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várias mulheres com ideias de 
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PROJECTO
MULHER +02



Icef Jornal Feminino, publicação digital mensal que divulga conteúdos e artigos de opinião sobre a Mulher no geral. O jornal 
respeita os direitos e deveres constitucionais da Liberdade de Expressão, de Informação e cumpre com a Lei de Imprensa.

ICEF JORNAL FEMININO - Propriedade da Ideias e Conteúdos, Lda
Registado Sob o Nr. 02/Gabinfo-Jan 2018
Sede: Rua Brado Africano, No 49, Bairro Central, Cidade de Maputo
Telefone: +258 862423000
E-mail: grupo@icef.co.mz
Conselho de Administração: Módi Maleiane

Direcção: Ideias & Conteúdos
Revisão: Ideias & Conteúdos
Layout & Paginação: Ideias & Conteúdos
Direcção Comercial: Ideias & Conteúdos
Distribuição: Ideias & Conteúdos
Media Social: ICEF

FICHA TÉCNICA

Cada edição é publicada e distribuída gratuitamente circulando na media social com um alcance superior a 5000 leitores.

JANEIRO DE 2021

Mulher + é um conceito inovador que pretende impactar social e economicamente realçando o 
valor da mulher na sua área de actuação através de um concurso com a finalidade de identificar 
um projecto mais viável a ser financiado. É igualmente um programa de empreendedorismo 
que visa apoiar à mulheres com ideias de negócio sustentável e dar voz as acções, ideias e 
iniciativas de mulheres anónimas com um trabalho crie impacto na vida das pessoas.

Objectivo & Grupo Alvo
O objectivo é unir mulheres com visão 
empreendedora que apostam em desenvolver 
ideias e transforma-las em projectos implentáveis 
espera-se envolver mulheres com idade entre os 25 a 45 anos.

Justificativa
A mulher sempre zelou pelo bem-estar da sua família, como dona de casa, esposa, 
mãe e empreendedora. Com o nível de desemprego a aumentar em Moçambique e 
no mundo, tem se constatado que boa parte desta mulher tem optado por recorrer a 
alternativas com impacto negativo a nível social e económico. Isso traz consigo pro-
blemas consequentes como a prostituição que afecta a relação doméstica de muitas 
famílias impulsionando o crescimento da violência doméstica no país e no mundo.

Abordagem do ICEF
Diante deste cenário, A ICEF pretende criar um programa de associativismo 
orientando as mulheres que possuem habilidades para criar ideias de 
negócios que serão 100% geridos por estas.

Mulher

02             MULHER +
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Esta iniciativa pretende ser a nível 
nacional com início em Maputo. A 
sua implementação é de 1 a 3 me-
ses para cada província e será im-
plementado pelo ICEF num valor a 
acordar com parceiro financiador.

Abragência Geográfica, 
Duração & Custo

Importa frisar que a implementação 
deste projecto depende de diver-
sos factores relevantes que condi-
cionam directa ou indirectamente o 
início e o decurso de todas as activi-
dades previamente preconizadas.O 
financiador é um elemento chave 
que em coordenação com o ICEF 
poderão ditar a melhor fomar de im-
plementarção.

Fases de Implementação

FASE 1:
Criação de 
conteúdos 

promocionais 
do projecto

FASE 2:
  Apresentação 
de candidaturas 
e calendário de 

actividades

FASE 3:
Apresentação 
de projectos 
sua avaliação 
e classificação

FASE 4:
  Selecção do 
projecto mais 
adequado a 

realidade

Fase em Curso do Projecto Mulher +

SAIBA MAIS www.icef.co.mz
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‘...o dia em que a minha sandália feita de 
cabedal rebentou-se e tive de levá-la ao 
sapateiro. Aí surgiu-me a ideia de criar 

a marca ‘Só Cabedal’

SÓCABEDAL UMA MARCA
DO EMPREENDEDORISMO

PRECISO APERFEIÇOAR
A LÍNGUA INGLESA

JANEIRO DE 202104             EMPREENDER NO FEMININO

Olça adquiriu a 1a matéria-
-prima a 10 mil meticais e 
estabeleceu uma parceria 
com o sapateiro que antes 
concertara as suas sandá-
lias para ensinar-lhe a pro-
duzir modelos diferentes 
com base em cabedal. 
Aliou-se, também, a um 
grupo de jovens artesãos 
para aprender a desenhar 
os seus próprios modelos 
de acessórios.
Quando se sentiu prepa-
rada criou a “Só Cabedal”, 
empresa que produz de 
forma artesanal acessórios 
de cabedal como cintos, 
chinelos, sandálias, pastas 
para lap-tops, carteiras e 
chapéus.
Depois participou numa 
formação intitulada Em-
preendedoras de África, 
que decorreu na Uganda, 
onde adquiriu mais baga-
gem para sustentar a sua 
actividade.  

