, 

computador ou video conferência!...

OS NOVOS 
CAMPEÕES DE
AUDIÊNCIAS

EDITORIAL

LIVE

PALESTRA

#FICAEMCASA

INSTAGRAM

@mody

TODAS
SEMANAS

HORÁRIO
19 HORAS

Todas as semanas as
Segundas, Quartas e

Sextas-Feiras 
participe e proponha um

tema para receber
dicas e orientações da

motivadora e palestrante

MODY MALEIANE

©
 g

et
ty

im
ag

es



A Água da Namaacha, 
uma marca proprie-
dade da Sociedade 

de Águas de Moçambique 
(SAM), e proprietária da 
marca Fonte Fresca, foi dis-
tinguida com mais um rele-
vante prémio internacional 
de qualidade.
O Prémio Europeu da Qua-
lidade, reconheceu a alta 

qualidade da empresa ao nível da produ-
ção bem como dos serviços e destacou o 
seu forte potencial competitivo nos mer-
cados europeu e mundial.
Este prestigiante galardão é concedido a 
empresas regionais de destaque que de-
mostram excelência em termos de qualida-
de, imagem, gestão, satisfação de clientes, 
funcionários e outras partes interessadas.
Os indicadores que determinam a atribui-
ção deste prémio são cuidadosamente 
selecionados por uma equipa de pesquisa 
profissional que analisa critérios rigorosos 
em termos de comunicação social, análise 
de dados estatísticos abertos, análise de 
estudos de mercado, recomendações das 
autoridades, organizações sociais, institui-
ções, câmaras de comércio, associações, 
sindicatos, instituições de ensino e outras.
São analisados criteriosamente aspectos 
como a Implementação de modernos sis-
temas de gestão da qualidade, operação, 
produção e eficiência de marketing, cer-
tificados e premiações, foco no cliente e 
opiniões positivas do cliente, competitivi-
dade e qualidade de bens/serviços, con-
trole de qualidade contínuo, atender aos 
requisitos dos sistemas internacionais de 
qualidade, participação activa na quali-
dade e padrão nacional e internacional, 
participação em fóruns, feiras, exposições, 
nível ecológico do processo de produção, 
reputação impecável nos negócios.
A SAM é a empresa moçambicana mais 
premiada no sector das águas engarrafa-
das, com distinções recebidas nos conti-
nentes africano, americano e europeu.
Este prémio, significa mais um relevante 
reconhecimento de especialistas euro-
peus, da excelência da qualidade dos pro-
dutos SAM, o que representa um enorme 
prestígio para a empresa, para Moçambi-
que e para os moçambicanos que veem 
assim, mais uma vez esta empresa nacio-
nal, a demonstrar que Moçambique con-
segue alcançar padrões de qualidade ao 
nível dos mais elevados atingidos em qual-
quer parte do mundo. 

PARABÉNS SAM! 
PARABÉNS MOÇAMBIQUE!

Água da 
Namaacha 

distinguida 
com o 

European 
Quality 
Award
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O QUE É O 
DOING

BUSINESS?

É o estudo do Banco 
Mundial que mede o 
grau de facilidade 
para abrir e geri um 
negócio através da 
análise dos dez pas-
sos do ciclo de vida 
do empreendedor10 passos de análise e o

que dizem cada um deles

1. Abertura de Negócio

é o processo legal para abrir 
uma empresa desde o núme-
ro de procedimentos ao tem-
po e custo (o total e o valor 
mínimo a depositar antes do 
registo).

2. Licenças de Construção

é o procedimento, tempo e 
custo para erguer um estabe-
lecimento desde as licenças 
prévias às inspecções e aos 
pedidos de água, saneamento 
e telecomunicações.

3. Obter Electricidade

é o procedimento, índice de 
burocracia e a extensão do pe-
ríodo de tempo e custos para 
obter a ligação eléctrica per-
manente junto do fornecedor 
do serviço.

4. Registo de Propriedade

é o procedimento, tempo e 
custo para adquirir uma pro-
priedade a outra empresa e 
para proceder à transferência 
para o nome do respectivo 
comprador.

5. Acesso ao crédito

é a qualidade dos sistemas de 
informação de crédito (anali-
se do histórico financeiro e do 
risco) e os direitos legais de 
emprestador e beneficiário.

