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Não sou aquela
que sabe, mas
souW aquela 

que busca

Minha história de vida
mudou aos 14 anos de idade

Maria de Fátima
partilha seus

53 anos a
educar!...
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FICHA TÉCNICA

Com 14 anos de idade 
já educava os mais 
novos. Como era?
Maria de Fátima: Minha 
mãe conta que os primei-
ros anos de vida foram 
muito atribulados, pois, 
meu pai expulsou-a de 
casa pouco depois de 
eu nascer por ter uma 
filha deficiente. Minha in-
fância toda foi vivida em 
casa de vizinhos que nos 
apoiavam em tudo. Aos 5 
anos de idade andava na 
rua a pedir esmola para 
poder ajudar a minha 
mãe a arranjar comida 
e roupas. Pouco tempo 

depois entrei para escola 
com apoio de missioná-
rios próximos do local 
onde vivíamos.

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 buscava nosso 
sustento.

Como era o seu 
aproveitamento escolar?
MF: Nem me lembro 
porque dedicava a maior 
parte do tempo a pedir 
esmola. Muitas vezes 

No mês da mulher, a mãe, avô, professora e educadora
Maria de Fátima partilhou a sua história de vida!

Ser educadora fez de mim uma
pessoa muito mais feliz

Com 5 anos de 
idade andava na rua 

a pedir esmola

faltava a escola e já tive 
que parar de estudar por-
que a minha mãe preferia 
que eu ficasse nas ruas 
pedindo esmola ao invés 
de ir a escola.

Como inicia a sua 
jornada de professora
e educadora?
MF: Esta maratona iniciou 
nas ruas enquanto pedia 
esmola. Um dia desses 
passou um Missionário 
padre que naquele dia 
tinha a missão recolher 
todas as crianças que 
estavam nas ruas para 
aloca-las no internato.
Nessa altura eu tinha 14 
anos de idade. Minha 
mãe autorizou que eu 
fosse viver no internato, 
pois, os missionários ga-
rantiram que lá poderia 
ter boa educação, ia me 
formar, saúde e alimen-
tação garantida. A minha 
mãe também teria apoio 
dos missionários.
Já no internato fui me 
destacando e assumindo 
mais responsabilidades 
que passavam por tomar 
conta das mais novas. 
Gradualmente fui ga-
nhando motivação para 
ser educadora ou até 
mesmo ser professora.



ABRIL 2019 03EMPREENDEDORISMO

Mar ser professora sem-
pre foi o seu sonho?
MF: Não. Eu sonhava aju-
dar os pobres e particu-
larmente os deficientes, 
pois, sabia muito bem 
o que esta classe social 
passava. A descrimina-
ção era o maior flagelo 
dos deficientes. Durante 
36 anos fui professora 
no internato em Macia 
e anos depois passei a 
morrar  em Maputo onde 
dei aulas em duas esco-
las primárias. Ao longo 
dos 36 anos tive a opor-
tunidade de iniciar a for-
mação escolar e humana 
de muitas pessoas que 
hoje lideram empresas e 
empreendimentos com o 
seu contributo.

Sua deficiência influen-
ciou na decisão de ser 
professora/educadora?
MF: Não, até me motivou. 
Para mim ser deficiente é 
ser diferente apenas. O 
deficiente apenas tem 
limitações, mas tem ca-
pacidade que podem ser 
valorizadas.

O que lhe trouxe esta 
veia de educadora?
MF: Ser educadora fez de 
mim uma pessoa muito 
mais feliz e mesmo re-
formada continuo a edu-
car a todas as idades, 
desde os bebés até os 
mais adultos. Ensinar e 
aconselhar está no san-

gue e acontece de forma 
espontânea.
Agora que estou refor-
mada dou explicações a 
todas as classes e ida-
des. Aos mais adultos 
meu contributo tem sido 
na sua vida conjugal, em 
prol de uma convivência 
saudável nos seus lares 
particularmente.

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 precisava de 
um veículo que divulgas-
se seus feitos, ideias e 
batalhas.
Aos deficientes, encora-
jar-lhes a acreditarem no 
seu potencial e capacida-
de mesmo que limitadas, 
aqui você pode. Precisam 
começar por despertar 
a veia empreendedora 
adormecida. 
Agradecer por se lembra-
rem de nós anónimas.

Nem me lembro 
porque dedicava 
maior parte do 
tempo a pedir 

esmola

PUBLICIDADE
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A aula de aprofundamen-
to das competências dos 
concorrentes, realizou-se 

na Escola Superior de Gestão 
Corporativa e Social - ESGCS. 
Um evento que contou com a 
presença do Prof. Chuma Nwoko-
cha CEO Administrador Delegado 
do Standard Bank como Orador: 
Alargar a Base de Competências 
dos Concorrentes para além dos 
Colaboradores e Stakeholders. A 
participação na “Aula” excedeu  
o limite de 25 participantes, pre-
visto. Estiveram presentes o Prof. 
Hermenegildo Gamito Presidente 
do Conselho Constitucional, O 
Reitor da Universidade Pedagó-
gica Prof. Jorge Ferrão, a em-
presária e Palestrante Dra Mody 
Maleiane, Prof. Claire Zimba, Pre-
sidente do IPEME, Laura Karlsen 
Juíza, José Moreira da CBS entre 
outros convidados. 
O objectivo da aula era de juntar 
ideias concretas entre os partici-
pantes, tendo como foco o resul-

tado esperado nos concorrentes 
do mercado. 

O QUE AS UNIVERSIDADES 
PRECISAM DE APRENDER?
As Inovações de um Comporta-
mento Socialmente Responsável 
ocorrem nas Organizações que 
defendem este alargamento das 
parcelas de competências, des-
de a Governanção e a Cultura es-
tejam alinhadas a (i)Uma Causa 
ou Propósito; (ii)Elementos de 
Conexão e (iii) Consequência Ci-
vilizacional. 
Segundo Lourenço Dias director 
da CBS, para além de uma aula, 
foi uma visita guiada para uma 
nova dimensão do conceito de 
Ecossistema, num modelo de 
Parceria Estratégica de Capacita-
ção estruturalmente sustentável.

