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FICHA TÉCNICA

O QUE É MILLINERY?
PG: É a arte de confe-
cionar chapéus femini-
nos. Millenery é quem 
faz os chapéus, a cha-
peleira que pode ser 
homem ou mulher.

COMO SE DISTINGUE 
MILLINERY DE UM 
CHAPÉU NORMAL?
PG: Depende do que 
é para si um chapéu 
normal. A maior parte 
dos chapéus femininos 
usados em cerimônias 
são feitos com técnicas 
e materiais da Millinery.

QUANDO DESCOBRE 
O GOSTO EM PRODU-
ZIR A MILLINERY?
PG: O gosto pelo cha-
péu sempre esteve pre-
sente em mim, desde 
pequena. Quando via 
um familiar com chapéu 
tirava-o e o colocava na 
minha cabeça. Mas o 
interesse despertou em 
2014 enquanto fazia o 
Mestrado na Austrália.

FALE-NOS SOBRE A
HISTÓRIA DA
MILLINERY?
PG: No século XVII, 
Milão era a capital da 
moda. Os milaneses 
que se deslocavam 
para Grã-Bretanha com 
materiais para comer-
cializar eram chama-
dos de Milaners e ao 
longo do tempo a pala-
vra evoluiu para Milliner 

(pessoa que se dedica 
a confecção do chapéu 
feminino. Nessa altura 
todas classes sociais 
usavam chapéus. O es-
tilo e a roupa é que os 
distinguia. 

MILLINERY É UM 
ADORNO COM 
TOQUE CHIQUE 
PARA AS MULHERES. 
TEM MERCADO EM 
MOÇAMBIQUE?
PG: Está a criar-se e 
a crescer o mercado. 
O uso de adornos na 
cabeça não é neces-
sariamente uma novi-
dade em Moçambique. 
Entretanto ainda falta o 
saber fazer e saber ves-
tir. A mulher no geral é 
vaidosa mas ainda fal-
ta o requinte a grande 
parte delas. Por vezes 
até usam peças boni-
tas com combinações 
perfeitas mas pouco 
enquadradas ao mo-
mento usado. Por isso 
também ofereço servi-
ços de consultoria de 
imagem para além de 
vender chapéus. 
A produção é feita por 
encomenda e forneço 
também peças pron-
tas-a-vestir. A diferença 
reside no facto de as 
prontas-a-vestir serem 
100% criatividade mi-
nha, enquanto que as 
por encomenda são 
inspiradas na persona-
lidade de cada cliente.

Entrevista. Pifa Gove nascida em Maputo em 1985 é Jurista de Profissão, 
licenciada pela Universidade de Essex no Reino Unido e Mestrada em Direito de 

Energia e Recursos Naturais pela Universidade de Melbourne.

PODEMOS CONTAR 
COM UM DESFILE 
DE MODA SÓ DA 
MILLINERY? 
PG: Sim. Está traçado 
para o final deste ano.

QUAIS OS PREÇOS 
DAS SUAS PEÇAS?
PG: Considero as mi-
nhas peças um investi-
mento e a sensação de 
ter uma peça única tem 
o seu preço. Importa 
referir que são peças 
feitas a mão. A produ-
ção não é em série, 
pois, não são feitas  a 
máquina. 
O preço de um cha-
péu básico ronda os 20 
mil meticais de acordo 
com o modelo e mate-
rial usado. Um pillbox 
que é o mais encomen-
dado pelos clientes, 
pode ser feito de seda, 
napa ou veludo, dai o 
valor variar de acordo 
com o material e o mo-
delo solicitado.

SABEMOS QUE 
CHEGOU A 
APRENDER COM 
UMA DAS MELHORES 
PRODUTORAS 
EUROPEIA? 
PG: Cada um desbra-
va o seu caminho para 
alcançar o que almeja. 
Bati muitas portas para 
chegar a esta produto-
ra e tive a sorte de ser 
recebida. Ela é que faz 
os chapéus para gran-

©DR
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des marcas, filmes, pe-
ças de teatro incluindo 
a corte inglesa.

ENQUANTO 
ESTUDAVA NÃO SE 
DESVIOU DO DESEJO 
DE APRENDER  
CHAPELARIA. COMO 
CONCILIAVA?
PG: Quando queremos 
algo arranjamos tempo 
para o que gostamos. 
Nos meus temos livres 
da Universidade dedi-
cava-me ao aprendiza-
do de chapelaria.
Tive aulas particulares, 
pois, para mim era uma 
questão de perspecti-
vas e prioridades.

CONSIDERA-SE 
EMPRESÁRIA?
PG: Risos. Comecei 
este negócio em Ou-
tubro de 2018. Sou 
empreendedora e não 
tenho a pretensão de 
achar que inventei 
algo. Chapelaria não é 
algo novo, entretanto 
na realidade moçambi-
cana acredito ser a pri-
meira devidamente trei-
nada a embarcar nesta 
arte de confecção de 
chapéus.
A minha marca - Pifa 
Gove Millinery - está 
registrada, com perso-
nalidade jurídica, que 
é para mim um passo 
para o reconhecimento 
da sua existência. Esta 
veio para ficar.

PRETENÇÕES PARA O 
FUTURO DA MARCA?
PG: Sou moçambica-
na e cidadã do mun-
do. Quero crescer para 
outros mercados, pois, 
para mim o limite é o 
mundo.

COMO VÊ A MODA 
MOÇAMBICANA? 
PG: A moda é compa-
rada a política, onde as 
pessoas podem não 
estar  directamente 
envolvidas nela, mas 
são afectadas. Con-
tudo, ainda há pouca 
apreciação do papel 
da moda cá. Penso 
que devia haver maior 
abertura do Governo, 
parceiros e dos orga-
nismos que superen-

tendem os órgãos da 
cultura, pois, quando 
se fala de cultura de um 
país inclui-se a moda.
Alguns estilistas dizem 
que a moda no país é 
vista como algo banal, 
desnecessário e que 
não merece a devida 
vénia. A moda ainda 
não é reconhecida nem 
pelo público muito me-
nos pelo Governo. Tal-
vez por isso existam 
poucos que se dedi-
cam a 100% a este seg-
mento como profissão. 

PRATICA DESPORTO?
PG: Praticava netball. 
Treinei a selecção que 
representou Moçam-
bique nos jogos da 
SADC realizados cá 
em Maputo. Aprecio as 
equipas nacionais, en-
tretanto tenho uma sim-
patia pelo  Ferroviário.