6. Proteção de investidores

é a força de protecção aos pe-
quenos investidores de modo a 
que eles possam impedir que os 
gestores usem o património da 
empresa em proveito próprio.

7. Pagamento de impostos

é o valor das contribuições pa-
gas pelas empresas ao Estado 
(sobre os lucros, o trabalho e 
outros impostos) assim como o 
esforço burocrático associado.

8. Comércio internacional

é o procedimento, tempo e 
custos (bancários, alfande-
gários, logísticos ou de trans-
porte) para exportar e ou im-
portar um conjunto de vários 
produtos.

9. Execução de Contratos

são os passos processuais exi-
gidos para resolver uma dis-
puta comercial através dos 
tribunais, em número de pro-
cedimentos, dias e custo.

10. Pedido de insolvência

é o tempo e o custo associado 
a um pedido de insolvência as-
sim como a taxa de recupera-
ção (em percentagem do valor 
em divida).

Texto adaptado
Redacção: Icef Jornal

O QUE É O DOING BUSINESS
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ABRIL DE 202008                OPINIÃO

A pandemia de CO-
VID-19, é uma 
doença respiratória 

aguda causada pelo coro-
navírus da síndrome respi-
ratória aguda grave 2 (SAR-
S-CoV-2). Esta doença foi 
identificada pela primeira 
vez em Wuhan, na província 
de Hubei, República Popu-
lar da China, A 1 de Dezem-
bro de 2019 tendo o primei-
ro caso sido reportado a 31 
de Dezembro de 2019..
Acredita-se que o vírus te-
nha origem zoonótica, por-
que os primeiros casos con-
firmados tinham ligações 
ao Mercado Atacadista de 
Frutos do Mar de Huanan, 
que também vendia ani-
mais vivos. A 11 de Março de 
2020, a Organização Mun-
dial da Saúde - OMS decla-
rou o surto uma pandemia. 
Até 24 de Abril de 2020, 
pelo menos 2.732.445 ca-
sos da doença foram confir-
mados em mais de 210 paí-
ses e territórios segundo o 
site da OMS. E em Moçam-
bique até o momento foram 
confirmados 76 casos.
O vírus Covid-19 tem asso-
lado Moçambique e outros 
países, colocando a prova 
os sistemas de saúde, bem 
como o sistema económi-
co e laboral tendo impacto 
no aumento das diferenças 
sociais pré-existentes. Em 
Moçambique, as mulheres 
ocupam na sua maioria os 
postos de trabalho no sec-
tor informal bem como de 
venda produtos de primei-
ra necessidade (mercados)  
sendo as mais afectadas 
pelas medidas de conten-
ção associadas ao novo co-
rona vírus, por esse motivo, 
à semelhança de outros 
países, as situações de que-
da económica nestes sec-
tores tendem a afectar mais 
as mulheres.
A feminização do mercado 
de trabalho tem sido acom-
panhada por uma tendência 
para o aumento das formas 
flexíveis e precárias de em-
prego. Por isso, durante e 
após a pandemia Covid-19, 
agravam-se as preocupa-
ções com a situação de fra-
gilidade económica e social 
em que se encontram e en-
contrarão muitas mulheres.
O impacto do novo vírus 
na vida das mulheres, não 
se resume ao mercado de 
trabalho tradicional, mui-
tas mulheres trabalham em 
actividades de economia 
informal como emprega-
das domésticas - secretá-
rias de lar, sem um vínculo 
laboral formal, não estando 
portanto abrangidas pelas 
medidas de apoio econó-
mico. Ora vejamos, se essas 

OS DESAFIOS DA MULHER 
MOÇAMBICANA EM 
TEMPOS DE COVID-19

TEXTO: TÂNIA TOVELA
icefjornalfeminino@gmail.com

... as mulheres 
ocupam na sua 
maioria os postos 
de trabalho no 
sector informal 
(mercados) sendo 
as mais afectadas 
pelas medidas 
de contenção 
associadas ao 
novo corona vírus...