O QUE É CBS: Surge para dar 
respostas a demanda do merca-
do a escala global, relativamente 
a soma de competências que as 

organizações têm como necessi-
dade de preencher lacunas com 
base numa parceria estratégica 
de capacitação estruturalmente 
sustentável. A ESGCS coloca a 
sua oferta no mercado de capa-
citação num modelo configurado 
ou que pode ser reconvertido em 

Módulos, Fichas de Unidade Cur-
ricular, Créditos, Programas, os 
quais depois de um processo de 
classificação e codificação são 
integrados numa grade ou grelha 
curricular, alicerçada pelo siste-
ma nacional de acumulação de 
créditos académicos.
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Em Setembro de 2019, o 
país recebe pela segunda 
vez a visita de um Sumo 
Pontífice da Igreja Católica, 
depois do Papa João Paulo 
II em 1986, No presente ano 
os fiéis católicos e público 
interessado poderão rece-
ber bênçãos do Papa Fran-
cisco. O líder da Igreja Cató-
lica e actual chefe de Estado 
da Cidade de Vaticano nas-
cido com o nome de Jorge 
Mário Bergoglio em Buenos 
Aires, a 17 de Dezembro de 
1936 é o 266º Papa , suce-
dendo ao Papa Bento XVI, 
que abdicou ao papado em 
28 de Fevereiro de 2013. 
Papa Francisco é o primeiro 
papa nascido fora da Euro-
pa em mais de 1200 anos 
de história católica sobre 
os Papas. O primeiro lati-
no-americano, o primeiro 
pontífice do hemisfério sul, 
o primeiro papa a utilizar o 
nome de Francisco, tam-
bém o primeiro papa jesuíta 
da história. Tornou-se arce-
bispo de Buenos Aires em 
28 de Fevereiro de 1998 e 
foi elevado ao cardinalato 
em 21 de Fevereiro de 2001 
- véspera da festa da Cáte-
dra de São Pedro - com o 
título de Cardeal-presbítero 
de São Roberto Belarmino, 
pelo Santo Padre São João 
Paulo II. E foi eleito papa em 
13 de Março de 2013.
Jorge Mário Bergoglio
nasceu numa 
família de 
imigrantes 
italianos.
Nascido

A vida e obra do Santo Padre
que visita Moçambique

 e criado no bairro de Flores, 
actual sede do San Loren-
zo, Papa Francisco é o mais 
velho de cinco filhos, fez 
graduação e mestrado em 
química, na Universidade de 
Buenos Aires. Ingressou no 
noviciado da Companhia de 
Jesus em Março de 1958. 
Fez o júnior em Santiago, 
Chile. Graduou-se em Filo-
sofia em 1960, na Univer-
sidade Católica de Buenos 
Aires. Entre os anos 1964 
e 1966, ensinou Literatu-
ra e Psicologia, no Colégio 
Imaculada, na Província de 
Santa Fé, e no Colégio do 
Salvador, em Buenos Aires. 
Graduou-se em Teologia 
em 1969. Recebeu a orde-
nação presbiteral no dia 13 
de dezembro de 1969, pelas 
mãos de Dom Ramón José 
Castellano. Emitiu seus úl-
timos votos na Companhia 
de Jesus em 1973. Ainda no 
mesmo ano de 1973 foi no-
meado Mestre de Noviços, 
no Seminário da Villa Barila-
ri, em San Miguel. No mes-
mo ano foi eleito superior 
provincial dos jesuítas, na 
Argentina. Em 1980, após 
o período do provincialato, 

retornou a San Miguel, para 
ensinar numa escola dos je-
suítas. 
No período de 1980 a 1986 
foi reitor da Faculdade de Fi-
losofia e Teologia de San Mi-
guel. Além do espanhol, fala 
fluentemente italiano, ale-
mão, francês e inglês, tendo 
razoáveis conhecimentos 
de português. 
A 20 de Maio de 1992, o 
Papa João Paulo II o nomeou 
bispo auxiliar de Buenos Ai-
res, com a sé titular de Auca 
(Diocese titular). Sua orde-
nação episcopal foi a 27 de 
Junho de 1992, pelas mãos 
do cardeal Quarracino, de 
Dom Emilio Ogñénovich e 
de Dom Ubaldo Calabresi. 
Em 3 de Junho de 1997, foi 
nomeado arcebispo coadju-
tor de Buenos Aires. Tornou-
-se Arcebispo metropolitano 
de Buenos Aires no dia 28 
de Fevereiro de 1998.
Foi nomeado ordinário para 
os fiéis de rito oriental sem 
ordinário próprio, na Argen-
tina, pelo Papa João Pau-
lo II, a 30 de Novembro de 
1998. 
Foi criado cardeal no Con-
sistório Ordinário Público de 
2001, a 21 de Fevereiro de 
2001, presidido pelo Papa 
João Paulo II, recebendo o 
título de cardeal-presbítero 
de São Roberto Belarmino. 
Quando foi nomeado, con-
venceu centenas de argen-
tinos a não viajarem para 
Roma.
Em vez de irem ao Vaticano 
celebrar a nomeação, pe-
diu que dessem o dinheiro 
da viagem aos pobres. Foi 
membro dos seguintes di-
castérios na Cúria Romana:

• Congregação para o Cle-
ro. 
• Congregação para o Culto 
Divino e Disciplina dos Sa-
cramentos.
• Congregação para os Ins-
titutos de Vida Consagrada 
e Sociedades de Vida Apos-
tólica.
• Pontifícia Comissão para a 
América Latina. 
• Pontifício Conselho para a 
Família.
Quando lhe foi perguntado, 
na Capela Sistina, se acei-
tava a escolha de ser Papa, 
disse: "Eu sou um grande 
pecador, confiando na mi-
sericórdia e paciência de 
Deus, no sofrimento, acei-
to". 
O Papa Francisco apareceu 
ao povo na varanda central 
da Basílica de São Pedro 
por volta das 20 horas e 30 
minutos (hora de Roma). 
Vestindo apenas a batina 
papal branca, acompanhou 
a execução da Marcha Pon-
tifical e saudou a multidão 
com um discurso:
“Irmãos e irmãs, boa noite!
Vós sabeis que o dever do 
Conclave era dar um Bispo a 
Roma. Parece que os meus 
irmãos Cardeais tenham ido 
buscá-lo quase ao fim do 
mundo… Eis-me aqui! Agra-
deço-vos o acolhimento: 
a comunidade diocesana 
de Roma tem o seu Bispo. 
Obrigado! E, antes de mais 
nada, quero fazer uma ora-
ção pelo nosso Bispo Emé-
rito Bento XVI. Rezemos to-
dos juntos por ele, para que 
o Senhor o abençoe e Nos-
sa Senhora o guarde.

Continua na edição 6!



IZIDRO DIMANDE
iz.dimande@gmail.com

O mês de Abril foi dedicado a Mulher de Sucesso. Foram vários os momentos de 
exaltação pelo país todo, com palestras motivacionais, discursos políticos, convívios 
entre famílias e amigos. O Nosso e, Vosso ICEF JORNAL FEMININO não ficou de fora 
da corrida. 
Esta edição reservou para si uma reportagem especial sobre o que foi a comemora-
ção do dia 7 de Abril no Distrito da Namaacha. 
Não existe uma definição académica para esta elevação de Mulher. Mulheres de Su-
cesso são todas. Trazemos também nesta edição, uma conversamos com Maria de 
Fátima que mesmo com a sua deficiencia, é uma incansável professora e educadora 
que deu 36 anos da sua vida ao ensino. Acompanhe a sua história de superação e 
dedicação à educação do Homem.
A Presidente da Asssociação ICEF Mody Maleiane, abriu o mês com a palestra “SO-
MOS MULHERES” na qual expressou a sua contínua vontade de contribuir na luta 
pela mudança de comportamento da Mulher na sociedade em que vivemos.
Na Universidade Pedagógica participamos na palestra com o tema “Sou Mulher Em-
preendedora”. Deste evento, uma estudante universitária beneficiou de uma financia-
mento da Associação ICEF com vista a investir no seu negócio.
Na rubrica Cultura, testemunhamos a nova parceria entre o Azgo e o Ministério da 
Cultura no sector de criatividade cultural. 
Partilhamos ainda neste número uma matéria da Sociedade Algodoeira do Niassa 
onde podemos acompanhar testemunho de mulheres que viram suas vidas transfor-
madas pelo ‘ouro branco’, o algodão.
Também criamos uma rubrica sobre a vida do Santo Padre que virá a Moçambique, 
como forma do nosso contribudo. 
Desejamos que tenha uma boa leitura!