SOBRE O AMBIENTE 
DE NEGÓCIOS 
NO PAÍS, QUE 
COMENTÁRIO FAZ?
PG: Noto um engaja-
mento maior entre o 
Governo e o Sector Pri-
vado, entretanto o tem-
po dirá. Ainda há muito 
por se fazer neste país, 
a começar por se ali-
nhar os discursos e as 
leis.
 
COMO AVALIA O 
ESTÁGIO DOS 
NEGÓCIOS FEITOS 
PELAS MULHERES? 
PG: As mulheres mo-
çambicanas são de um 
modo geral batalhado-

ras. Elas sabem como 
buscar dinheiro e fazer 
as coisas acontece-
rem, apesar de ainda 
haver um “desleixo” no 
que se refere a organi-
zação e imagem. 
As mulheres devem in-
vestir mais na imagem 
dos produtos que pre-
tendem vender. Ainda 
que o produto tenha 
valor, o cliente pode 
achar o preço de ven-
da elevado porque a 
imagem apresentada 
não justifica. Elas de-
vem ser ousadas a in-
vestir no marketing.

O QUE ESTÁ A LER? 
PG: ‘Becoming’ de Mi-
chele Obama e ‘The 
Stylist’ de Rosie Nixon.

MÚSICA PREFERIDA? 
PG: Edith Piaf. É consi-
derada uma música de 
salão e eu adoro-a. 

COMENTÁRIO 
MOTIVACIONAL? 
PG: Parece cliché dizer 
isto mais, o maior con-
selho que posso dar 
as mulheres em parti-
cular é que sigam os 
seus sonhos. Ninguém 
sonha tão alto por nós 
senão nós mesmas. As 
únicas barreiras que 
existem são as que 
nós mesmas coloca-
mos. Acima de tudo 
sejam autênticas e não 
fiquem reféns da apro-
vação de ninguém. 
Saiam da sombra dos 
homens.

SOBRE O JORNAL 
FEMININO O QUE 
DIZER? 
PG: É interessante, e 
promissor. Acho que 
os segmentos dedica-
dos exclusivamente às 
mulheres nunca são 
demais nem estão fora 
de moda  (risos). 
Quando me ligaram 
achei interessante que 
sendo um jornal femi-
nino um homem seria 
o entrevistador. 
Isto prova que pode-
mos ter homens e mu-
lheres a trabalharem 
juntos ou homens a 
trabalharem em assun-
tos relacionados com 
as mulheres. Assim se 
quebra todo o precon-
ceito.©
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“Ao ser eleito, o novo pon-
tífice escolheu o nome de 
Francisco. Segundo o pró-
prio, uma referência a Fran-
cisco de Assis pela “sua 
simplicidade e dedicação 
aos pobres” e motivado pela 
frase de Dom Cláudio Hum-
mes, Arcebispo Emérito de 
São Paulo, logo após a sua 
eleição, ainda na Capela 
Sistina: “Não esqueça dos 
pobres”. Francisco de Assis 
(1182 — 1226), padroeiro da 
Itália, foi o fundador da famí-
lia franciscana. 

DIÁLOGOS 
COM A JUVENTUDE

O Papa e um grupo de rock 
progressivo Le Orme em 
2015 lançou um CD chama-
do ‘Wake Up’, sendo que 
esta relação com o rock teve 
precedente na época do 
Papa Bento XVI quando se 
organizou em 2007 um mu-
sical de hard rock baseado 
na obra Divina Comédia de 
Dante Alighieri. 

JUSTIÇA SOCIAL
É conhecido pela sua pos-
tura a favor da justiça social 
e tendo em 2007 dito que: 
“Vivemos na região mais 
desigual do mundo, a que 
mais cresceu e a que menos 
reduziu a miséria. A distribui-

ção injusta de bens persis-
te, criando uma situação de 
pecado social que grita aos 
céus e limita as possibilida-
des de vida mais plena para 
muitos dos nossos irmãos”. 
Além disso, tal como Fran-
cisco de Assis lavava os pés 
dos leprosos, o Cardeal Ber-
goglio ganhou notoriedade 
em 2001 ao lavar os pés de 
12 doentes de Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida 
em visita a um hospital. 

PROTEÇÃO
DO MEIO AMBIENTE

Na homilia da missa inau-
gural do seu pontificado, 
o Papa Francisco reiterou 
o exemplo de Francisco 
de Assis em respeitar to-
das as criaturas de Deus e 
o ambiente em que vivem. 
Na mesma ocasião, fez um 
apelo aos governantes e a 
todas as pessoas para que 
cuidem do meio ambiente. 
Em outras palavras: que se 
desenvolvam sem destruir o 
que é de Deus. 
A 18 de Junho de 2015, 
lançou a Encíclica Lauda-
to si’ sobre o cuidado com 
a casa comum, em que faz 
duras críticas à devastação 
ambiental, ao modelo de 
desenvolvimento vigente e 
à falta de responsabilidade 

com os mais pobres. Propos 
uma Ecologia Integral e ain-
da uma conversão e educa-
ção ecológicas.

PREDOMÍNIO DO 
CULTO ÀS RIQUEZAS

NA SOCIEDADE
No discurso de apresenta-
ção das cartas credenciais 
de Embaixadores na Santa 
Sé a 16 de Maio de 2013, o 
Papa fez menção que a so-
lidariedade é o verdadeiro 
tesouro do homem e que 
o culto ao dinheiro produz 
desigualdades e injustiças 
contra corações e contra 
os povos. Citando S. João 
Crisóstomo, exortou a soli-
dariedade desinteressada: 
o dinheiro deve servir e não 
governar.
Citou ainda as causas e 
consequências éticas da 
chamada crise econômica 
mundial:
“Criámos novos ídolos. A 
adoração do antigo bezerro 
de ouro encontrou uma nova 
e cruel versão na idolatria 
do dinheiro e na ditadura de 
uma economia realmente 
sem fisionomia nem finali-
dade humanas (...) E porque 
não dirigirem-se a Deus para 
que lhes inspire os seus de-
sígnios? Formar-se-á então 
uma nova mentalidade polí-

tica e económica, que con-
tribuirá para transformar a 
profunda dicotomia entre as 
esferas económica e social 
numa sã convivência.”