mulheres ficam em casa os 
seus salários não serão cre-
ditados numa conta ban-
cária, são pessoas que vi-
vem de renda diária, e suas 
famílias são dependentes 
daquilo que elas produzem 
por dia, quer na machamba, 
quer no mercado informal.
Estes são realmente tem-
pos difíceis. De um mo-
mento para o outro a so-
ciedade e o mundo em 
geral viu se obrigado a 
tomar medidas preventi-
vas que baralham a rotina, 
obrigam a reajustar e rein-
ventar o modo de vida e a 
coabitar com a ansiedade 
acompanhada pelo medo 
e pela incerteza.
Os impactos de género 
da Covid-19, as epidemias, 
pandemias afectam ho-
mens e mulheres de for-
ma diferente. Segundo as 
estatísticas da infecção 
com foco no sexo biológi-
co, pode se verificar que 
a taxa de mortalidade é 
maior entre os homens. No 
entanto, as Nações Unidas 
alertam os impactos invi-
síveis que penalizam de 
forma desproporcional as 
mulheres e que é necessá-
rio considerar na batalha 
contra a nova pandemia. 
Estes impactos transcen-
dem a esfera da saúde e as 
restantes áreas da vida das 
mulheres, tendo efeitos 
relevantes ao nível da sua 
saúde física e psicológica, 
segurança e autonomia.
Existem mais médicas, en-
fermeiras, farmacêuticas, 
serventes, copeiras e, por 
esse motivo, não se pode 
afirmar que, não são as mu-
lheres que estão na linha 

As medidas de distanciamento social, imple-
mentadas para minimizar as taxas de infecção, 
têm também consequências importantes na 
vida quotidiana das mulheres. A conciliação en-
tre o trabalho e a vida familiar sempre foi uma 
área de desigualdade entre homens e mulhe-
res. Em distanciamento social, estas diferenças 
acentuam-se. Muitas mulheres vêem-se obriga-
das a ser produtivas em cuidar dos/as seus/suas 
filhos/as, a apoiar actividades escolares e a gerir 
tarefas domésticas. Esta transposição das acti-
vidades laborais com as actividades domésticas 
e familiares traduzem-se num maior défice de 
tempo livre, sobrecarga física e mental e limitam 
a sua autonomia e oportunidades económicas.    
A segurança de muitas mulheres se vê compro-
metida, no contexto de crise tendem a aumen-
tar as situações de violência doméstica e vio-
lência sexual. 

O parlamento moçambica-
no, aprovou restrições de 
deslocações no país como 
medida de contenção/pro-
pagação do vírus, culmi-
nando com a Declaração 
de Estado de Emergência 
por 30 dias.
O Estado de Emergência 
Nacional resulta no isola-
mento de muitas mulheres 
com os seus agressores, o 
que as vulnerabiliza e des-
protege. Assim sendo, as 
mulheres ficam muito mais 
expostas à violência em 
contexto de intimidade, 
como mostram os dados 
do aumento verificado na 
China aquando do pico da 
epidemia. 

da frente do combate con-
tra a pandemia de covid-19. 
Adicionalmente, a grande 
maioria das cuidadoras e 
profissionais em contex-
to comunitário (em lares 
de idosos/as, instituições 
de acolhimento, serviços 

SOS, etc) são também mu-
lheres. Estas profissionais 
acabam por ser expostas 
a um maior nível de stress 
na gestão do aumento da 
pressão laboral, protecção 
individual e conciliação 
com o cuidado à família. 
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A ICEF - Associação Ideias 
e Conteúdos de Empreen-
dedorismo Feminino, no 

âmbito do seu Projecto de Cida-
dania Ambiental – Sou a diferen-
ça para o meu bairro, a mudança 
começa comigo - do seu plano de 
acção de Combate e Prevenção 
do Meio Ambiente, capacitou em 
Maputo os Magistrados da Procu-
radoria Geral da República em ma-
téria do Ambiente. A capacitação 

inserem-se na parceria que estas 
instituições pretendem aliar, atra-
vés do Gabinete de Defesa dos 
Interesses Difusos e Colectivos - 
GDIDC, com o objectivo de aferir 
mais capacidade aos visados na 
observância do cumprimento das 
leis ambientais em vigor no país, 
como factor determinante, a miti-
gação e prevenção dos desastres 
naturais no país. 