SAUDAÇÕES!
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Dicas da Mody

Mulher de sucesso

Neste mês dedicado 
a Mulher, quero 
parabeniza-las e
apelar para que 

continue nas lutas e 
batalhas do dia-a-dia, 

porque o sucesso 
dignifica o trabalho. 

Somos a força e
juntas podemos vencer 

qualquer obstáculo. 
Agradecer as mulheres 

que estiveram 
presentes na palestra 

‘Somos Mulheres’
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Com a emancipação feminina, 
a mulher passou a desem-
penhar um papel importante 

no desenvolvimento sustentável 
de qualquer sociedade. Sendo que 
hoje, ela, contribui activamente em 
todos os sectores da economia, 
desde o primário ao transformador.
Em Moçambique a questão do gé-
nero tem tido especial atenção e 
destaque em todos programas e/ou 
projectos de desenvolvimento, prin-
cipalmente aqueles com enfoque no 
meio rural. 
A Sociedade Algodoeira do Niassa-
-JFS,SA, está instalada no distrito 
de Cuamba, Província do Niassa, e 
é a empresa mais antiga e de refe-
rência no sector algodoeiro nacio-
nal. Possui uma área de concessão 
de mais de 1 milhão de hectares, 
abrangendo 8 distritos em toda Pro-
víncia. É a empresa algodoeira me-
lhor posicionada no ranking das 100 
melhores empresas nacionais cuja 
credibilidade lhe conferiu certifica-
ções de qualidade nomeadamente a 
única da Província do Niassa a obter 
o selo Made in Mozambique e  a úni-
ca empresa agrícola a ter a Norma 
de Qualidade ISO 9001:2015. Até a 
data, é a única empresa do Mundo a 
ter as certificações de sustentabili-
dade BCI (better Cotton Initiative) e 
CmiA (Cotton Made In Africa).
Nos últimos anos, tem oferecido 
várias oportunidades de emprego, 
sem descriminação de género, nos 
diferentes sectores da empresa 
(Qualidade, atendimento aos produ-
tores, recursos humanos, armazém, 
tesouraria, guarnição, procurement 
bem como o de produção). Actual-
mente, emprega cerca de 80 tra-
balhadores efectivos, dos quais 20 
são mulheres, sendo que durante 
a época da comercialização, altura 
em que recorre a trabalhadores sa-

Mulher, mãe e produtora de algodão

zonais, atinge os 250.
No âmbito do seu core business, 
a empresa trabalha anualmente, 
em parceria, com cerca de 50.000 
produtores de algodão em regime 
de fomento, dos quais mais de 1/3 
são mulheres, o que de certa forma 
desmistifica a questão da descrimi-
nação da mulher rural. É no meio 
rural onde, hoje se pode encontrar 
mulheres que são esposas, mães, 
chefes de famílias, donas de casa e 
trabalhadora.
Mulher pode ser mãe e trabalhadora, 
e neste caso não se refere apenas 
do trabalho doméstico mas sim do 

desempenho de outras actividades 
profissionais.
Exemplo disso é Aida Rodolfo, que 
para além de ser produtora de algo-
dão é activista, esposa e mãe de 5 
filhos. Aida tem 39 anos de idade, e 
está na área de produção e comer-
cialização do algodão caroço a mais 
de 8 anos, é responsável por mobi-
lizar e orientar as actividades do seu 
mercado (grupo com mais de 120 
produtores) da agência de Cuamba.
Aida Rodolfo possui uma área com 
pouco mais de 2 hectares para pro-
dução exclusiva de algodão, onde 
consegue produzir cerca de 50 sa-

cos por campanha, o que a destaca 
como boa produtora. Ela foi capaci-
tada pela empresa para sensibilizar 
os demais produtores a aderir e 
manter a cultura do algodão, pre-
servando as boas práticas estabe-
lecidas durante a produção; Ela é a 
nossa Produtora de Contacto.
Como mulher, esposa, mãe e Produ-
tora de Contacto, Aida tem sido uma 
inspiração para as outras mulheres, 
quebrando as barreiras do sexismo 
e do preconceito, representado des-
te modo um exemplo a seguir para 
todas as mulheres que almejam a 
sua independência financeira. Aida 
tem passado a sua mensagem a 
cada encontro com as comunidades 
através de palestra, revelando como 
conquistou os seus direitos na so-
ciedade e como os mantém com 
dignidade. 
Tendo plena consciência que os 
direitos conquistados não repre-
sentam ainda um dado adquirido, 
continua difundido a sua mensagem 
pelo Niassa, lutando para que mais 
mulheres como ela, possam tam-
bém almejar os mesmos direitos e 
igualdade perante a sociedade.
Ainda que reconhecendo a Aida 
como um caso isolado, hoje em dia 
o papel da mulher tem recebido mais 
destaque ao longo da sua história e 
a SAN-JFS tem um grande prazer 
em levar avante a causa da Mulher 
na Sociedade pelo que teve iniciativa 
em criar um projecto “OKHAPELELA 
ELAPO – Preservar o Meio Ambien-
te” que consiste na recolha de em-
balagens plásticas e pilhas velhas 
para a reciclagem. O Pojecto abran-
gera 220 Mulheres como líderes e 
representantes das comunidades 
que serão chamadas de “ECO – Ac-
tivista” e irão receber a capulana que 
representa a mulher moçambicana, 
produtora de algodão.



Teve lugar na Incubadora de Standard 
Bank o Lionesses Lean-In que é uma co-
munidade das ‘Lionesses of Africa’ com o 

objectivo de conectar e trocar ideias, informa-
ções e conselhos de modo a criar oportunida-
des de colaboração bem como activar pontos 
de discussão sobre os maiores desafios que as 
mulheres de negócios enfrentam em África.