TEXTO: I. MUCHANGA
FOTOS: I. MUCHANGA

Além do Festival de Cultu-
ra no Niassa, fez parte do 
elenco que participou em 
feiras internacionais na Áfri-
ca do Sul, Angola, entre ou-
tros países, onde conseguiu 
firmar parceria com outros 
expositores e aumentar o 
seu leque de clientes.
Foi a partir dessas parti-
cipações em exposições e 
festivais internacionais que 
a proprietária da “Só Cabe-
dal” sentiu a necessidade 
de aperfeiçoar o seu inglês.  
Contou que quando este-
ve no Uganda, não pôde 
aproveitar na essência a 
formação ou criar contac-
tos devido às dificuldades 
que tem na língua inglesa. 

“ÀS VEZES TINHA DE ME 
APOIAR A PLATAFORMA 

GOOGLE TRADUTOR. 
É IMPORTANTE QUE 

OS EMPREENDEDORES 
QUE PRETENDEM SE 

NOTABILIZAR NO MERCADO 
APRENDAM A LÍNGUA 

INGLESA, PORQUE, 
ÀS VEZES, PERDEMOS 
OPORTUNIDADES DE 

ASCENDER NO NOSSO 
NEGÓCIO”

Foi a partir dessas expe-
riências que Olça Langa, 
nascida em Maputo, filha 
de Joana e Filimão Lan-
ga, está gradualmente a 
“conquistar” o mercado 
nacional e através das pla-
taformas electrónicas tem 
exposto os seus produtos 
no estrangeiro. 

“TENHO EXPORTADO OS 
MEUS ARTIGOS PARA 
A ÁFRICA DO SUL E 

PORTUGAL”

A proprietária da “SóCa-
bedal” contou que a ideia 
do artesanato veio de uma 
condição de luta pela so-
brevivência. 

“QUANDO TERMINEI A 
UNIVERSIDADE, NÃO 

CONSEGUI ARRANJAR 
EMPREGO E, NA CONDIÇÃO 

DE DESEMPREGADA, 
NÃO TINHA COMO ME 

SUSTENTAR. FOI DAÍ QUE O 
MEU PARCEIRO SUGERIU-ME 
A PENSAR NUM NEGÓCIO”

Segundo a empreendedo-
ra, o nome “Só Cabedal” 
tornou-se identidade por-
que quando era estudante 
costumava ter uma pasta 
e sandálias de cabedal e 
as pessoas identificam-na 
como a jovem que usa-
va cabedal. Assim ficou a 
marca.
Com trinta anos de idade e 
sem filhos, Olça Langa so-
nha em fazer da “Só Cabe-
dal” uma pequena indús-
tria de referência e líder 
nesta área de produção de 
acessórios feitos de cabe-

dal e criar mais postos de 
emprego, principalmente 
para mulheres.

“ACTUALMENTE TODOS OS 
ARTIGOS QUE PRODUZIMOS 
SÃO FEITOS MANUALMENTE 

E O TEMPO NÃO TEM 
COMPENSADO. ASSIM, 
PRETENDO ADQUIRIR 

UMA MÁQUINA, PORQUE 
TENHO TIDO PROBLEMAS 

DE CUMPRIR AS METAS NOS 
DIAS EM QUE TENHO DE 

PARTICIPAR EM EXPOSIÇÕES 
ENQUANTO TENHO 

ENCOMENDAS”

Olça Langa, acrescentou 
que se por dia faz manual-
mente três pares de sandá-
lias, mas que com máquina 
faria [10] dez. 
A jovem, que gosta de es-
cutar Afro-jazz e Marraben-
ta, está neste momento a 
ler a obra de Tânia Tomé, in-
titulada “Succenergy – Ac-
tive sua Energia e Descubra 

todo o Sucesso Dentro de 
Você”. Ela acorda às 5 ho-
ras, faz as lides domésticas 
e depois desloca-se à sua 
oficina.
Com a oficina montada no 
quintal da residência dos 
seus pais, não tem sido fácil 
trabalhar porque os pais ou 
os irmãos constantemente 
interrompem-na para fazer 
trabalhos de casa. 

“ELES NÃO PERCEBEM QUE 
AO ME INTERROMPEREM 
ESTÃO A PREJUDICAR-ME 

PORQUE NÃO CONSEGUIREI 
PRODUZIR CINCO PARES 

POR DIA, APENAS DOIS. POR 
ISSO, ESTOU À PROCURA DE 

ESPAÇO PARA MONTAR O 
MEU ATELIER”

Se não fosse a covid-19, 
Olça Langa já teria regis-
tado a sua marca, logótipo 
e iniciaria a estampagem 
dos seus produtos e for-
malizaria a empresa.
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Foi firmada uma parceria 
entre a empresária Módi 
Maleiane e os Salões Co-

munitários, Projecto que pre-
tende levar a cabo um trata-
mento capilar saudável, com 
qualidade e a preços acessíveis 
às comunidades dos bairros su-
burbanos da cidade de Maputo. 
O projecto que tem a rapariga 
como seu principal foco dando 
as a oportunidade de recebe-
rem um tratamento capilar e de 
ainda serem capacitadas para 
criarem suas próprias fontes de 
renda abrindo mais salões nas 
comunidades. Segundo Cláudio 
Chipanga, empreendedor, pro-
prietário da cadeia de salões de 
cabelo Carapinha e promotor 
da iniciativa, o objectivo é des-
cobrir talentos nas comunida-
des que ainda não despertaram 
para entender o valor e dom 
que têm na arte de pentear, que 
é cultural, social, identitário e fi-
nanceiro. Uma vez identificado, 
o projecto irá moldar o talento 
de modo a melhorar as técnicas 
e tendências, para que se torne 
uma profissional preparada para 
o mercado. O projecto pretende 
ainda convidar as capacitadas a 
se inscreverem como membros 
da Associação de Cabeleiros 
Comunitários de Moçambique 
como forma de estarem a par 
de tudo o que está ligado a in-
dústria de salões no país.