DESPERDÍCIO DE 
COMIDA E FOME NO

MUNDO
Durante uma audiência se-
manal na Praça de S. Pe-
dro, Francisco criticou dire-
tamente quem desperdiça 
alimentos e contribui para a 
desigualdade no mundo:
“Deus confiou ao homem e 
à mulher o cultivo e o cui-
dado da Terra, para que to-
dos pudessem morar nela, 
mas o egoísmo e a cultura 
do desperdício levaram ao 
descarte das pessoas mais 
fracas e necessitadas. Mais 
ainda, em muitas partes do 
mundo, apesar da fome e da 
desnutrição existentes, mui-
tos alimentos são desperdi-
çados.”
O Papa salientou que: “Os 
alimentos deitados no lixo 
são alimentos roubados da 
mesa do pobre, de quem 
tem fome. Dar mais atenção 
ao dinheiro que à vida hu-
mana indefesa é indigno:
. A ecologia humana e a 
ecologia ambiental são inse-
paráveis, (...) vemos agora 
a crise no meio ambiente, 

Continuação

Vida e Obra. Partilhamos a parte II do artigo que 
recorda os aspectos que marcam o pontificado do Sumo 

Pontífice da Igreja Católica.

PAPA FRANCISCO

se morrem homens, não é notícia,
mas se a bolsa cai, é uma tragédia



Segundo os resultados do Ins-
tituto Nacional de Estatística, 
em Moçambique vivem des-

de 2017, um total de 13.348.446 
homens e 14.561.352 mulheres. 
A população estrangeira segun-
do a nacionalidade é maioritaria-
mente composta por malawianos 
com 45.9% enquanto a indiana 
ocupa a menor taxa de 2.4%. O 
país cresceu a nível populacio-
nal de 2007 para 2017 e tivemos 
7.277.398 pessoas, cerca de 
35%. Os católicos ocupam maior 
percentagem de 27.2%. Os da-
dos referem ainda que existem 
727.620 deficientes entre ho-
mens e mulheres, ou seja 2.6% 
da população nacional. Quanto a 
taxa de mortalidade infantil o país 

perdeu num total de 67.3 mil pes-
soas. 
A taxa de analfabetismo continua 
sendo a maior da região Austral, 
com 39.0% em que a maioria são 
mulheres, o que equivale dizer 
que há no total 38.6% de crianças 
dos 6 aos 17 anos fora da escola. 
Em relação aos cursos superio-
res concluídos, as mulheres ocu-
pam o pódio com uma percenta-
gem de 39.1%. A força activa é 
de 57.6% no total de homens e 
mulheres onde homens ocupam 
a maior percentagem. 
O país precisa de intensificar as 
campanhas dos modelos con-
vencionais de habitação, pois, os 
dados mostram que 69.8% de ca-
sas é do tipo palhotas, enquanto 

flats e apartamentos ocupam 
0.7% e 0.8% respectivamente. 
A energia para iluminação ainda 
é usada a pilha como fonte, com 
uma taxa percentual de 41% e a 
energia eléctrica está com 22.2%. 
A água consumida continua sen-
do um dos problemas enfrenta-
dos pelos governos. Dos dados 
está claro que 51.3% é a princi-
pal fonte das águas não seguras 
para o consumo. 
Em 2017 os homens foram os 
mais destacados no uso e aces-
so as tecnologias de informação 
e comunicação. 
Os dados apresentados foram 
realizado em todo o país de 1 a 
15 de Agosto de 2017 com uma 
taxa de omissões de 3.7% .

Somos 27.909.798 habitantes em Moçambique

mas a vemos, sobretudo, no 
homem. A pessoa humana 
está hoje em perigo! (...) Na 
cultura do desperdício, se 
morrem homens e crianças 
não é notícia; mas se a bolsa 
cai é uma tragédia. (...) Aca-
ba-se por descartar as pes-
soas. Deixa-se de respeitar 
a vida, sobretudo se é pobre 
ou incapacitada, ou se ain-
da não é útil, como a crian-
ça que vai nascer, ou se não 
serve mais, como o idoso.”

CELIBATO DOS PADRES
O celibato “é uma questão 
de disciplina, não de fé. No 
momento, eu sou a favor de 
manter o celibato, com todos 
os seus prós e contras, por-
que temos dez séculos de 
boas experiências ao invés 
de falhas. [...] A tradição tem 
peso e validade“. Ele ob-

servou que “nos bizantinos, 
ucranianos, russos e gre-
co-católicos [...] os padres 
podem ser casados, mas os 
bispos têm que ser celiba-
tários”. Se, hipoteticamente, 
o catolicismo oriental fosse 
rever a questão do celibato, 
eu acho que iria fazê-lo por 
razões culturais (como no 
ocidente), não tanto como 
uma opção universal”. Enfa-
tizou ainda que, entretanto, a 
regra deve ser rigorosamen-
te respeitada, e qualquer 
sacerdote que não possa 
obedecê-la “tem de deixar o 
ministério”.

PARTICIPAÇÃO DA
MULHER NA IGREJA

Francisco falou sobre a im-
portância fundamental das 
mulheres na Igreja Católica, 
salientando que elas têm um 

papel especial na divulga-
ção da fé, e que foram as 
primeiras testemunhas da 
ressurreição de Cristo.
“Somente homens são lem-
brados como testemunhas 
da ressurreição. Isso por-
que, de acordo com a lei 
judaica da época, as mulhe-
res e as crianças não eram 
consideradas confiáveis, 
testemunhas credíveis. 
Nos evangelhos, as mulhe-
res têm um papel funda-
mental primário. (...) 

As primeiras testemunhas 
(...) Isso é muito bonito, e 
essa é a missão das mulhe-
res, das mães e das avós, 
para dar testemunho aos 
seus filhos e netos que Cris-
to ressuscitou! Mães, adian-
te com este testemunho! O 
seu testemunho nos leva a 
refletir sobre a forma como, 
na Igreja e no caminho da fé, 
as mulheres tiveram e ainda 
têm um papel especial na 
abertura de portas para o 
Senhor.”

MAIO 2019 05SOCIEDADE & EDUCAÇÃO



IZIDRO DIMANDE

ABRIL 201906 EDITORIAL

COMO ALCANÇAR
O SUCESSO?

É alcançado 
diariamente, respeitando

os princípios e regras
 da boa convivência

 no trabalho. 

