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Sou filha de mãe 
adolescente e 

comecei vendendo 
perfumes e bijuterias

TEXTO: IZIDRO DIMANDE
FOTOS: TUPPERWARE

T omázia Gujamo, jo-
vem empresária na 
área de vendas, é 

casada e mãe, fundadora 
da Kahnimambo Sale, em-
presa que representa em 
Moçambique e na África 
Austral a marca americana 
de utensílios Tupperware. 
Foi na infância que começa 
a veia de reunir pessoas e 
falar de algo, contou-lhe a 
avó materna que a cuidava 
enquanto sua Mãe dedica-
va-se aos estudos no es-
trangeiro. Nossa entrevis-
tada diz ter nascido de uma 
Mãe adolescente e que essa 
proeza tornou a Mãe e a 
Tomázia nas mulheres ba-
talhadoras e cheias de ca-
rinho ao trabalho que dedi-
cam. Foi dos passos da Mãe 
que adquiriu o maior pré-
mio comercial de venda de 
Tupperware na África Aus-
tral. Mas a história de ven-
das começa na sua juven-
tude vendendo perfumes, 
maquiagem e bijuterias de 
porta à porta, mercado-
ria comprada na África do 
Sul. Frequentou a escolinha 
de baixo de um canhoeiro 
no bairro Ferroviário das 
Mahotas, até que se muda 
para o centro da cidade de 
Maputo e frequenta as Es-
colas 3 de Fevereiro, a 7 
de Setembro, SOS Herman 
Gmeinner, Liceu Polana e a 
Universidade a Politécnica, 
cursando Marketing e Rela-
ções públicas. Tomázia se-
greda-nos que não era boa 
a matemática em todos os 
subsistemas que frequen-
tou, mas sim, a letras che-
gando até a ocupar os qua-
dros de honra escolares. 
Segundo os ensinamentos 
de sua mãe “a escola é a 
única saída para um futuro 
bom e melhor”, e foram a 
base para terminar o ensi-
no e se dedicar ao negócio. 

Tomázia referiu-se a for-
mação académica de sua 
Mãe, que ao obter a melhor 
nota ganhou uma bolsa de 
estudos em língua inglesa, 
facto que levou nossa en-
trevistada a viver parte de 
sua infância com a avó. E 
foi através dos seus objec-
tivos que chegou ao pré-
mio de melhor Team Lider 
de venda da Tupperware. 
Hoje conta com mais de 15 
premiações internacionais 
e regionais de vendas.

1. A Politécnica, é daque-
las situações que agradam, 
quando alguém exerce no 
futuro uma profissão que 
tem a ver com a formação. 
Como foi o processo de 
criação da Kahnimambo 
até a Tupperware?
Formei-me em Marketing 
e Relações Públicas com 
o sonho de alcançar um 
emprego depois da forma-
ção. Acho que era o sonho 
da altura, que hoje já não 
é mais. Depois de nos for-
marmos escolhemos vários 
caminhos para o empre-
go desejado e muitos não 
são a base da formação. 
Nas três empresas onde 
trabalhei passava maior 
parte do tempo vendendo 
Tupperware e vendia-as 
no tempo extra. Na últi-
ma empresa foi a gota de 
água. As minhas vendas de 
Tupperware estavam no 
auge e não havia tempo 
para o empregador. Che-
guei a ser chamada e a ser 
solicitada a focar-me mais 
na empresa ou entregar o 
cargo. A resposta foi ime-
diata: deixo o meu cargo 
a disposição. Deram-me 1 
mês para arranjar alguém 
e formá-la. Assim fiz e sai. 
Os produtos Tupperware 
eram comprados na Sua-
zilândia. Atravessar a fron-
teira da Namaacha e Goba 
era um martírio. Havia de 
tudo. Chegamos a ser as-
sediadas pelas autorida-
des, e tínhamos de mostrar 