“Para quem pretende desenvol-
ver suas habilidades e beneficiar 
das oportunidades e vantagens 
do projecto Salões Comunitá-
rios apenas escolhe uma das se-
guintes opções:

1. Mediante o pagamento de 200 
mts terá o acompanhamento de 
um profissional do projecto.

2. Se pagar 100 mts terá aces-
so ao uso do salão comunitário, 
aos produtos e material, sem  o 
acompanhamento de um profis-
sional do salão.

3. As crianças que conseguirem 
ler um total de 20 páginas de 
qualquer livro disponível no sa-
lão, terão acesso gratuito.”
 
Nomeada madrinha do Projec-
to, Módi Maleiane sente-se hon-
rada porque este foi o negócio 
que a fez chegar onde está.

“Senti-me dentro do projecto 
por ser uma área que me co-
locou onde estou hoje. Tive na 
altura um salão de cabelereiro 
por conta do domínio que ti-
nha na arte de trançar e tratar 

cabelos. Esta iniciativa interes-
sou-me por envolver a mulher 
e rapariga, que são as premis-
sas do nosso grupo e queremos 
que o projecto atinja em massa 
ao género. Vamos acompanhar 

a implementação do projecto 
e avaliar a sua viabilidade para 
futuramente continuarmos me-
lhorando todos os aspectos re-
levantes bem como mobilizar 
financiamento para o projecto.”

 MÓDI MALEIANE APOIA 
O SECTOR PRODUTIVO



Iniciamos o ano de 2021. Depois 
do atípico ano 2020 por conta 
da pandemia provocada pelo 
corona vírus que continua a 
seifar vidas no nosso país e em 
todos os outros quadrantes do 
mundo, a apreensão é geral e as 
incertezas ainda maiores mes-
mo com a descoberta da vacina 
contra a Covid - 19.
Contamos mais de um ano em 
que tivemos que adoptar uma 
série de formas de viver e con-
viver com esta nova realidade.
Os números de infectados por 
esta doença não para de subir a 
cada dia e em proporções alar-
mantes e preocupantes.
A cifra dos afectados é ain-
da maior em qualquer canto 
do mundo uma vez que todos 
sectores sofrem directa ou in-

directamente. As economias da 
maioria dos países do mundo 
têm atingido recordes nunca 
antes imaginados. Os sectores 
de restauração, hotelaria, turis-
mo têm sido os que nem pude-
ram se reinventar por causa do 
seu tipo de mercado. 
As vendas atingiram os níveis 
mais baixos de toda a história. 
A tendência não tem sido nada 
animadora mesmo tendo sido 
encontrada a vacina.
Boa parte das empresas mo-
çambicanas não têm resistido 
mesmo depois de se tentarem 
reinventar.
Está pandemia despertou igual-
mente a consciência da necessi-
dade de se aliar as plataformas 
digitais para minimizar os efei-
tos nocivos da pandemia a to-

dos os níveis. As PMEs têm sido 
as mais fustigadas, pois boa 
parte delas sobreviviam de con-
tractos que o surgimento da co-
vid -19 veio obrigar a rescindir.
Algumas estão cada vez mais 
individadas e cenário não pare-
ce promissor.
Outro aspecto não menos im-
portante mas que pode com-
prometer todo um futuro não 
muito longíquo, são os efeitos 
relacionados com a saúde men-
tal humana. O uso da máscara 
também pode ter consequên-
cias futuras relacionadas com 
problemas de respiração. 
A quarentena é uma das me-
didas mais recomendadas mas 
que tem despoletado casos 
graves de violência doméstica 
de forma recorrente. 

A interrupção longa das aulas 
pode num futuro muito breve 
causar efeitos devastadores nas 
crianças.
Tudos estes aspectos partilha-
dos merecem a atenção de to-
dos e nos afectam directa ou 
indirectamente.
É inegável que cada um tem 
sido afectado de forma dife-
rente. Contudo é preciso que 
cada um comece a pensar que 
trabalho precisa fazer para que 
os efeitos colaterais da pande-
mia não tragam consequências 
futuras ireparáveis quer a nível 
individual, colectivo - familiar, 
comunitário, do país ou até 
mesmo mundial.

Que 2021 seja um ano repleto 
de Esperança e muita Saúde!

EDITORIAL
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03PLANEIA MELHOR
O USO DO SEU
DINHEIRO!...