A banda moçambicana GranMah, que interpreta os 
estilos musicais como Dub/Reggae Fusion, esta-
rão nos palcos da 13ª edição do BushFire/2019. 
Os Granmah composta por Leo Fernandes no 
baixo, Luís Silva na guitarra, Miguel Marques nos 
teclados, Migz Wilson na bateria, Regina dos San-
tos como vocalista e Ricardo Conceição nos sa-
xofones, passarão antes dos palcos das cidade de 
Johanesburgo e Durban, nos dias 24 e 25, em se-
guida na emoção e vibração do seu estilo sobem 
ao palco do festival Bushfire no dia 26 de Maio. 
Os Granmah que iniciaram a carreira cantando e 
gravando na garagem de um dos intervenientes 
em 2009, já gravaram uma LP (Long Play-disco) 
e se apresentaram em vários programas de TV e 
rádio. Em 2012, ganharam um concurso público 
para abrir a Gala dos Mozambique Music Awards, 

com o seu primeiro single, ‘Starlight Stardust’. O 
segundo single da banda que é o primeiro vídeo 
oficial intitulado ‘I Got To Move’, foi exibido em to-
dos os canais de Tv. Para além de actuarem em 
vários locais de música ao vivo, a experiência dos 
festivais como Azgo, Festival Downwind Kitesurf, 
Festival de Música no Centro Cultural Franco-Mo-
çambicano, Festival da Terra em Inhambane, Festi-
val We Heart Dub, Park Acoustics, Route 40, Kome 
Caves Beer Festival e HIFA, foram essenciais para 
o seu apogeu. De realçar que ainda no festival de 
HIFA no Zimbábue foi votada como uma das “Três 
performances” pelo site 3-mob.com depois de 
uma performance mágica no palco de ZOL ainda 
no Zimbábue. 
Categorias de nomeações: em 2014 nomeada 
para 3 categorias no Mozambique Music Awards, 

incluindo o Breakthrough Artist, o Best vídeo e o 
Best alternative Song de onde venceram o último.
Regina dos santos, vocalista da banda participou 
em 2016 na 4ª temporada do Coke Studio como 
artista revelação.
Bushfire é um ecossistema vivo e respiratório en-
raizado no solo africano. É mais do que um Festival, 
considerado pela BBC como o 7ª Festival Africano. 
‘Brink You Fire’ lema do festival procura transmitir 
a cada participante calor, fogo, emoção e espirito 
de partilha de culturas de vários povos dentro da 
mãe África, os Granmah em 2019 vão apresentar 
para além da música popular ‘I got to Move’, vibra-
rão com o Reggar Music, Starlight stardust, New 
Years, The Last storn, entre outras de sucesso, 
porque “Somos uma banda de garagem inspirada 
em juntar pessoas através da música”.

Granmah nos palcos do Bushfire 2019
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O evento contou com 
a presença do em-
baixador da União 

europeia António Gaspar, 
o embaixador da Alema-
nha Detlev Wolter, o re-
presentante do Instituto 
Camões João Pignatelli, 
a directora do Centro Cul-
tural Moçambique - Ale-
mão Konstanze Kamp-
fer e o seu adido cultura 
Feling Capela, e público 
convidado. Para o pre-
sente ano, o ciclo vai mu-
dar de estratégia passan-

do a exibir alguns filmes 
nos bairros da cidade de 
Maputo. Em 2019 os cita-
dinos do Bairro do Cha-
manculo podem também 
se deslocar ao campo 
do KapeKape para pre-
senciar mais uma história 
da Sétima Arte europeia. 
Segundo o embaixador 
o Festival pretende con-
solidar a cultura no país, 
facilitando o conheci-
mento do cinema em Mo-
çambique, visto que as 
produções de cada filme 

apresentados tem partici-
pação de produtores não 
europeus. Realçou ainda 
que a linguagem do fil-
me não pode ser um en-
trave porque todos vêm 
legendados em língua 
portuguesa. Este ciclo 
de cinema não só serve 
de amostra, mas sim de 
discussão de como é vis-
to e feito o cinema. Espe-
ra-se que as discussões 
possam surtir acções de 
apoio ao cinema moçam-
bicano no futuro. 

Para o embaixador ale-
mão, o Festival une a ri-
queza de todos povos 
envolvidos. Passaram já 
17 edições e isso mostra 
o grande interesse que o 
projecto tem em Moçam-
bique. Estavamos a con-
tar que a cidade da Beira 
pudesse passar o Festi-
val mas devido ao ciclo-
ne tivemos de cancelar, 
esperamos que em 2020 
o projecto possa voltar 
para a cidade da Beira e 
outras províncias.

18o Ciclo de Cinema Europeu escala o Bairro Chamanculo

O que é a circunferência abdominal?
É um perímetro que dá uma estimativa da 
circunferência do corpo ao nível do ab-
dómen. Os profissionais de saúde usam 
a medida da circunferência abdominal 
para rastrear pacientes para a possibili-
dade de problemas de saúde relaciona-
dos com o peso, nomeadamente diabe-
tes tipo 2, hipertensão arterial, colesterol 
elevado e doença coronária. Qualquer 
um pode aprender a medir a sua circun-
ferência abdominal.

Porque a circunferência
abdominal é importante?
Esta medida ajuda a perceber o seu ris-
co para determinadas condições de saú-
de relacionadas com o peso. Ela sozinha 
não indica nenhuma condição de saúde 
presente e nem futura, porém ajuda a si e 
ao seu provedor de cuidados de saúde a 
determinar onde a gordura localizada e se 
essa gordura poderá causar problemas.

Como medir a 
circunferência abdominal?
Para medir a circunferência abdominal 
correctamente, você deve usar uma fita 
métrica que não seja elástica. A fita mé-
trica não deve se esticar quando estiver a 
medir a circunferência abdominal. É ne-
cessário tirar a roupa nessa região. 
Fique de pé para tomar uma medida 
mais apurada. A seguir passe a fita mé-
trica em redor do seu abdómem, tendo 
como ponto de referência o seu umbigo. 
A fita métrica deve encostar suavemente 
na sua pele. Uma vez que a fita métrica 
esteja posicionada correctamente, inspi-
re e tome a medida expirando. 

Resumindo:
• É necessário tirar a roupa da região ab-
dominal;
• Mantenha a posição em pé, com a co-
luna erecta e olhando para frente;

• Com a fita métrica, meça a circunferên-
cia do abdómem expirando normalmen-
te;
• Não contraia nem estufe o abdómen, 
pois irá interferir na medição;
• Marque as medidas no papel e repita 
pelo menos três vezes.

O que a sua medida significa?
A sua saúde está em risco se a medida 
da sua circunferência abdominal for:
- Homem: Maior que 94 cm*
- Mulher: Maior que 80 cm*
* Estes valores são baseados nas reco-
mendações da Organização Mundial da 
Saúde.
Se a sua circunferência abdominal for 
superior as medidas acima citadas, con-
verse com o seu médico  e  comece a  
tomar medidas para diminuir a gordura 
corporal e no abdómem para melhorar a 
sua saúde e bem estar.

Continua na próxima edição



“Não sou aquela que sabe,
mas so aquela que busca...”

Visitamos Ana Zara Fateally, para uma conversa 
descontraída e cheia de histórias para partilhar 
com as mulheres moçambique neste Abril
dedicado as heroínas do país.
Segue o excerto da conversa com Ana Zara Fa-
teally, uma mulher que ocupa no sector bancário o 
cargo de Directora de Relações Públicas e simul-
tâneamente do Private Banking. 
É casada e mãe de 2 filhos, um de 9 e outro de 
7 anos. Conta-nos Ana que entrou para a Banca 
Moçambicana em 2012, depois de ter passado 
pela área de Recursos Humanos noutros merca-
dos financeiros.