Pontos a observar:
1º Seja autodisciplinado;

2º Tenha um produto 
para produzires e vender. 

Se conseguires 
vende-lo no mesmo dia,

esse é o teu produto 
de sucesso.

3º Foca-te na Missão
e Visão da empresa. 

Busca ser essa Missão
e Visão e esteja sempre 
em grupo de trabalho, 

aprenda com o grupo e
com as pessoas próximas.

4º Faça tudo com
eficiência e eficácia. 
Não se esqueça do 

Plano do dia.

Somos 27 milhões de habitantes no país. 
Este número tem crescido e mostra a gran-
de importância das actividades lucrativas, 
sociais e empreendedoras. 
Nesta edição, partilhamos o sucesso de 
parte destes habitantes. Veja e apoie as ini-
ciativas de desenvolvimento que o país tem 
demonstrado, desde  Workshops, Feiras 
de Negócios, Tecnológicas à Saúde, as-
sim como a importância de participar nelas 
como uma escola da vida. 
Aos jovens que muito têm feito, que conti-
nuem a dar o seu melhor. É tempo de ex-
cluir o negativo e apoiar o positivo. 
Trazemos para si nesta edição a Millenery 
que é uma forma de chapéu, produzido 
pela empreendedora Pifa Gove. 
Falamos também das actividades da Above 
e do Muva que muito têm feito na difusão 
de matérias relacionados com a Gestão Em

presarial direcionadas as empreendedoras. 
Testemunhamos a realização do maior Fes-
tival Cultural de África - Bushfire e partilha-
mos os momentos vividos pela nossa equi-
pa na companhia das bandas Granmah e 
Maputo eletrônico presentes no evento. 
Parabenizamos o Pedro Pereira Lopes pelo 
Prémio Africano de Excelência Literária e 
ainda revisitamos a Vida e Obra do Sumo 
Pontífice.
Precisamos fortalecer o associativismo coe-
so para alcançarmos as metas desejadas. 
Deste modo, convidamos as pequenas e 
médias empresas a aderirem a ideia ‘After 
Work Business’, que é um espaço de opor-
tunidades para vender e comprar produtos 
e serviços. Venha fazer parte deste núcleo. 
Inscreva-se através do correio electrónico:
ideiasconteudos@gmail.com
Desejamos uma boa leitura a todos.©

Dicas da Mody

iz.dimande@gmail.com

Publicidade
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Foram 3 (três) dias de capa-
citação para empreendedo-
res em matéria de Gestão de 

Negócios organizada pela Above 
Corporate e apoiada pela Câmara 
de Comércio de Moçambique e a 
Fundação para a Melhoria de Ne-
gócios. 
Este foi o primeiro Workshop do 
Programa de Desenvolvimento Em-
presarial que contou com a partici-
pação de 50 jovens entre empreen-
dedores e empresários.
Empreendedor, Empresa, Empre-
sário, Regimes Fiscais, Registos 

de Transações, Estratégias comer-
ciais, Startps, Vendas consultivas, 
Recursos Humanos nas PMEs, 
Como recrutar, treinar e manter os 
colaboradores satisfeitos, foram os 
temas abordados, e aprofundados. 
Segundo a Above, estes Wor-
kshops têm ajudado os pequenos 
empresários a organizar e solidifi-
car os seus negócios em vendas e 
finanças empresariais.
A Câmara de Comércio de Moçam-
bique reiterou que já era altura das 
empresas legais fazerem parte da 
sua base de dados e assim terem 

acesso a eventos e financiamentos 
que surgem no país. 
A FAN, veículo para a melhoria do 
ambiente de negócios entre as em-
presas fortifica a sua participação 
no apoio às iniciativas para melho-
rar a economia do país.  A mesma, 
disse que as PMEs devem trabalhar 
unidas para a obtenção de lucros.
Os representantes das empresas 
presentes trocaram contactos e for-
neceram preços bonificados para a 
venda dos seus produtos e serviços 
como forma de iníciar o networking 
entre elas.©

EMPREENDEDORES CAPACITADOS EM MATÉRIA DE GESTÃO

Realizou-se a 1a 

Edição da Feira 
de Tecnologia do 

BancABC Moçambique, 
sob o lema ‘O seu Ban-
co digital 24 horas’, que 
visava divulgar os canais 
digitais oferecidos por 
esta entidade financeira 
aos seus clientes e ao 
público em geral.
A feira decorreu no es-
paço anexo da Agência 
Julius Nyerere do Ban-
cABC. Houve espaço 
para a divulgação de 
serviços e vantagens da 
banca digital do BancA-

BC, tais como a abertu-
ra de contas, depósitos, 
levantamentos, registro 
nas plataformas móveis, 
Internet Banking, USSD, 
constituir depósitos a 
prazo e subscrever as 
modalidades de seguros 
disponíveis.
“Sendo este um pro-
grama de carís social e 
aberto ao público, a feira 
contou, com os serviços 
de emissão de bilhetes 
de identidade, emissão 
de nuit, pagamento de 
impostos, taxas de Rá-
dio e ainda com uma fei-

ra de saúde. Para o Ban-
cABC esta feira serviu 
para difundir as facilida-
des para impulsionar o 
sector financeiro através 
da inclusão financeira de 
toda a população mo-
çambicana bem como 
bancarizar a população 
não bancarizada, atra-
vés de ferramentas de 
tecnologia capazes de 
chegar a todos”, disse 
Tawanda Munaiwa, Ad-
ministrador Delegado In-
terino do BancABC.
Este evento foi planeado 
a 3 anos, com um encai-

xe de $10,000,000 (Dez 
milhões de dólares) in-
vestidos em tecnologias. 
O  ‘Agency Banking’ é 
uma ferramenta que se 
encaixa muito bem no 
que o Governo pretende 
fazer para atingir o maior 
número de moçambica-
nos no sistema financei-
ro. 
O melhor desta tecnolo-
gia é o facto de ser de 
alto nível, pois, permi-
te conseguir alcançar a 
todos moçambicanos 
em qualquer canto do 
país.©

banco abc realiza a 1a edição da feira de tecnologia



As Zonas de Processamento 
de Produtos Agrícolas Bási-
cos são iniciativas baseadas 

nas cadeias de valor agrícola de-
senvolvidas num espaço específico 
destinados a concertar actividades 
de agroprocessamento dentro das 
áreas de alto potencial agrícola 
como forma de aumentar a produ-
tividade e integrar a produção, pro-
cessamento e comercialização de 
produtos seleccionados. Essas zo-
nas podem ou não receber o estatu-
to de Zonas Económicas Especiais. 
São instalações compartilhadas, 
propositadamente construídas para 
permitir que os produtores, proces-
sadores, agregadores e distribui-

dores agrícolas operem em vizinha 
de modo a reduzir os custos de 
transações, compartilhar serviços 
de desenvolvimento de negócios e 
aumentar a produtividade e compe-
titividade. As infraestrutura necessá-
rias como energia, água, estradas, 
TIC, levadas para as áreas rurais 
de alto potencial agrícolas atraem 
investimentos das agro-Indústrias, 
empreendedores privados e contri-
buem para o desenvolvimento eco-
nómico e social das áreas rurais. 