Texto: Fernando Mulungo
Fotos: Fernando Mulungo

AMBIENTE

C elebrou-se este ano o 50o 
aniversário do Dia Mun-
dial da Terra, data insti-

tuída a 22 de Abril de 1970, com 
o objectivo de criar consciência 
sobre a importância de respeitar 
todo o ecosistema em que vive-
mos nesta altura em que o mun-
do se depara com inúmeros de-
safios impostos pelas mudanças 
climáticas, na sua maioria resul-

tantes da acção antropogênica 
face a natureza. Este ano, a data 
conscide com a grande provação 
para a humanidade, a covid-19, 
onde todos somos chamados a 
refletir sobre a importância da 
higienização do Ambiente. É por 
essa causa que a Organização 
responsável pelo Dia da Terra 
pretende criar o maior Movimen-
to Online em defesa do nosso 

planeta, onde um palco digital, 
activista, políticos e demais in-
tervenientes vão debater sobre 
os problemas e soluções ineren-
tes para que mesmo em casa, no 
âmbito das medidas adoptdas 
pelos Governos de todo o mun-
do, para a prevenção e conten-
ção da propagação da Covid-19, 
as pessoas possam fazer algo 
em prol do nosso planeta. 

COMEMORADO
O DIA MUNDIAL 

DA TERRA
Texto: Fernando Mulungo
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ABRIL DE 202010                ACÇÕES SOCIAIS

TEXTO: MIRNA CHITSUNGO
FOTO: ÈNIA LIPANGA

No âmbito da campanha, 
"A SOBREVIVÊNCIA de-
las, não lhes permite FI-

CAR em CASA" as mulheres do 
mercado Fajardo, receberam 
na primeira fase da campanha 
80 máscaras, como forma de 
reduzir sua vulnerabilidade ao 
contágio pela COVID-19.
Durante a entrega destas, o trio 
de mulheres activistas, Énia Li-
panga, Mirna Chitsungo e Eva 
Trindade, mostram no terreno 
as formas correctas do uso da 
máscara, os cuidados a serem 
observados com a mesma e 
apelaram as mulheres do mer-
cado, para a necessidade do 
cumprimento das medidas de 
prevenção, com destaque para 
a higienização constante das 
mãos e uso da máscara.
''Nós sabemos que estas mu-
lheres estão constantemente a 
receber clientes e desta forma, 
expostas ao vírus. Nada mais 
do que uma máscara, combi-
nada a outras medidas de hi-
giene para a redução do risco 
de contágio", Explicou a   acti-
vista Énia Wa Ka Lipanga.

PARA A 
SOBREVIVÊNCIA

DESTAS MULHERES
A entrega irá continuar nos 
outros mercados e dumbanen-
gues da cidade e província de 
Maputo tal como explica uma 
das integrantes do trio, Eva 
Trindade. "Estamos a desenhar 
um plano mais sólido e abran-
gente de distribuição, não só 

das máscaras mas também de 
outros Kits como luvas e sabão 
porque trata-se de pessoas 
que fazem circular dinheiro. E 
agradecemos desde já a todas 
e todos os que tornam esta 
iniciativa possível dando a sua 
contribuição". 
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“Comoreanos” foi duran-
te as décadas de 30 e 40, 
uma das casas de diversão 
nocturna mais badalada do 
subúrbio de Lourenço Mar-
ques. Localizado no bairro 
da Mafalala, na actual Rua 
de Goa, este cabaret era 
propriedade da Associação 
Recreativa e Beneficente 
Comoreana.
Os “Mudjodjos”, como 
eram conhecidos os cida-
dãos provenientes das Ilhas 
Comores, emigravam para 
Lourenço Marques onde 
encontravam oportunida-
des de emprego no porto, 
hotéis e restaurantes da ca-

pital moçambicana, devido 
ao seu domínio da língua 
francesa. Tendo estes se fi-
xado no bairro da Mafalala 
pela sua proximidade ao 
centro urbano e a imposi-
ção segregacionista da cir-
cunvalação. 
Os “Comoreanos”, para a 
época, terão sido uma ver-
são sofisticada dos maban-
guenis (lugar de actuação 
informal e venda de bebi-
da tradicional) revelando 
desta forma o seu carác-
ter cosmopolita, ecléctico 
e multicultural. Este lugar 
foi, por conseguinte, uma 
das principais plataformas 