ICEF: O que mais podemos sa-
ber da Ana Fateally?
AZ: É filha de pais Moçambica-
nos, Muçulmana Ismailita, enca-
ra a vida de forma muito positiva, 
com um conceito de família bem 
definido (nada é mais importante 
na minha vida) e amiga do seu 
amigo. Do lado profissional, quer 
contribuir de uma forma bem 
vincada o papel da Mulher na so-
ciedade e a importância dela no 
desenvolvimento da economia 
do nosso País.  

ICEF: Fala-nos um pouco do 
banco, essa paixão que lhe 
trouxe aos dias hoje?
AZ: (Risos) Estudei Psicologia 
Clínica e longe de mim pensar 
que poderia passar alguma vez 
pela Banca. No entanto, foi num 
Grupo Financeiro que iniciei a 
minha primeira experiência pro-
fissional e nunca mais consegui 
desvincular-me.. Nasceu o bi-
chinho da Banca e cá estou, até 
hoje… Acho que não me via a fa-
zer outra coisa, adoro o que faço, 
por isso envolvo-me bastante em 
cada projecto de que faço parte. 
Passei por algumas áreas do 
Banco, onde senti a necessidade 
de me auto-formar, porque como 
disse, a minha formação acadé-
mica nāo tem nada a ver com a 
Banca, mas fui conseguindo…
passo a passo, estudando, tro-

cando experiências com quem 
sabe, com a vontade de fazer 
cada vez mais e melhor, e sempre 
com vontade de fazer Excelente! 
Marcar a diferença! Procuro isso, 
pelo menos tento, todos os dias, 
um pouco mais.. E, não posso 
deixar de dizer, que tenho tido 
bons Professores dentro da Ins-
tituição, eles sabem quem são… 

ICEF: E sempre com desafios?
AZ: Sempre! Precisamos de De-
safios todos os dias! O que faço 
é explorar os espaços existentes. 
Nós mulheres estamos sujeitas a 
desafios todos os dias e muitas 
vezes ao dia, e devemos encará-
-los da melhor forma, o melhor 
possível. Não nos podemos quei-
xar de falta de oportunidades, 
isso foi coisa do passado, já não 
existe! Mulheres como Rosa Par-
ks, Simone de Beauvoir, Josina 
Machel, lutaram todos os dias 
para alcançar os seus espaços 
no Mundo! Há mulheres que se 
fazem de vítimas de si mesmas 
em algumas situações... Nas pa-
lestras em que já participei vejo 
mulheres com atitude a querer 
alcançar cada vez mais espaço 
com acções progressivas e isso 
marca a diferença. Temos que 
ser distintas no que fazemos, no 
que somos, sempre! Só assim 
podemos exigir da sociedade o 
reconhecimento! 
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ICEF: É proprietária de uma 
marca de roupa?
AZ: (Risos). Adoraria. Pergun-
tam-me isso tantas vezes.. Mas 
não é minha essa cadeira, ain-
da… Senão hoje estaria a entre-
vistar a mulher mais rica da Euro-
pa.. (risos) Essa Zara é a Zara de 
alguém…neste caso, Amâncio 
Ortega, grande visionário.. 

AZ: Quando chega a casa, desli-
ga-se do banco?
AZ: Não consigo, de todo.. Quan-
do chego a casa, normalmente 
depois das 19H, já só acompa-
nho o jantar dos míudos, brinco 
um pouco, que sejam 10 minutos 
e deito-os…até adormecerem…
Tiro um tempo para mim e “vol-
to ao Banco, via telemóvel” (ri-
sos), é neste momento que vejo 
se tenho emails por responder, 
Whatsaap’s, etc. Há uma certa 
disciplina em mim, que é respon-
der a todos os emails que recebo 
(os que pedem resposta, claro), 
respondo sempre no mesmo dia 
ou no máximo, no dia seguinte. É 
uma questão de Disciplina, já não 
sei ser diferente.. “Fazer mais 
como?” (risos)
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Às vezes gostava muito de con-
seguir desligar e deixar para o dia 
seguinte, mas dormir com emails 
por ler? Não consigo, mesmo! 
Talvez porque seja Curiosa.. (ri-
sos)! Mas.. como diz o ditado 
popular, “a curiosidade matou 
o gato!” Às vezes é importante 
desligar. Tenho que treinar esse 
processo.. mas como o nome 
indica, é um processo…hei-de 
conseguir um dia. 

ICEF: Fale-nos das mulheres 
moçambicanas, como as vê?
AZ: São umas Lutadoras! Com 
muito valor, mas algumas não 
sabem que o têm, ou deixam que 
lhes incutam a falta dele, só isso.. 
Na empresa que eu trabalho, há 
mais mulheres a ocupar cargos 
de chefia do que homens. Elas 
esforçam-se a cada dia, para dar 
o seu melhor.. e a Instituição re-
conhece e valoriza, talvez porque 
quem a lidera, tem outra visão 
sobre este Segmento e fomenta 
a igualdade de direitos. Eu sinto 
que dentro da minha Instituição, 
a mulher tem o valor que merece! 
Acredito que as mulheres preci-
sam de ganhar mais autoconfian-
ça e segurança. A mulher, apesar 
de ter cada vez mais um papel 
relevante na nossa sociedade, 
ainda está longe de ter o reco-
nhecimento social que merece. 
A mulher pode fazer muito mais 
do que ser o elemento agregador 
do lar, trabalhar na machamba, 
ser empregada doméstica ou 
algo do género. A Mulher pode 
e deve melhorar o seu nível de 
conhecimentos e isso passa por 
uma escolaridade competente, 
com qualidade, formativa, que a 
dote de ferramentas necessárias 
para encarar o mercado de traba-
lho com uma preparação muito 
superior à que possui actualmen-
te. Quando isso acontecer, este 
país poderá esperar muito da 
mulher moçambicana.
Nunca esquecendo o seu papel 
de mãe, que é de máxima rele-
vância na sociedade, diria que 
deverá sempre procurar a ex-
celência em tudo o que faz. Na 
escola, em casa, no trabalho. Só 
assim, a sociedade poderá olhar 
para ela com outros olhos, reco-
nhecendo cada vez mais o seu 
valor.  A mulher constitui um re-
quisito essencial para o processo 
de construção de uma economia 

forte, sendo um pressuposto 
para estabelecer uma sociedade 
mais estável e justa, abrindo ca-
minho para que sejam atingidos 
os objectivos de desenvolvimen-
to internacionalmente acordados, 
no âmbito da Sustentabilidade e 
da Inclusão Social. Temos que 
ser o exemplo das melhores prá-
ticas para estimular o crescimen-
to e acelerar o desenvolvimento 
das mulheres nos negócios, exi-
gem de nós, a todo o momento, 
uma atitude com essa responsa-
bilidade.   
Estamos muito longe de alcançar 
essa igualdade porque na maio-
ria dos países africanos as mu-
lheres desempenham um papel 
ainda mais relevante, enquanto 
coluna principal de sustentação 
do exercício familiar do que nos 
países do Ocidente. As mulhe-
res em África enfrentam, no seu 
dia-a-dia, uma sociedade profun-
damente machista, mas acredi-
to que as coisas estão a mudar, 
mas claro, levam o seu tempo. 
Mas chegamos lá, de certeza 
que sim! Só não nos façamos de 
vítimas, porque não o somos! Só 
se o quisermos ser! 