A crise do coronavírus tem 
assolado as finanças pessoais. 
Comece a pensar nos GASTOS 
& DESPESAS que vai fazer!...

QUE IMPACTO TEM A 
CRISE DO COVID - 19 NA 
ECONOMIA INDIVIDUAL?

A pandemia do novo coronaví-
rus tem afectado cada vez mais 
a renda fixa pessoal e conse-
quentemente na renda familiar. A 
principal dica para proteger o seu 
dinheiro passa por se informar 
melhor sobre como proteger o seu 
investimento.
A razão está a vista de todos. O 
desemprego tem atingido núme-
ros nunca antes vistos. A vida está 
cada vez mais cara. 
Viver em quarentena aumenta o 
consumo das famílias além do ne-
cessário durante o período em que 
a principal recomendação é que 
se fique em casa. As facturas da 
energia e da água têm apresenta-
do uma subida considerável. Cer-
tos hábitos e factores têm influen-
ciado para esta nova realidade de 
vida. 

Sua poupança deve estar 
guardada num lugar que lhe 
permita fácil movimentação 
em caso de necessidade 
imediata. A recomendação 
é que use sempre os meios 
electrónicos para efectuar 
qualquer transação ou 
movimentação bancária.
Estas transações devem ser 
previamente avaliadas para 
evitar gastos desnecessários 
sem necessidade.

Ter bastante paciência procurar  
entender o tipo de oscilações. 
A decisão de comprar ou 
vender por mera especulação 
oferece muito mais risco do que 
a possibilidade de ganhar. É 
importante redobrar a atenção 
em tudo o que pretende fazer! 2

Abrir com frequência a geleira/
congelador, o uso do computador, 
carregador do celular, das lâmpa-
das, do ar condicionado e o uso de 
outros electrodomésticos pouco 
usados, têm obrigado a adopção 
de medidas que contribuam na 
contenção dos custos.

O consumo do gáz é outra das 
maiores preocupações actuais 
pelo seu uso frequente para aten-
der as medidas de prevenção que 
passam pelo consumo de bebidas 
quentes como água morna, chás, 
sopas entre outros alimentos.
Com as crianças em casa a adop-

ção de medidas de contenção de-
vem ser implementadas.
Precisamos adoptar um exercício 
contínuo pessoal na gestão do di-
nheiro de que dispomos. Esse trei-
no deve ser conjunto, consciente e 
responsável de todos os interve-
nientes que compõem a família.



REDUZEM PEDIDOS DOS CLIENTES

TEXTO: IDNÓRCIO MUCHANGA
FOTO: IDNÓRCIO MUCHANGA

S egundo Juscelina, tem cres-
cido o número de empresas 
e pessoas singulares que 

usam as tecnologias de informa-
ção e comunicação para comer-
cializar produtos agrícolas através 
do serviço de entrega domiciliar..  
Ajuntou que alguns empreende-
dores estão a criar soluções inova-
doras de produção de equipamen-
tos de desinfecção das mãos que 
funcionam 100 por cento a pedais 
ao em vez de torneiras. 
“A ANJE acredita que há muito 
mais oportunidades que podem e 
devem ser exploradas, sobretudo 
pelos jovens”.
Para ela, existem oportunidades 
na área da saúde que vão desde 
a testagem e embalagem de am-
polas de eucalipto ou de folhas de 
limoeiro, criação de ventiladores, 
serviços de entrega de produtos e 
expedientes, entre outras.  
Guirengane fez saber que dentro 
da Associação que ela dirige, com 
cerca de 600 membros, a maio-
ria optou por trabalhar a partir 
de casa, ou reduzir o número de 
trabalhadores. No entanto, tem 
recebido relatos sobre a redução 
de ordens por parte dos clientes e 
incapacidade de manter-se opera-
cional e suportar custos correntes 
por mais de três meses. 
Nalguns casos, os empresários 
conseguiram acordos para não pa-
gar ou adiar o pagamento de ren-
da dos seus escritórios e lojas por 
um ou mais meses, “mas o mo-
mento é de grandes incertezas”.
Entretanto, até então não foi pos-
sível aferir o número de empre-
sas que fecharam ou reduziram 
o número de trabalhadores, mas 
alguns empresários já estão a can-
celar contractos, sobretudo os 
precários, de estágio ou probató-
rios, e outros optaram por reduzir 
os salários dos seus funcionários. 
“Se este cenário prevalecer ou 
vier a piorar, as empresas não te-
rão capacidade de manter os seus 
trabalhadores, aliás este é o caso 
de várias outras empresas de 
grande dimensão que já começa-