Os objectivos das ZPPAB incluem: 
 Aumentar a capacidade e eficiên-

cia da produção alimentar;
 Agregar valor à agricultura;

 Promover o comércio local, re-
gional e internacional;

 Promover os investimentos no 
Agro-Negócio;

 Aumentar a contribuição do sec-
tor agrícola para o PIB, riqueza e 
criação de emprego.

O objectivo final das ZPPAB é o de 
transformar a paisagem africana em 
zonas económicas de prosperida-
de. As ZPPAB pretendem lançar as 
bases para a agro-industrialização 
da África e contribuir para retirar mi-
lhões de africanos da pobreza. 

Continua na próxima edição:
In: BAD

AS CINCO PRIORIDADES RUMO A TRANSFORMAÇÃO DA ÁFRICA:
ZONAS DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS BÁSICOS

A Shayu Moda oferece descontos nos 
serviços de Cabelereiro e Boutique

A Água da Namaacha, uma 
marca propriedade da Socie-
dade de Águas de Moçam-
bique, foi galardoada com 
o Prémio Internacional The 
Bizz. The Bizz é um dos mais 
prestigiados prémios a nível 
mundial, da ‘World Confede-
ration of Businesses’, sediada 
nos Estados Unidos da Amé-
rica (EUA), e tem como base 
de selecção critérios que se 
prendem com a qualidade, 
a imagem e o contributo que 
as marcas prestam ao desen-

volvimento dos seus países e 
dos seus sectores de activi-
dade.
O júri, composto pelos direc-
tores da ‘World Confederation 
of Businesses’, classificou a 
Água da Namaacha como 
uma marca que ultrapassou, 
largamente e de forma conti-
nuada, os apertados critérios 
de avaliação a nível da qua-
lidade de produtos, serviços, 
imagem, inovação, criativida-
de, responsabilidade social e 
resultados globais alcança-

dos.A Água da Namaacha, a 
marca moçambicana de água 
mineral mais premiada, na-
cional e internacionalmente, 
volta assim a contribuir para 
a elevação do prestígio de 
Moçambique além fronteiras.
A Água da Namaacha 
receberá o prémio 
The Bizz em São 
Francisco, EUA, 
entre os dias 23 e 
24 de Agosto
do corrente 
ano.©

ÁGUA DA NAMAACHA GANHA PRÉMIO INTERNACIONAL

Alusivo 
ao Mês da 

Criança

Campanha válida durante o mês de Junho 2019 apenas para crianças
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Dados falam de 29.000 pessoas que 
entraram para a grande arena do 
épico evento - Bushfire, para verem 

actuar 71 bandas e 14 Discos Jokers em 4 
palcos nomeadamente ‘Main Stage’, ‘The 
Barn’, ‘Firefly’, e o Amphitheatre.
A 13a edição do MTNBushFire teve lugar 
nos dias 24, 25 e 26 de Maio num ambien-
te multicultural diversificado. 
No dia de abertura actuaram bandas 
como os Maia$the Bic Sky, The Shekings 
Emakhosikati, Lindico, Blinky Bill, Mr Eazi 
entre outras que faziam parte do cartaz do 
primeiro dia. Num dia em que se esperava 
pouca afluência do público, a abertura os 
portões deu início a um leque de activida-
des épicas preparadas ao detalhe pelos 
organizadores do Bushfire para abrilhanta-
rem com perfeição aos seus admiradores. 
Por diversas razões a maoiria das cadeias 
de comunicação como BBC, intitularam 
este como o perfeito Festival de África. 

O épico Festival
      no reinado
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do Épico Festival
Os números

71 Bandas Musicais

14 Djs em 4 palcos

Mais de 29 mil
participantes



A CNN qualificou-o como 
7o Festival Africano de mú-
sica que vale a pena ver. 
Na mesma senda, a MTV 
IGGY considerou este 
como o 10o Festival Inter-
nacional para ser visitado 
no verão. De referir que o 
Bushfire ganhou o Prémio 
Africano de Turismo Res-
ponsável em 2017.
No dia 25, sábado debaixo 
de um sol quente e convi-
dativo, por volta das 13h 
iniciou uma sequência de 
actuações iniciadas pela  
banda sul-africana Main 
Stage seguida pelo músi-
co Thabang Tabane, Nana 
e pelos Grassy Spark ft 
Jagermeister Brass Cartel 
que interpretaram várias 
misturas europeias, afri-
canas e americanas. Esta 
última composta por jo-
vens talentosos demons-
trou perfeição no uso dos 
vários instrumentos musi-
cais que davam e criavam 
um reboliço dos corpos 
ao longo da sua actua-
ção. Os Mahube Meute e 
os Trompies já em idade 
avançada cantaram os 
seus êxitos do passado 
deixando os espectado-
res cheios de calor numa 
noite de frio. Foi uma ac-
tuação fantástica. Sam-
pa the Great e os Black 

ABRIL 201910 CULTURA & LAZER

Motion fecharam a noite 
com uma perfomance 
de deixar o público aos 
gritos. Comprovou-se os 
porquê carregam o nome 
Motion. Os sons dos seus 
instrumentos improvisa-
dos mereceram carinho-
samente um aplauso de 
todos os presentes. 
Entre os participantes  
nossa equipe encontrou 
Paulo Chibanga direc-
tor do Azgo, Renato Ma-
cuane desgin artístico, 
Cherba Prista, o músico 
e compositor Zico, o Kito 
do Kinani e outra comuni-
dade de moçambicanos 
que gritavam em coro as 
músicas do velho Chico 
António e da Rhodalia.