ICF: Quando vai para a cozinha?
AZ: Risos. Quase nunca.. aos 
domingos, às vezes, mas quase 
nunca me apetece, porque pare-
ce que falta sempre algum ingre-
diente e o meu marido diz sempre 
que está maravilhoso, quando eu 
sei que não está! 

ICEF: O que prefere cozinhar?
AZ: Risos. Fico à espera das su-
gestões, mas a sugestāo é qua-
se sempre: “Qualquer coisa”, o 
que me deixa bem chateada! Mas 
acho que faço uma boa massa 
com natas e cogumelhos…

ICEF: O que está a ler?
AZ: O Monge que vendeu o seu 
Ferrari de Robin Sharma.. 

ICEF: Férias e Hobbies?
AZ: Nas férias normalmente vou 
para a Europa ou tento ficar cá 
dentro para conhecer alguns lu-
gares novos, com tanta maravi-
lha que temos aqui à volta, seria 
um pecado não usufruirmos…  
Faço caminhadas 2 a 3 vezes 
por semanas, às vezes corro um 
pouco, sem dias fixos, é quando 
posso... Adoro ir ao cinema (que 

já não vou tanto, quanto gostaria, 
ler, ir à praia,sair com amigos, 
enfim.. Não sou lá muito caseira 
(risos).  

ICEF: Filme preferido?
AZ: Tenho alguns em mente, mas 
nunca mais me esqueci do Filme 
“ A Beautiful Mind” e vi um à pou-
co tempo que adorei “ The Star is 
Born” (risos).

ICEF: Música?
AZ: Hoje, “Always Remember Us 
This Way” – Lady Gaga, amanhã 
não sei.. ontem era outra.. 

ICEF: Viagem Internacional?
AZ: Nova York – Sem qualquer 
dúvida, adoro e quero voltar, 
sempre que puder!

ICEF: Sobre a cultura moçambi-
cana que avaliação ou comen-
tário deixa?
AZ: Temos uma Cultura cheia de 
valor! Temos excelentes fazedo-
res de Cultura em todas as artes 
e pouco lucro inerente. É como 
que o País não estivesse prepa-
rado para valorizar e investir na 
Cultura. Tendencialmente, não 
valorizamos o que é nosso. Por 
exemplo, o núcleo de arte, tanta 
beleza armazenada, é triste quan-
do não se impulsiona o turismo 
para aquele Centro, tão rico, e 
tão pobre, ao mesmo tempo. Não 
valorizado, ou não tão, quanto 
deveria, pelos próprios moçam-
bicanos! 
Outro caso, é o dos escritores, 
sempre a reclamar que os livros 
não se esgotam, mesmo sendo 
um lançamento de 500 exem-
plares. Mas ninguém lê? Ou 
não é prioridade gastar dinheiro 
na compra de cultura? É preci-
so que a nova geração aprenda 
a valorizar a cultura. Aos pais e 
encarregados de educação: é 
nossa tarefa incutir nas crianças 
o conhecimento sobre a nossa 
cultura, a leitura, levá-los a visitar 
exposições, museus, monumen-
tos, entre outras actividades que 
surgem em nome da cultura. O 
ensino também deve aprofundar 
muito mais conteúdos sobre a 
cultura, onde estão estes profes-
sores? Desapareceram do mer-
cado? É preciso colocar a cultura 
também como foco, senão fica-
mos num país sem história cul-
tural para a geração seguinte.. O 

que vem a seguir, não vai querer 
nem saber.. porque nunca ouviu 
falar, como tendo valor. 

ICEF: Para finalizar?
AZ: Valorizo imenso este vosso 
projecto: Icef Jornal Feminino é 
um espaço que toda mulher deve 
aproveitar da melhor forma. Es-
tão de parabéns! Espero que te-
nham muito Sucesso com esta 
importante inciativa. Moçambi-
que precisa de impulsionadores 
deste Segmento. As mulheres 
precisam disto! 
“Não sou aquela que sabe, mas 
sou aquela que busca…”©



A empresa de telefonia 
móvel TMcel fechou, 
com parceiros chine-

ses, um investimento de cer-
ca de 153 milhões de Dólares 
em Tecnologias de Ponta. O 
acordo foi assinado em Pe-
quim entre a TMcel e a gi-
gante de telecomunicações 
chinesa Huawei. Refira-se 
que numa primeira fase 23 
milhões de USD serão in-
vestidos pela própria TMcel, 
com verbas resultantes da 
venda de activos que não são 
o foco principal dos seus ne-
gócios. Fontes na capital chi-
nesa confirmaram à AIM que 
os termos do acordo indicam 
que o projecto deve iniciar 
com a “urgência necessária”. 
A assinatura coincidiu com o 
primeiro de seis dias de visita 
do Presidente moçambicano, 
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O acto teve lugar na ICEF MICROCRÉDITO, 
instituição de Crédito para Mulheres. 
Foi a margem da Palestra alusiva ao mês 

da Mulher organizada pela Universidade Peda-
gógica em Maputo que a estudante do 1º ano 
do Curso de Ensino de Língua Portuguesa, 
Flóide Domingos Nhantumbo, impressionou 
com seu discurso emocionante, cativando 
a empresária Mody Maleiane proprietária da 
ICEF Associação. 
“Nossa política é simples. Quando a ICEF 
apoia, acompanha o investimento. Nós ve-
mos e ouvimos a história de quem preten-

TMCEL FECHA ACORDO MILIONÁRIO COM HUAWEI
Filipe Nyusi à China.
Após a sua chegada a Pe-
quim, Nyusi elogiou a TMcel 
pela sua nova postura. “Sa-
bemos que, para além dos 
esforços do Governo, a pró-

pria empresa está usando 
seu próprio capital para rea-
lizar os investimentos neces-
sários. Isso é saudável e é 
assim que as coisas devem 
acontecer” disse Nyusi num 

encontro que teve com em-
presários moçambicanos. 
Por sua vez, o Ministro dos 
Transportes e Comunica-
ções, Carlos Mesquita, disse 
à AIM que outro acordo de 
cooperação bilateral com 
a China, envolvendo um in-
vestimento de cerca de 130 
milhões de USD, está pres-
tes a ser alcançado.
“O investimento já foi apro-
vado pelo Governo chinês. 
Apenas estamos a afinar 
aspectos para o desembol-
so”, O projecto envolve a 
renovação da tecnologia de 
comunicação a nível nacio-
nal, com a implementação 
de um novo serviço de fibra 
óptica, ligando o norte ao sul 
de Moçambique bem como 
alguns países vizinhos.”
(in: AIM)