ram a registar despedimentos em 
massa”, sublinhou.
A presidente da ANJE afirma que 
este é um momento de incertezas 
para os empregadores e trabalha-
dores, daí que poderá ser neces-
sária uma maior intervenção do 
Governo para subsidiar salários, 
além disso, as empresas terão de 
se reinventar para continuar a ter 
os seus empregados a trabalhar 
remotamente e adoptarem novas 
estratégias de vendas online. “Os 
trabalhadores também terão de 
encontrar formas de preparar-se 
para o pior cenário”.
Por essa razão, diz que se deve 
usar este tempo para aprender no-
vas abordagens de trabalho com 
recurso à tecnologia e apostar no 
auto-emprego ou empreendedo-
rismo consciente de que mesmo 
este sector se tornará mais com-
petitivo e exigente.
Num outro desenvolvimento, a 
nossa entrevistada disse que de-
viam ser criados fundos de apoio 
para suportar custos correntes e 
reestruturação das empresas afec-
tadas pela covid-19, com taxas de 
juros abaixo de 12 por cento e cri-
térios de acesso mais flexíveis. 
“É também importante perceber 
que existem empreendedores em 
áreas mais inovadoras, que, apesar 
de serem afectados, dificilmente 
poderão beneficiar dos modelos 
tradicionais de apoio e, para es-
tes, é preciso pensar em conjunto 
com outras entidades para criar 
fundos perdidos, capitais de risco, 
assim como programas que faci-
litem o acesso a escritórios com 
rendas bonificadas em locais sob 
tutela do Governo ou municípios 
em todo o país”, referiu.
De referir que os associados da ANJE 
actuam nas mais diversas áreas de 
negócio, desde transportes, cons-
trução, venda de material de cons-
trução, tecnologia, corte e costura, 
saúde, educação, gráfica, consulto-
ria e formação em gestão, venda de 
produtos alimentares, moda, beleza, 
turismo, agricultura, processamento 
alimentar, entre outros. 

A Presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários 
- ANJE, defende que a actual crise imposta pela pandemia do 
novo coronavírus pode e deve representar uma oportunidade 
para os empresários, principalmente aos mais jovens, porém 
aponta a redução de pedidos de encomenda como principal 

constrangimento, mas ainda assim ninguém desfalece

DIFICULDADE DE ACESSO
AO CRÉDITO 

A Presidente da ANJE teme que a 
maioria dos jovens por pertencer 
às classes de micro-empresários 
não beneficie das medidas mo-
netárias anunciadas pelo Banco 
de Moçambique (BM), pois têm 
enfrentado dificuldades de aces-
so ao crédito devido às taxas de 
juros e os critérios de acesso aos 
impostos.
Por causa disso, sugere que o BM 
e a banca comercial devem flexi-
bilizar as suas regras para permitir 
o surgimento legal de várias ou-
tras alternativas de financiamen-
to como financiamento colectivo, 
investidor-anjo, crédito e investi-
mento directo, entre outros. 
“Ainda que a taxa MIMO tenha re-
duzido e alguns bancos tenham 
mantido a sua taxa de juro ao 
mesmo nível que a prime rate, 
para realmente apoiar as PME, so-
bretudo detidas por jovens neste 
período de crise, as taxas de juros 
deveriam estar a volta de 12 por 
cento”, defendeu.
Juscelina Guirengane entende que 
os bancos comerciais nem sempre 
são os melhores aliados das PME, 
pois apesar de terem vários pa-
cotes de apoio financeiro não se 
dedicam a educar os empresários 
sobre estas alternativas e muitas 
vezes negam o crédito na totalida-
de quando poderiam apoiar. 
“Pensamos também que  seria 
importante incluir o Banco Na-
cional de Investimentos (BNI), 
microbancos e microfinanças que 
geralmente trabalham com gru-
pos de maior risco. Além de de-
finir critérios claros e acessíveis 

para a maioria dos empresários, 
sobretudo por ser um tempo de 
crise”.  
A ANJE defende que para que o 
país saia desta crise menos lesado 
será necessário que os moçam-
bicanos estejam conscientes dos 
tempos difíceis que vivemos e que 
poderão ainda estar por vir.  
Guirengane convidou os cida-
dãos a aumentarem a poupança, 
usarem mais a internet para criar 
negócios inovadores e manterem-
-se neste mercado cada vez mais 
globalizado e sempre que possível 
usarem meios digitais para pro-
mover vendas e manter-se opera-
cional.
“Caberá ao Governo encontrar 
outras formas de alívio fiscal e 
isenções (parciais ou completas) 
para a formalização de empresas, 
registo de patentes e impostos 
por um período de seis meses a 
1 ano, promover activamente fun-
dos que podem ser subsidiados 
pelo Instituto Nacional de Segu-
rança Social (INSS) para investi-
gação científica, inovações e tes-
tes de novos negócios”.
Também é necessário reduzir o 
custo de importação de tecnolo-
gias não produzidas localmente, 
aumentar o imposto sobre pro-
dutos agrícolas para estimular a 
produção, atribuir espaços com 
Direito de Uso e Aproveitamento 
de Terra (DUAT) para estimular 
projectos combinados de habita-
ção e produção agrícola de jovens.  
“Acima de tudo, a transparência 
em todos os processos adminis-
trativos, financeiros e legais será 
importante para garantir a con-
fiança interna e internacional”.
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A Covid-19 não tem dado 
trégua e com os núme-
ros de casos positivos 