MAPUTO 
ELECTRÓNICO

Chico António, Rhodalia  
e o misturador sonoro 
transformaram o palco 
num cenário de desejar 
por muito mais. 
Quem via Rhodalia can-
tar com sua banda, no-
tava que a sua actuação 
persuadia a todos os pre-
sentes. 
Rhodália foi acolhida em 
apoteose, pois, já é co-
nhecedora assídua do 
território do rei. 
Os momentos culturais 
eram dignos de registro.
No Domingo, o sol era 
o idêntico ao do dia an-
terior. Cerca das 11h a 
arena já estava lotada. 

No interior do teatro uma 
peça dos Buhle Buyeza 
passava, interpretando a 
sociedade com os seus 
hábitos e costumes tradi-
cionais.
Enquanto uns ouviam 
música, outros pintavam 
e compravam recorda-
ções. Alguns participan-
tes faziam longas filas 
nos salões de cabeleirei-
ro enquanto esperavam 
pela actuaçã de Asa e 
dos Granmah. Os mais 
alegres e preocupados 
com a saúde, mediam 
as tensões e recolhiam 
receitas médicas ao 
mesmo tempo que havia 
quem se deliciava do Si-
bebe.



Uma sala completamente lota-
da esperava anciosa pela banda 
Granmah que iniciou a sua ac-
tuação com o tema Indico, dando 
a entender que são da terra da 
pátria amada. Foi um verdadeiro 
show nas terras do Rei, sob olhar 

dos Zulus. Apresentaram 8 temas 
musicais com merecidos aplau-
sos e nostalgia a cada tema. 
No fim, sairam de baixo de gritos 
e aplausos do seu público com a 
alcunha de Mestres de Cerimó-
nias.

Os ouvidos já estavam afina-
dos, as mentes a espera da 
entrada triunfal da cantora ni-
geriana. 
Asa abriu a tarde com o ‘Fire 
On The Mountain’ que colo-
cou aos delírios a plateia que 
não se calava e fazia coros 
contínuos. As fotos para pros-
peridade acompanharam a 
alegria dos presentes. Lágri-
mas caiam e o silêncio tomava 
conta dos que ouviam aquela 
desejada voz cantando para 
todas as idades ali presentes. 
Era a sua primeira vez no 
Bushfire e não escondeu a 
satisfação pela presença no 
evento. Agradeceu e conver-
sou com a imprensa presente

Foste a mais esperada e com 
a performance de encantar, 
como foi esta experiência?
ASA: Bem, onde passo trans-
mito calor africano e senti que 
as pessoas estão familiariza-
das com as minhas músicas.

Pode nos falar sobre o teu pró-
ximo álbum? O título e quando 
será lançado?
ASA: Não está concluído e 
nem tem nome ainda. Neste 
momento estou focada mais 
para estas turnês, trocas de 
experiência. 
O próximo álbum será um 
pouco mais da experiência do 
álbum anterior, desde a com-
plexidade até ao amor.

Como foi esta experiência?
ASA: Bem foi muito calorosa 
cheguei a pouco de viagem e 
aproveitei antes de ir ao palco. 
Fiquei espantada com a recep-
ção das pessoas. Eles conhe-
cem algumas músicas minhas 
e amei a vibração.

Como achas que as pessoas 
definem a sua música?
ASA: Bem é difícil, eu faço um 
pouco de tudo desde o jazz 
até ao mais contemporâneo 
e espero que as pessoas me 
recebam bem no próximo pro-
jecto.

Como é que tens segurado 
esta cultura africana, uma vez 
que se encontra na diáspora 
com um estilo menos caracte-
rístico do africano?
ASA: Bem, eu levo comigo esta 
marca do africanismo, não há 
como escapar a esta realida-
de. Levo comigo além-fron-
teiras com influências como, 
Hugh Massekela, Oliver Mutu-
kuzi e Miriam Makeba e outros. 
Gosto de ver como os canto-
res a nível mundial são. Eu sou 
um tipo de cantora global mas 
sempre volto as minhas raízes, 
até a gastronomia sempre me 
faz recordar que tenho que re-
gressar as minhas origens 
(risos).
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Foi uma 
experiência fantástica, 
vimos que o público 

estava a espera. 
Estivemos em 

Durban e Johannesburg 
e ser recebidos com a 
sala cheia gratificante, 
por isso demos nosso 

máximo para agradar os 
nossos fãs. 

Estaremos nas 
Ilhas reuniões e 

por isso estamos 
ansiosos e queremos 

agradecer a todos
que cá vieram

GRANMAH LOTOU POR COMPLETO O ANFITEATRO

ASA ‘IN FIRE ON THE MOUNTAIN’
A ESTRELA AFRICANA DO BUSHFIRE

As tuas músicas têm sempre 
um tópico interessante, como 
é que te conduzes a estas ins-
pirações?
ASA: Bem o meu próximo ál-
bum e sobre o amor. Todas 
as músicas são sobre o amor 
em si e neste momento tento 
estudar mais e escrever mais 
sobre o amor. Quando eu tinha 
20 anos sonhava como ultra-
passaria as dificuldades e ser 
presidente, mas a realidade 
quebrou estes sonhos e tor-
nei-me mais madura, com as 
decepções amorosas.

Então, o seu álbum está em 
torno da sua jornada até hoje?
ASA: Claro depende do seu 
ponto de vista, mas sim é mes-
mo um conjunto disto tudo.

Como foi tua experiência aqui 
na Swazilândia?
ASA: Bem como disse antes, 
cheguei e aproveitei o dia para 
me alegrar destas belas paisa-
gens montanhosas.

O que achaste de comum em 
todos os países africanos por 
onde passaste?
ASA: Todos sorriem e isso me 
deixa feliz, a harmonia a com-
paixão e quanto a gastronomia 
também não pude notar gran-
des diferenças (risos).
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Thabang Tabane: É difícil des-
crever o meu estágio nesta 
primeira actuação no Bush-
fire. Mas vi que as pessoas 
conhecem e gostam da minha 
música. É uma gratificação e 
privilégio poder ser uma das 
bandas a representar o meu 
país no Bushfire. 

Olá, esta foi tua primeira ex-
periência no festival Bushfire, 
conte-nos qual é a sensação?
TT: Bem, ainda estou sem pa-
lavras. Como pode ver estou 
um pouco assustado uma 
vez que voltarei ao palco para 
cantar mais músicas.