Estudante universitária ganha financiamento 
para sustentar o seu pequeno negócio

de se tornar em empreendedora. Ter mente 
inovadora é muito importante. Conhecemos 
jovens que mostram a sua cara e falam sem 
medo nem preconceitos. Este evento foi des-
tinado para ti mulher. Espero que o financia-
mento cubra os investimentos que pretende 
fazer e que se mostre capaz de se superar 
no seu negócio. Sucessos” finalizou a empre-
sária e palestrante Mody Maleiane.
Flóide Nhantumbo expressou-se dizendo: “nin-
guém me mandou. Sempre tenho ouvido dizer 
que só se alcança algo quando temos vonta-
de. Desde algum tempo que passava sempre 
por uma banca em frente a minha faculdade e 
conversava com um jovem vendedor que me 
aconselhou a colocar alguns produtos meus 
na banca dele, para poder sustentar meus es-
tudos e assim faço. Morro com os meus tios e 
uso o dinheiro das vendas para custear minha 
faculdade. Com o apoio financeiro da ICEF Mi-
crocrédito vou aumentar e diversificar os pro-
dutos de venda e espero contar sempre com o 
ICEF em projectos futuros. Agradeço a Mody 
Maleiane que mesmo sem conhecer a história 
dela de vida cativou-me. Obrigada!
Flóide sonha formar-se e seguir a carreira de 
docente de língua portuguesa. Além de estu-
dante, quer ser empreendedora de sucesso.©
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Odia iniciou com a deposi-
ção de uma coroa de flores 
na praça pública, segui-

da de visita aos stands da Feira 
onde diversos intervenientes ex-
punham seus produtos e servi-
ços. Os cânticos e os discursos, 
abrilhantaram o dia que culminou 
com o momento de confraterni-
zação que teve lugar numa Casa 
de Pasto da região.
A Governadora do Distrito de 
Namaacha Suzete Dança dis-
se: “Festejamos o 7 de Abril em 
memória inesquecível de Josina 
Machel. Esta data é uma oportu-
nidade para homenagear a todas 
as mulheres que com sentido 
de pátria e missão assumem o 
seu papel na construção des-
ta nossa pátria amada. Assim, 
endereçamos uma saudação 
especial a todas as mulheres 
pela sua entrega, determinação 
e perseverança na superação 
dos desafios que se colocam na 
rota rumo a efectivação da nossa 
emancipação. Esta celebração 
acontece num ano dedicado ao 
Dr. Eduardo Mondlane, que com 
a sua dedicação foi decisivo no 
processo de luta pela emancipa-
ção da mulher que hoje testemu-
nhamos. Foi pela sua liderança, 
que a 4 de Março de 1968 foi 
criado o Destacamento Femini-
no, braço armado da FRELIMO. 
Esta medida, representou uma 
grande vitória da linha popular 
revolucionária pela emancipação 
da mulher. Queremos de viva voz 
apelar as mulheres da Vila de Na-
maacha em particular, para con-
tinuarmos a divulgar a vida e obra 
deste nosso grande arquitecto da 
Unidade Nacional. Encorajamos 

Namaacha brilha
ao colorido das
mulheres

A Autarquia Municipal da Vila da Namaacha em 
comemoração ao dia da Mulher Moçambicana organizou 
um evento que contou com a presença dos membros do 

Governo, empresários, mulheres de diversas organizações 
e público curioso que se fez ao local

o Presidente da República Filipe 
Jacinto Nyusi a promover a cultu-
ra do diálogo, facto fundamental 
para o desenvolvimento do país. 
Em Moçambique, é notório nos 
dias de hoje que as mulheres têm 
ganho os seus lugares. 
Este é também o momento de 
reflexão nos casos de violência 
doméstica no país em particular 
no nosso distrito, bem como de 
abuso sexual de crianças. É um 
desafio que ainda temos infeliz-
mente no nosso distrito e exor-
tamos a todos a trabalharmos de 
forma responsável e desenvolver 
acções que visam erradicar com-
pletamente as barreiras no aces-
so ao trabalho reforçando o dia-
logo e buscando alternativas de 
soluções sem violência, no res-
peito pela vida, integridade física 
e psicológica. Realçar também 
a luta contra o cancro do colo 
uterino e da mama. Não deve-
mos ignorar, pois, a cada dia há 
mulheres que morrem por causa 

destas doenças. Quanto mais 
cedo diagnosticarmos o nosso 
estado de saúde melhor.”
A Miss África do Sul 2018, é de 
opinião de que as mulheres de-
vem tomar a sua posição, lutar 
pela sua própria economia, “hoje 
não estamos sozinhas neste 
evento. Viemos representar ou-

tras mulheres do nosso país. A 
convite da Câmara, na África do 
Sul, o nosso Governo faz questão 
que as mulheres estejam repre-
sentadas em todas as áreas e é 
nosso desejo que o mesmo con-
tinuei em Moçambique.”
Mody Maleiane, convidada pre-
sente no evento disse acreditar 
que todo o conhecimento de uma 
mulher pode se transformar em 
uma acção, mas para que isso 
aconteça seria necessário que 
houvesse vontade de aprender e 
empreender. Realçou ainda que 
essa tem sido uma das acções 
da Associação que ela lidera de 
nome ICEF, focada na capacita-
ção de mulheres em diferentes 
áreas de negócio e que trabalha 
também na elaboração de planos 
de negócios e com uma linha de 
crédito bonificada somente para 
mulheres. 
Mody finalizou dizendo que é do 
empreendedorismo que Moçam-
bique pode melhorar a sua situa-
ção económica.©
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Oevento foi dividido em dois 
painéis. O primeiro debateu 
as Tendências e Oportuni-

dades na Hotelaria e Turismo em 
Moçambique e, o segundo falou 
das Oportunidades do Sector Fi-
nanceiro no crescimento das em-
presas moçambicanas.
Carlos Ferreirinha especialis-
ta em Mercados e Marcas de 
Luxo, afirmou que o luxo surgiu 
de forma crescente e com o luxo 
aprendemos a gerir os nossos 
interesses e preservamos os 
nossos negócios. “As tecnolo-
gias vieram com o seu preço de 
venda no mercado e são as que 
mais contribuem para arrecadar 
divisas. Facilitam a comunicação 
com clientes diversos em qual-
quer parte do mundo e por isso, 
não devem ser desvalorizadas. 
Os padrões no mundo mudaram 
e a espectativa de vida também. 
As pessoas vivem mais tempo 
relativamente aos séculos pas-
sados, onde a longevidade era 
um capítulo de preocupação quer 
nas pessoas bem como nas tec-
nologias. O empresário tem de se 
lembrar que estas pessoas que 
vivem mais hoje, são de tercei-
ra idade, por isso, as tecnologias 
devem estar dentro dos objec-
tivos de vida. Muitas vezes os 
nossos produtos não vendem, 
não porque estamos a fazer algo 
errado, mas sim porque estamos 
a fazer o mesmo que o concor-
rente. O perfil do cliente tem se 
modificado totalmente no mun-

WORKSHOP EXECUTIVO DE
GESTÃO DA RELAÇÃO

COM O CLIENTE

O Masterclass organizado pela Razawane Consulting em parceria 
com a INATUR - Instituto Nacional do Turismo, contou com a 

presença de empresários e operadores do ramo turístico.