a subir diariamente, as Micro 
e Pequenas Empresas estão a 
adoptar medidas criativas para 
continuar a produzir e fornecer 
bens e serviços.
Algumas adaptaram as linhas 
de produção para produzir 
equipamentos, materiais e pro-
dutos de protecção mais de-
mandados nesta época de cri-
se e outras, na perspectiva de 
reduzir o contacto físico com 
clientes optaram pelo uso de 
redes sociais para a comercia-
lização dos seus itens e com 
serviço de entrega ao domicílio.
A proprietária da empresa “Só 
Cabedal”, Olça Langa disse que 
neste período está a trabalhar 
a partir de casa e para colocar 
os seus produtos no mercado 
criou páginas nas redes sociais 
onde interage com os clientes 
e torna eficiente a entrega ao 
domicílio.

“Desde que começamos a op-
tar pelas redes sociais para a 
comercialização dos artigos 
que produzimos, o nosso leque 
de clientes aumentou. Tam-
bém usamos as tecnologias de 
comunicação para estabelecer 
parcerias com outras empre-
sas que actuam no ramo, para 
a disponibilização da matéria-
-prima e para alastrar as mar-
cas”, disse.

Também fez saber que por cau-
sa da Covid-19 cancelou as ex-
portações e as viagens a Áfri-
ca do Sul, Portugal e Marrocos 

EMPRESAS REINVENTAM-SE PARA SE MANTER 
NO MERCADO EM TEMPOS DE PANDEMIA

onde deveria participar de ex-
posições e formações. 

“Internamente optamos por 
entregas ao domicílio”.

Por seu turno, Douglas Júnior, 
proprietário da empresa Gen-
gibre, afirmou que continua a 
produzir normalmente o pó de 
gengibre. Entretanto, está a re-
gistar quedas na produção da 
farinha de mexilhoeira, devido 
a Covid-19, facto que resulta da 
instabilidade nas importações.

“A matéria-prima para a pro-
dução de pó de gengibre é ad-
quirido no distrito de Chókwè, 
na província de Gaza. Mas sen-
do que estamos a entrar para 
o inverno e ainda tendo stock 
continuamos a produzir, uma 
vez que este suplemento serve 
para a cura de tosse”.

Tratando-se de uma época ex-
tremamente difícil para as PME, 
Ângela Cossa, proprietário da 
empresa especializada na mon-
tagem de aparelhos de ar-con-
dicionado, reconheceu que nes-
te período da crise observa-se 

uma redução da procura, acto 
que tem fragilizado às PME.
A fonte referiu que para as em-
presas prestadoras de serviços 
estão a enfrentar mais dificul-
dades para continuar com as 
suas actividades quando com-
paradas com as que produzem. 

“Nesta época as pessoas não 
estão interessadas em empre-
sas que prestam serviços, por-
que a preocupação é proteger-
-se”.

Em relação, às medidas inova-
doras que a sua empresa to-
mou para fazer face a pande-
mia da Covid-19, Ângela Cossa 
disse que neste período tem 
trabalhado com as empresas de 
entrega ao domicílio.
Entretanto, o mesmo não se 
pode dizer em relação à em-
presa Grupo Internacional Si-
pinvest, que fornece material 
hospitalar, que não tem tido 
dificuldades uma vez que já 
tem clientes fixos e observa um 
momento de elevada procura 
para o fornecimento dos equi-
pamentos, disse Adérito Nha-
chale, técnico de procurement.

TEXTO: I. MUCHANGA
FOTOS: i. MUCHANGA
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s E sta rubrica pretende dar a 

conhecer o processo ma-
trimonial nas diversas cul-

turas, e abordar aspectos relacio-
nados com o noivado, ligações 
familiares, tradições, indumentá-
ria e protocolo associado a uma 
das festas, transversalmente, mais 
celebradas no Mundo, a união de 
dois seres humanos.

Para dar a volta ao planeta, sele-
cionámos África Mãe, com a nossa 
tão próxima Angola para iniciar o 
“Matrimónios pelo Mundo”.

Em África, a união pelo casamen-
to sempre foi reconhecida com 
muito maior relevância ao nível 
cultural, tendo sido apenas trata-
da como um processo civil através 
de uma gradual aculturação trazi-
da pelos colonos ocidentais. 

O alambamento é assim, e na cul-
tura dos povos bantu, o selo ou 
vínculo do casamento. E o que é 
isto do Alambamento? É a ceri-
mónia tradicional, que no caso da 
cultura angolana se reflete como 
o segundo passo depois da apre-
sentação do noivo à família da 
mulher. É a altura em que se en-
trega “o dote” exigido pela família 
da futura esposa, acompanhado 
de comidas, bebidas, música e 
dos sábios conselhos provenien-
tes dos anciãos, tidos como “mais 
velhos” de ambas as partes, dirigi-
das aos noivos.

Quem se junta a uma mulher para 
uma vida a dois na sociedade 
mwangolé (angolana), sem dar 
à família (pais e tios) da noiva, o 
respetivo alambamento, é tido 
por intruso (fora da lei tradicional) 
e consequentemente despresti-
giado, para além de outras impli-
cações de ordem sociocultural.