Esperava esta vibração e re-
cepção dos teus fãs hoje?
TT: Não, não contava que as 
pessoas fossem receber-me 
assim e fiquei surpreso por-
que eles conhecem as minhas 
músicas e estavam todos a 
cantar.

Foste um dos artistas sul-afri-
canos mais destacados para 
este show contava com esta 
posição como artista?
TT: Não, porque no ano pas-
sado eu perdi o meu pai, en-
tão senti o dever, de dedicar 
este show totalmente a ele.

No seu ponto de vista, como 
tem contribuído estes concer-
tos e festivais, uma vez que 
agora a sua exposição neste 
mundo é maior?
TT: Bem, estes shows têm 
sido relevantes para mim, 
para a cultura em si, estando 
em palcos pequenos ou ainda 
maiores consigo expor tudo 
que tenho sobre a minha cul-
tura independentemente da 
situação. Ainda consigo, man-
ter o que eu chamo de vibra-
ção em palco.

AMBROS DLAMINI
Primeiro Ministro Suazi

O Bushfire é um festival que 
atrai milhares de pessoas e 
tem contribuído para a escala 
econômica, através das opor-
tunidades de empregos locais 
e de negócios criativos. É uma 
honra para o governo de Es-
watini apoiar este festival. O 
mais importante neste festival 
é a amostra e o poder que os 
artistas têm nas suas apresen-
tações.

BASHAYI BENGOMA

A banda surgiu em 2013 com a fusão de artistas lo-
cais. Neste momento é composta por 6 membros 
que tocam o mesmo ritmo, com vários instrumentos. 
O nosso ritmo é tradicional. A música tem ritmo de 
guerra. É o acasalamento que pretendemos transmi-
tir a nova geração de jovens e crianças do reino. Usa-
mos muito o som da boca porque é o que dá ritmo 
as música.

BEBIDA ENERGÉTICA

hypnomoz
(+258) 84 836 1516
(+258) 84 870 5642 admin@amaaray.com 121, Rua dos Cronistas, Bairro Sommerschield

Maputo, Moçambique

Distribuidora Oficial:

Publicidade
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Este é um festival que acon-
tece anualmente no inver-
no. Esta é a 13a edição aqui 
na Swazilândia realizada no 
meio de grandes e maravilho-
sas paisagens montanhosas 
e que reune cerca de 29 mil 
pessoas vindas de todos os 
cantos do mundo inseridas 

nas suas culturas locais. Este 
festival tem como foco trazer a 
experiência, que vários artis-
tas têm a partilhar a nível de 
gastronomia, artes, dança e 
música.

Esta edição, o que tem de me-
lhor em relação as passadas?
Bem, nesta edição procura-
mos melhorar mais em todos 
os aspectos de organização 
em cada detalhe, sendo um 
ano que celebramos muito 
amor e paixão. E temos que 
nos questionar, se realmen-
te queremos que as pessoas 
escutem e vibrem com a mú-
sica e arte ou se temos algo 
a transmitir como mensagem. 
Acho que a filosofia é idênti-
ca as edições passadas, que 
é de manter mais as pessoas 
unidas por um propósito e 
a troca de experiências com 
pessoas de várias culturas 
além-fronteiras. Estamos aqui 
para dizer sim à Diversidade e 
sim a África.

Quantos artistas vão actuar?
Estão aqui cerca de 71 artis-
tas, entre locais e de outros 
países africanos e da Europa 
como é o caso da Suécia.

Qual é o seu maior ponto de 
destaque para este evento?
São muitos destaques impor-
tantes neste evento exclusiva-
mente no que diz respeito a 
preocupação em agradar as 
pessoas e mante-las em am-
biente harmónico.

Algum plano em vista para um 
Bushfire fora da Swazilândia?
Boa questão, mas por en-
quanto não. Festivais como 
estes requerem muita energia 
e foco. Temos um outro festi-
val a caminho que será ape-
nas dedicado a gastronomia 
e estilo de vida. Com um am-
biente único e diferente, que 
acreditamos que a magia e a 
beleza darão conta deste su-
porte que precisamos sempre 
neste tipo de evento.

O que espera após o evento?
Estamos mais focados em ga-
rantir um ganho para relações 
vindouras com outros projec-
tos, que possam ter um papel 
importante a nível de carida-
de, de energias consumíveis, 
educação sexual, roupas e 
alimentação para os desfavo-
recidos. Para este encontro 
multicultural, queremos ga-
rantir que mais projectos abra-
cem este para que possamos 
transmitir algo a sociedade.

Como é a equipe de Bushfire?
Somos cerca de 1400 e a 
maior parte são locais. Esta-
mos orgulhosos por ter este 
suporte do povo da Swazilân-
dia. Garantimos que contribuí-
mos de certo modo para um 
ganho econômico para este 
país. Como pode ver temos cá 
participantes da África do sul, 
Moçambique e além-frontei-
ras e é um grande movimento 
em que podemos ajudar até 
a criar uma rede de emprego 

para pessoas, com potenciais 
tendências culturais.

O que nos espera 2019?
Estamos focados em novas 
áreas e outros ambientes pos-
síveis para tornar este festival 
mais exótico.

Que comentário deixa aos 
músicos moçambicanos em 
especial a banda Granmah 
presente nesta edição?
Temos uma excelente relação 
e amizade com Moçambi-
que. Estamos os dois dentro 
do circuito IGODA e temos o 
Festival Azgo como parceiro 
com quem queremos contar 
a cada edição. Todos os anos 
Azgo e Bushfre colaboram. Já 
tivemos os Ghorwane, Stewart 
Sukuma, Banda Kakana entre 
outros e este ano recebemos 
os Granmah. Moçambique é 
uma grande indústria musi-
cal em desenvolvimento e de 
oportunidades para colabo-
rações. Queremos mais uma 
vez os Ghorwane aqui, para 
mim foram e são os melho-
res (para mim). Quanto aos 
Granmah temos uma relação 
activa e gostamos da perfor-
mace deles. Estão a fazer um 
trabalho fantástico e acompa-
nhei sua digressão pelo IGO-
DA. É preciso levar a bandeira 
e o patriotismo do vosso país 
com orgulho e além-fronteiras 
através da música e das par-
ticipações. Vocês são nossos 
vizinhos e nos gostamos de 
vocês.