do, pois, todos são influentes na 
cadeia de compra e de decisões 
do produto. As marcas de luxo 
geram experiências e serviços 
em cada situação do negócio. As 
empresas de luxo geram confian-
ça e defendem os seus preços. 
Enquanto tivermos vergonha e 
medo do preço não vamos alcan-
çar as nossas metas. O luxo não 
pode ter medo de ir ao mercado. 
Estas marcas são excelentes 
geradores de segmentos, e elas 
existem em cada país do mundo. 
Continuam sendo as melhores do 
mundo, porquê? Sem risco não 
há evolução, inovar é arriscar, to-
mar novos caminhos e entender 
novos mercados e clientes. Para 
o caso de Moçambique, é pre-
ciso aproveitar o potencial que 

existe. Pode-se explorar a costa 
marítima. Os turistas gostam de  
viajar para locais com sol intenso 
e associado ao carinho dos mo-
çambicanos em partilhar sua cul-
tura. É preciso ser mais rápido na 
comunicação digital e Moçambi-
que não pode ficar parado no uso 
da internet e seus acessórios. 
Cada marca lançada não pode 
ficar mais de 24 horas para che-
gar a qualquer canto do mundo. É 
preciso qualificar a mão-de-obra, 
porque se ela não é, os clientes 
preferem outros locais ao ar livre. 
A questão de segurança tem de 
ser prioridade.”
O objectivo deste Workshop era 
de transmitir as boas práticas e 
as principais características da 
Gestão do Luxo em hotelaria para 
aplicar no sector de hotelaria em 
Moçambique, por forma a elevar 
os padrões de oferta dos servi-
ços que se presta. 
Foi nessa perspectiva que Ivanil-
do Machado, Director Geral da 
PUMA energia, realçou a impor-
tância de se pensar no estágio do 
turismo em Moçambique. 
Debateu-se a Gestão das Mar-
cas que influenciam os vários 
segmentos de clientes. “Já existe 
muita qualidade no sector do tu-
rismo e o uso das tecnologias de 
comunicação é fundamental num 
país que deseja crescer. Espera-
mos que esta seja a preparação 
do evento do próximo Setembro 
para que o turismo traga um diá-
logo qualitativo entre os vários 
intervenientes comerciais do 
sector, acrescentou Machado.©
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No passado 22 de Abril, o 
Ministro Silva Dunduro re-
cebeu no seu gabinete a di-

recção do Festival Agzo, liderada 
pelo seu director Paulo Chibanga, 
com o objetivo de reconhecer a 
contribuição do Azgo na consoli-
dação das indústrias criativas em 
Moçambique e encorajar o sec-
tor pelo seu dinamismo na pro-
moção da arte e cultura nacional. 
Segundo o ministro “tenho acom-
panhado o trabalho que vocês 
têm desenvolvido e neste ano em 
particular quando me apercebi 
que estão já na nona edição, de 
vossa longa história, chamou-me 
a atenção de haver esta interação 
mais próxima. Impressionam-me 
o facto de não serem só promo-
tores no contexto do desenvolvi-
mento das artes e culturas, mas 
pensam num manhã e que não 
só envolvem a música, mas sim 
um conjunto de outras manifes-
tações artístico culturais que res-
pondem perfeitamente aquilo que 
nós temos como objectivos de 
internacionalização das artes em 
Moçambique e de ver a cultura 
como activo económico e como 
indústria. Como devem saber 
está em constituição o primeiro 
Instituto Nacional das Indústrias 
Culturais e Criativas que vai en-
trar em funcionamento ainda este 

MINISTRO DA CULTURA RECEBE O FESTIVAL AZGO
NO CONTEXTO DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS

ano. Vocês são um parceiro im-
portante para esse projecto se 
tornar realidade e por essa razão 
nós como governo estamos mui-
to satisfeitos com o vosso traba-
lho. É um desafio, mas podiam 
pensar em incorporar outras 
artes, tudo no vosso critério de 
tornar o país crescente e criativo. 
É neste princípio que os convi-
dei para saber um pouco como 
podemos aproveitar os espaços. 
No essencial é o que pretende-
mos com a criação do instituto, 
que os fazedores das indústrias 
criativas possam ter apoio e con-
cretizar toda a económica cria-
tiva. A indústria criativa é o que 
mais cresce nos dias de hoje e 
os dados da UNESCO mostram 
que um em cada três indivíduos 

está ligado as indústrias culturas 
e criativas, por tanto nós somos 
uma máquina de produzir rique-
za e de reduzir as desigualdades 
sócias. Queremos parabeniza-los 
e oferecer o 1 catalogo social, e 
dizer que 9 anos não é uma brin-
cadeira é muito trabalho.
Paulo Chibanga, director do Fes-
tival Azgo: agradecemos pelo 
caloroso convite do ministério e 
de seus colaboradores. Fazer o 
festival há 9 anos não é fácil. Nos 
como Kuzula entidade organiza-
dora do festival, temos outras 
actividades que vamos fazendo, 
tudo focalizando nas indústrias 
criativas. Estamos focalizados 
nos conteúdos moçambicanos 
para a importação por isso fa-
zemos parte do IGODA e outras 

redes. Dentro da MODIG – Mo-
çambique Digital, começamos há 
2 anos a distribuir música mo-
çambicana através do mundo, 
este veículo tem dando acesso 
aos ouvintes pelo mundo. Esta 
dentro da Kuzula a formação 
que é um espaço onde damos 
aos estudantes das escolas e 
universidades do país estágios 
temporários. É por essas parce-
rias que estamos até hoje com a 
Universidade Eduardo Mondlane. 
Criamos neste contexto de criati-
vidade a plataforma OTAMA, que 
é de formação e exploração de fi-
nanciamentos para a cultura e ao 
mesmo tempo apoiar todos os 
intervenientes, apesar das difi-
culdades da cultura. Sem a união 
nós nunca estaremos como cul-
tura e este abraço do ministério 
vem mostrar que é possível ter-
mos um desenvolvimento mais 
criativo dentro das indústrias 
criativas. O festival AZGO apre-
senta mais de 2 palcos, varias 
actividades nos dias de ventos e 
semanas antes, convida anual-
mente mais de 14 país para 
Maputo, este brilho e cores do 
festival vem mudar a percepção 
dos moçambicanos e dar valor a 
cultura. Por isso a indústria cria-
tiva é mais lucrativa em outros 
países.©

INGREDIENTES:
- 1 Frango
- Sumo de 2 limões
- Alho qb
- 1 chávena de leite de coco
- 1 colher de azeite
- Piripiri fresco qb

MODO DE PREPARAR:
- Lave o frango em água corrente
- Corte o frango em pedaços pequenos para facilitar a entrada dos temperos
- Misture tudo num recipiente os alhos pilados, o sumo de limão, o leite de coco e o azeite
- Tempere o frango e deixe maranar por 2 horas;
- Grelha o frango adiciondo o molho da marinada até ficar dourado; 
- Sirva-o com batatas fritas e uma salada de alface
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