sempre aquele sorriso bon-
doso para salvaguardar o 
nosso regresso na semana 
seguinte, caso não, estáva-
mos marcadas e não passá-
vamos com nada, mesmo 
que os produtos estives-
sem documentados. Na-
quela altura chegávamos a 
perder bens, passar as noi-
tes em claro e ainda tínha-
mos de chegar a casa nas 
madrugadas ou nas ma-
nhãs e empacotarmos tudo 
para entregar de segunda à 
sexta-feira. Foi nessa altura 
que participei da criação 
da Kahnimambo Sale. Pas-
sados 2 anos, quando as 
vendas e as relações come-
çaram a desanuviar com a 
Tupperware da Suazilândia 
(vendas baixas e relações 
pessoais não agradáveis) 
eis que estes vem a Mapu-
to a procura de uma Líder 
digna para a relação com a 
África Austral e eu como já 
estava no mercado fui soli-
citada para ser uma distri-
buidora. Para se ser Team 
Lider é preciso dedicação.
Não se atribui o título sem 
mostrar vendas. Aceitei a 
proposta de ser distribui-
dora e mudei todo o ne-
gócio antigo para o actual. 
Dai nasceu a nova Kahni-
mambo Sales, como repre-
sentante da Tupperware 
na África Austral. Comecei 
a recrutar vendedoras e a 
mostrar o nosso potencial 
em Moçambique. A Kahni-
mambo tem um contracto 
de exclusividade com a Tu-
pperware. Em Moçambique 
ninguém está autorizado 
a vender essa marca sem 
consultar a Kahnimambo 
ou sem que a Tupperwa-
re consulte a Kahnimambo 
e esta autorize a dividir o 
mercado ou vender a pa-
tente de venda e distribui-
ção. Temos um contracto 
exclusivo que não nos au-
toriza a vender  nenhuma 
outra marca de produtos 
semelhantes sob risco de 
ser penalização.

NÃO EXISTE UM 
NEGÓCIO PERFEITO, 

EXISTE UMA PESSOA QUE 
ACREDITA EM ALGO E NELE 

SE CONCENTRA

Tomázia Gujamo
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2. Tomázia tem na sua es-
tante vários prémios, dos 
quais a maioria internacio-
nais. Explica-nos detalha-
damente sobre eles.
Os prémios começam em 
2012 com o Top Gerente, 
em seguida o Top Nova 
Team Líder no mesmo ano. 
Em 2015 recebi o maior pré-
mio, o Top Team Líder Es-

tabilizada da África Austral. 
Actualmente sou Top Distri-
buidora da África Austral - o 
maior prémio de Diamante. 
Quando se chega a esse 
cargo já não há mais pré-
mios (risos) como distribui-
dora, mas formei duas mu-
lheres que venceram o Top 
Team Líder, são um orgulho 
de momento. Anualmente 

há premiações e meu nome 
é sempre mencionado a 
nível da África Austral. A 
premiação Top Distribui-
dora da África Austral dura 
1 ano. Com os prémios e as 
vendas a aumentarem vi-
mo-nos obrigados a sair do 
endereço da Karl Max para 
Avenida das Indústrias. Este 
espaço é enorme e já abri-
mos uma nova loja na cida-
de de Maputo para que nos-
sos clientes não precisem 
vir a Matola.

3. Falemos um pouco da 
Tupperware, é uma marca 
americana e o que mais po-
demos saber?
É uma empresa com o mes-
mo nome dos produtos, 
fundada nos Estados Uni-
dos da América e com fá-
bricas em vários países do 
mundo. Os produtos ven-
didos em Moçambique são 
fabricados na África do Sul. 
Já não vou a fronteira (ri-
sos). Alguns alfandegários 
são meus clientes, vêem a 
loja e deparam-se com a 
minha imagem actual e fi-
cam felizes – não sei - ago-
ra usamos uma empresa de 
distribuição, a mesma é que 
trata da papelada alfande-
gária e nos trás a porta os 
produtos. Para as restantes 
províncias as revendedoras 
é que levam os produtos. 
A Tupperware foi criada 
como um produto de ven-
da em redes. O lema é – 
MUDANDO VIDAS – para 
beneficiar a todos, não foi 
feito para as prateleiras 
de um supermercado, mas 
sim para estar nas mãos 
de vendedores e para criar 
renda para várias pessoas 
sem distinção de classes.