Por Sónia Branquinho de Almeida
Turismóloga - Escola Superior de Educação de Coimbra
Mestre em Desenvolvimento do Turismo, Universidade de Aveiro
Phd student - Tourism, Leisure and Culture - Universidade de Coimbra

MATRIMÓNIOS PELO 
MUNDO - ANGOLA

O pedido (da mão da noiva), 
como vulgarmente é designado o 
Alambamento é ainda uma tradi-
ção cultural bastante forte e tão 
ou mais importante do que o ca-
samento civil ou religioso. O alam-
bamento é tratado com algum 
tempo de antecedência e exige 
algumas “reuniões” preparatórias 
com a liderança do tio mais velho 
da noiva, para que todos os por-
menores do dote sejam “negocia-
dos”. O tio entrega uma carta com 
todos os bens solicitados de uma 
forma pormenorizada. 

O dia do pedido é marcado e o 
noivo apressa-se em encontrar 
todo o material para que no dia 
não falte nada. E o que geralmente 
consta dessa lista? Primeiro entre-
ga-se um envelope com dinheiro. 
A quantia que antigamente não 
era estipulada, actualmente varia 
ao equivalente, entre 300 euros e 
1.000 euros, depende do que o tio 
estipular. Além do valor monetá-
rio é essencial que o noivo ofereça 
um coordenado de roupa comple-
to para os pais da noiva e até um 
fato para o tio “líder” do alamba-
mento. Deve oferecer tecidos tra-
dicionais a que chamam “panos” 
e levar para “o boda” a altura da 
noiva em grades de cerveja e em 
paletes de sumo ou coca-cola, 
garrafas de whisky e vinho estran-
geiro, um cabrito e até já exigem, 
mediante “o valor da noiva” terre-
nos, eletrodomésticos, etc.´
“Agora na carta do pedido estão a 
pedir muitas coisas como sapato 
sola seca, carrada de areia, para-
bólica com 6 meses adiantados, 
panos do Congo, Cerveja estran-
geira e se é nacional é mbora an-
corado...

Televisão de 60 polegadas
Chinês pra vedar terreno de 20 
por 40!”
Letra Música “Kwanza Burro”, 
Matias Damásio (2012)
 

O tal “valor da noiva” aumenta, 
por exemplo, caso a noiva se en-
contre grávida, podendo o tio aqui 
“abusar” nas exigências. É costu-
me dizer-se que o noivo “saltou 
a janela”. Saltar a janela significa 
que a noiva engravidou antes do 
casamento e claro, é justo que o 
pedido seja reforçado. No dia do 
pedido, os familiares do noivo jun-
tam-se à família da noiva, fazem-
-se as apresentações e procede-
-se ao pedido de casamento.
De acordo com o blogue Muxima 
N´gola:

“Quando chega o dia, a família do 
noivo (pais, tios e irmãos) vai a 
casa da noiva e o tio da mesma, 
como se de um juiz se tratasse, 
apresenta toda a gente e informa 
de que se vai dar início ao pedido 
de casamento. Os pais da noiva 
convidam os pais do noivo a en-
trar e o tio dá início à leitura do 
pedido apresentado pelo noivo. 
Se o pai da noiva concordar com 
o pedido, o noivo terá de ir buscar 
o alambamento ou seja, aquela 
lista de coisas que juntou. O alam-
bamento é apresentado e se tudo 
for cumprido é feita uma reunião 
para acertar a data do casamen-
to e outros detalhes de natureza 
logística. Posto isto, canta-se e 
dança-se (não é por acaso que 
aparecem as grades de cerveja e 
de coca-cola na lista).

A partir deste dia, se tudo correr 
bem e não houver divergências 
entre as famílias dos nubentes, o 
casal de namorados passa a ma-
rido e mulher. Chegados ao ca-
samento, alguns casais dão o nó 
trajados com roupas tradicionais, 
embora haja quem prefira vestir o 
clássico fato e gravata e as noivas 
o convencional vestido branco.
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1. A BioMec, utiliza uma tecnologia que con-
some 90% de menos tempo de produção, ao 
reciclar os resíduos plásticos. Pode explicar 
em detalhes como funciona o processo?
É um processo simples.
Transformamos garrafas plásticas em fila-
mentos, depois fazemos o scan do membro 
amputado o que aumenta a compatibilidade 
entre a prótese e o membro e, imprimimos 
em 3D. Reduzimos entre 7 a 8 passos que 
são dados no processo normal de concep-
ção de próteses para 3 apenas. Nós permiti-
mos reduzir o tempo todo dando-nos aten-
ção a processos estéticos e a componente 
ambiental.

2. O processo de produção todo é feito em 
Moçambique?
Sim. Todo processo é local, inclusive a ma-
téria-prima que é abundante. O processo 
leva em torno de 24 horas, desde os testes 
de adaptação de uso. Realçar que a BioMec 
produz mais próteses abaixo do joelho, isto 
é, para os braços ainda não estamos a pro-
duzir porque há elementos que devemos ter 
em conta, como a movimentação.