Jiggs Thorne
Director do Bushfire



O que é a circunferência abdominal?

O primeiro passo para diminuir a sua cir-
cunferência abdominal é avaliar os seus 
hábitos alimentares. 
- Está a comer mais do que precisa du-
rante as refeições? 
- Costuma “petiscar” entre as refeições? 
- Consome refrigerantes de elevado teor 
calórico ou bebidas adocicadas?
Uma vez feita esta avaliação, 
os passos seguintes são:

COMIDA SAUDÁVEL
1. Comer muitos vegetais, 
frutas e cereais integrais;
2. Incluir uma variedade de
proteínas saudáveis tais como:
peixe e produtos do mar, 
carne magra e aves 

domésticas, legumes, nozes e sementes;
3. Prefira lacticínios com pouca gordura 
tais como leite e iogurte não aromatizado 
e queijo;
4. Opte por gorduras saudáveis, tais 
como nozes, cereais, abacates, azeito-
nas e seus óleos para cozinhar;

5. Use ervas e especiarias para dar sabor 
a comida ao invés de adicionar sal.
 
ACTIVIDADE FÍSICA:
1. Reduza o tempo que passa sentado;
2. Fique de pé mais vezes, ande pela 
casa, escritório ou quando estiver fora;
3. Incorpore a actividade física sempre 
que puder, mesmo que esteja muito can-
sado do trabalho;
4. Saia do transporte uma paragem an-
tes, suba as escadas ao invés do eleva-
dor.

Continuação
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Muva é uma abordagem criada para reduzir as bar-
reiras dos jovens residentes nas zonas urbanas 
vulneráveis e que enfrentam dificuldades no aces-

so ao mercado laboral. 
O projecto destaca a importância de desenvolver as com-
petências humanas em jovens, para poderem ser mais 
bem sucessidos nas suas vidas sociais e econômicas. 
As evidências dos ciclos de testagem mostraram que o 
projecto é bastante eficaz na melhoria das competências 
humanas dos jovens, tornando-os mais comunicativos, 
trabalhadores em equipas e a mostrarem seu maior au-
to-conhecimento e auto-estima. As mulheres jovens, em 
particular, assumem-se como mais autonômas na tomada 
de decisões nos seus lares.
O Workshop com o tema: JUVENTUDE E EMPREGABILI-
DADE, teve lugar no Centro Cultural Brasil Moçambique 
e foi organizado pelo Muva e seus parceiros. O evento 
serviu para avaliar o estágio dos jovens no acesso ao 
mercado de emprego em Moçambique. Os participantes 
realizaram actividades de medição dos módulos leccio-
nados pelo Muva e participaram no diálogo com vários 
temas proferidos por um leque de oradores nacionais e 
estrangeiros.

MUVA APOSTA NA COMPETÊNCIA
HUMANA PARA O MERCADO

DE TRABALHO



O jovem escritor, contador de 
histórias e poeta Pedro Pe-
reira Lopes venceu o Prémio 

“Excellence African Writer 2019’.
O vencedor tem realizado viagens 
para fora de África apresentando 
temas ligados a cultura e as suas 
obras em particular.
Pedro Lopes nasceu na Zambézia 
em 1987 e é fundador da web-revis-
ta de literatura Lidilisha e do Projecto 
Ler para Ser. 
Mestre em políticas públicas pela 
Escola de Governação da Universi-
dade de Pequim e docente, também 

é autor de obras como: ‘O homem 
dos 7 cabelos’, ‘Kanova e o segre-
do da caveira’, ‘Viagem pelo mundo 
num grão de pólen’, A história do 
João Gala-Gala’.
O “Excellence African Writer 2019’ 
foi idealizado pelo escritor e produ-
tor cultural angolano João Canda. 
Diversos autores provenientes de 
países lusófonos como Angola, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau e de ou-
tras nações como África do Sul, Be-
nim, Camarões, Nigéria e República 
Democrática do Congo concorre-
ram a Edição deste ano.
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Prémio ‘Excellence African Writer 2019’Jovem moçambicano Pedro Lopes venceu

Publicidade



Numa conjuntura económica nacional e inter-
nacional que reconhecemos estar a atraves-
sar um momento marcado pela necessidade 
de nos adaptarmos a contextos que exigem 
leituras de enquadramento complexas, mas 
ao mesmo tempo respostas pragmáticas e 
eficazes, estimular o empreendedorismo é, 
sem dúvida, uma alavanca fundamental para 
o desenvolvimento económico e social mais 
sustentado e, nesta matéria, o empreende-
dorismo feminino é decisivo, pelo papel pre-
ponderante e estrutural da mulher na família 
e na comunidade.

Para além dos sectores tradicionais, hoje é 
nítida a tendência das mulheres moçambi-
canas frequentarem níveis de instrução cada 
vez mais elevados, o que as prepara e qua-
lifica mais adequadamente para o mercado 
de trabalho. Também o crescimento do sec-
tor terciário nas vilas e cidades tem estado a 
proporcionar novas oportunidades de traba-
lho e negócio, que têm vindo a ser aproveita-
das, e bem, por muitas mulheres.

Porque o BCI reconhece, desde sempre, 
o potencial empreendedor da Mulher, há 
8 anos atrás, criou o ambicioso e inovador 
Programa BCI Mulher Empreendedora, 
que privilegiou a Formação de técnicas de 
gestão com o objectivo de aumentar as ca-
pacidades e competências das Mulheres 
Empresárias, tornando-as mais eficientes no 
seu trabalho, facilitando-lhes o acesso aos 
instrumentos financeiros disponíveis no mer-
cado nacional, em particular no BCI.

cartão
negóciosMulher 

Empreendedora
Em 2010, o BCI criou o Cartão BCI Negó-
cios Mulher Empreendedora, uma linha 
de crédito inteiramente inovadora dirigida 
especificamente para as Empresárias em 
Nome Individual, e a Pequenas e Micro 
Empresas dirigidas por Mulheres, tendo 
como objectivo o financiamento das ne-
cessidades de tesouraria, que passaram 
a poder ser geridas com total autonomia, 
dentro do limite de crédito atribuído, pos-
sibilitando uma resposta imediata aos 
obstáculos e às oportunidades do dia-a-
-dia dos seus negócios.

As melhores soluções 
financeiras para a Mulher 
Moçambicana vêm daqui!