de promoção da música 
neo-folclórica tocando-se 
na época ritmos como o 
Samba, o Baião, o Kwela e 
a Marrabenta. 
As noites nos “Comorea-
nos” celebrizaram-se pela 
magia dos dedos de Daíco 
na guitarra, pelo sapateado 
de Zagueta com suas im-
pressionantes coreografias 
e pelo fervor inebriante das 
danças de Muchina – à am-
bos atribui-se a autoria de 
maior parte dos passos de 
Marrabenta que se dança 
hoje. Verdadeiras lendas da 
Marrabenta! Aliás, o nome 
Marrabenta provém preci-

samente da execução em 
excesso de algo: quer seja 
no dançar ou no rebentar 
de cordas do Xigogogwa-
na (viola de lata de 5L de 
azeite).
Comoreanos é uma casa 
com um lugar incontorná-
vel na história da Marraben-
ta de Moçambique como 
seria o “Latin Quarter” para 
o hip-hop em New York ou 
a “Long Beach” na história 
do hip-hop Moz. 
Kloro Killa, apresenta-nos 
este ano o álbum Revolu-
ção Cultural inspirado neste 
legado histórico e cultural 
do bairro da Mafalala. 

USE APENAS O GEL RECOMENDADO E
DISPONÍVEL EM ENTIDADES CREDENCIADAS

JUNTOS NA LUTA CONTRA A COVID-19
PANDEMIA QUE ASSOLA O MUNDO

Ivan Laranjeira
Colaboração
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ABRIL DE 202012                  MULHERES NO AGRO-NEGÓCIO

A Agricultura, é 
um sector vital 
para o desen-

volvimento do país. 
Mais do que nunca 
este sector é chamado 
a dar o seu contributo 
para fazer face a pan-
demia do Covid -19.
A AgriMag, acredita 
que esta, é altura de 
todos nós arregaçar-
mos as mangas e tra-
balharmos com ob-
jectivo comum, tornar 
este potencial todo 
que Moçambique pos-
sui em oportunidades.
Já foi feito todo tipo 
de estudo possível, 
sobre agricultura em 
Moçambique. Assim 
sendo, esta pandemia 
que veio certamente 
mudar a nossa forma 
de estar neste período 
que tenderá a prolon-
gar-se por um ano ou 
quem sabe mais.
Agora precisamos de 
soluções energéticas e 
eficazes para produzir, 
armazenar, comerciali-
zar e garantir, a segu-
rança alimentar assim 
como olhar para cul-
turas de rendimento e 
sua transformação lo-
cal, perspectivando o 
mercado exterior tam-
bém para que se possa 
equilibrar a balança de 
pagamentos.

IMPACTO DO COVID-19 NO SECTOR AGRÁRIO

Devemos apostar em 
educar a juventude a 
apostar na agricultura 
para mudar o paradig-
ma actual onde se diz 
que agricultura é um 
“parente” pobre.
Hoje em dia, com 
avanço tecnológico de 
métodos de produção 
agrícola podemos fa-
lar sim de agricultura 
de rendimento e virada 
ao negócio (agronegó-
cio).
Uma aposta acertada 
para fazer face a cri-
se/colapso económi-
co que se avizinha era 
uma aposta séria em 
programas de incu-
bação de jovens com 

Como fazer crescer a agricultura 
sem deixar de lado a agricultura 

de subsistência/familiar?

pacotes de incentivo 
para que possa daqui 
emergir uma classe de 
empreendedores no 
país. Testemunhamos 
o encerramento de 
fronteiras o que exige 
a adopção de medidas 
arrojadas de produ-
ção para responder a 
demanda de produtos 
agrícolas para consu-
mo assim como maté-
ria-prima para indús-
tria.
Covid-19 – transformar 
para mudar, crescer, 
mudar de mentalidade. 
Cada nação forçar-se 
no seu potencial e po-
tenciar o seu povo.
Esta pandemia veio 

para mostrar que, não 
são medidas adminis-
trativas apenas que 
mexem com uma so-
ciedade. Agricultura 
pode transformar vi-
das. Está ao nosso al-
cance – mexendo com 
todos os factores de 
produção este sector 
pela sua transversali-
dade move os outros 
sectores económicos. 
Tem que se caminhar 
na mesma direcção 
empresar ia lmente , 
sociedade civil e aca-
demia e institucional-
mente.
É altura sim de dizer 
VIVA! Agricultura em 
Moçambique. Não ha-
verá medidas mágicas 
para mudar o sector 
agrário no nosso país 
se não forem os acto-
res a trabalhar lado a 
lado com o Governo. 