3. A BioMec  fornece soluções biomecânicas 
para a engenharia biomédica. O que signifi-
ca engenharia biomédica?
Biomecânica é uma fusão entre a mecânica 
e a medicina. A engenharia biomédica é o 
processo de produção de elementos usados 
na medicina de reabilitação. 

4. A Marta é vencedora (2ª lugar) de um con-
curso, o Clima Launch Pad. O que é o con-
curso e como funciona, ou seja, como a Mar-
ta entra e vence o prémio?
O Climat Launch Pad é a maior competição 
de negócios verdes a nível global. Por ter-
mos essa componente sustentável vimos a 
oportunidade de tentar concorrer e demo-
-nos como vencedores. Este prémio engloba 
mentorias, acessoria de negócio e prémio 
monetário. Foi com esse valor que consegui-
mos importar a impressora 3D (tem noção 
de quanto custa uma impressora destas?)

5. Pode explicar?
O projecto de próteses foi concebido para 
apresentar como matéria académica de fim 
curso na Universidade Eduardo Mondlane, 
onde estou. Quando recebi o comunicado 
sobre o concurso, não pensei duas vezes, jun-
tei uma equipa que pudesse dar mais suporte 
à concorrência, submetemos e vencemos. O 
mau da história deste projecto é que foi re-
cusado pelos meus docentes como projecto 
para fim de curso, e agora que vencemos o 
prémio e criamos a BioMec como empresa, 
espero que haja mas atenção dos docentes, 
tanto para este como para tantos que surgem 
nas universidades em Moçambique.

Bio:
Marta Vânia Uetela, 25 
anos, católica. Solteira. 

Estudante universitária na 
Faculdade de Engenharia. 
Reside em Maputo. Adora 
futsal. Hobbie – soldadura. 
Livro: Dan Brown (a Ori-
gem). Não segue política. 
Matapa com caranguejo e 
arroz. Filósofo: Sócrates. 

Musica: Dj Vintage.
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Marta Vânia Uetela é fundadora da Bio-
Mec, uma empresa de produção de Pró-
teses, baseada em plástico colectado. 
Esta empresa produz uma prótese em 

24 Horas e, pretende beneficiar cerca 
de 100.000 pessoas pelo país

6. Formada em engenharia pela UEM, considera-se empreendedora?
Sim. Essa jornada não começou com a BioMec, já em 2019 fundei uma 
startup, a ‘Minimal Living Box’ – de design e construção modular – con-
siderada a melhor startup em Moçambique fundada por uma mulher. O 
negócio é de acesso a construção modular. Estamos a falar de uma casa 
para jovens em menos de 30 dias. A empresa constrói casas a partir de 
contentores de carga. Neste momento, estamos parados devido ao CO-
VID-19, mas já está lançada no mercado. E,  planificamos para 2021, dar 
andamento na busca de clientes e outras formas de financiamento.



Um requintado restaurante 
com uma imagem botânica, 
o Tress House, é um local de lazer 
com música e o canto de pássaros
ao ritmo da suave brisa fresca! 
Com mais de 5 anos a deliciar os 
amantes da sua gastronomia típica de 
grelhados que convidam os curiosos nas 
horas das refeições e lazer nocturno.

Um serviço de degustação será 
o conselho escrito que o cliente 
receberá ao escolher um prato 
para jantar ou almoçar.

O HotSpot de Maputo
Duas grandes marcas de Cerveja para 
serem a cara da casa sem perder 
a originalidade, nem o monopólio, 
querem sim que as restantes marcas 
possam estar expostas e possam 
ser comercializadas sem nenhum 
estereótipo.

Para as noites de música a casa tem 
três pilares que se distinguem:
Festas temáticas
Dj residente e
Trilha sonora 
que vai alterando
a cada estágio de lazer.

Um Jardim de Lazer e de Gostos

Além de eventos 
do dia-a-dia temos o 

After Work em dias específicos
com DJ e música acústica. 

Temos festas temáticas 
para diversificar e buscar vertentes 
tradicionais africanas e europeias, 

originalidade em cada evento. 
A nova imagem continua a aliar 
o estilo original e direcionado

para todas as idades 
e género.

RUA FRANCISCO ORLANDO MAGUNBWE
NR. 363 - CIDADE DE MAPUTO
RESERVAS - +258 841099368
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SOLICITE JÁ O SEU CRÉDITO E
AGRUPE TODAS AS SUAS COMPRAS DE

MÓVEIS
DECORAÇÃO, 

ELECTRODOMÉSTICOS
PARA SUA CASA

TEMOS PARA SI

 Consultoria e Orientação Financeira
 Financiamos o sonho de renovar o seu lar 

 Acesso ao crédito para o seu negócio
 Oferecemos uma Taxa de Juro
competitiva de 1 a 36 meses

Crédito Negócio 
Crédito Rápido

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
Av. Fernão Magalhães, No 61, R/C

+258 86 42 87 562
 icefmicrocredito@icef.co.mz 

#fiqueemcasa