4. Com esse desempenho 
todo, quando teve ou tem 
tempo para namorar? E ca-
sou-se!
Confesso que ser meu par-
ceiro é preciso muita pa-
ciência, namorei (risos) e 
namoro (com meu esposo). 
Com a COVID-19 as respon-
sabilidades de mãe e espo-
sa melhoraram muito, tenho 
mas tempo para eles todos, 
cortaram-se as viagens ao 
estrangeiro e as províncias. 
Confesso que foco-me mui-
to no trabalho e tenho difi-
culdades em delegar fun-
ções. Isso é o que me rouba 
os cuidados maternais. Mas 
com o crescimento e leitu-
ras vou aprendendo a dele-
gar funções.

5. A sua mão-de-obra é 90 
por cento feminina, como 
é trabalhar com a mulher 
neste tipo de negócio?
Há uma diferença que devo 
esclarecer. Muitos ao en-
trarem na loja deparam 
com mulheres vestidas da 
marca e confundem-se. Mi-
nha mão-de-obra é aquela 
que tem contracto com a 
Kahnimambo Sales que são 
no total 30 famílias e os 
revendedores são 14.629, 
divididos em 160 grupos 
de 200 pessoas, geridas 
por 7 líderes de 20 pes-
soas. Ambos grupos têm 
camisete da Tupperware 
porque são vendedores e 
revendedores. O meu Staff 
da Kahnimambo apesar de 
ter uniforme também veste 
Tapperware. 

6. Explica-nos como são 
feitas as vendas. Vemos 
mulheres que vem comprar 
a grosso e depois?

Os revendedores indepen-
dentes compram os pro-
dutos com desconto. Ao 
entregarem o produto ao 
cliente final usam o preço 
recomendado pelo catálo-
go. No final de cada pro-
moção estes revendedores 
todos têm um desconto 
sobre as vendas do gru-
po. Nenhum revendedor 
leva produto a crédito nas 
nossas lojas, se isso acon-
tece-se estaríamos na fa-
lência há muito tempo, sem 
credibilidade e confiança é 
impossível fazer vendas a 
crédito. E já vendemos com 
desconto!

7. Uma das necessidades 
das nossas empresas e 
marcas é chegar a zona 
centro e norte do país, para 
quando a sua marca nestes 
locais? Que desafios estão 
colocados?
A COVID-19 e actualmente 
os ataques em Cabo Del-
gado são os constrangi-
mentos que nos impendem 
de expandir o negócio e 
a questão de líder pre-
senciais e focados com a 
causa é primordial. Se vais 
abrir uma loja na Beira e 
não tens um líder focado, 
perdes todo investimento 
e manchas a nome da mar-
ca. Mas sempre contamos 
com abertura nestes locais 
do país. Neste momento 
temos revendedores que 
vem das províncias.

8. Para terminar, o que gos-
taria de comentar que não 
a perguntei?
Não existe um negócio 
perfeito, existe uma pes-
soa que acredita em algo 
e se concentra nesse algo. 
Todos os negócios são 
bons. Eu me dei bem na 
Tupperware e posso aju-
dar quem desejar entrar na 
Tupperware. Comecei do 
nada e hoje construi esse 
império, construi minha 
casa de raiz e financeira-
mente estou estável. Co-
mecei vendendo perfumes 
e depois me concentrei a 
vender tigelas plásticas até 
hoje, já se passaram 9 anos.

Terminamos a nossa entre-
vista falando da sua religião 
cristã. No desporto, é adap-
ta de alguns jogadores e do 
Benfica de Portugal. Diz-se 
triste com os Mambas. Re-
cordou-se dos tempos em 
que assistia em directo do 
Estádio da Machava. Esta a 
ler livros motivacionais e de 
auto-ajuda, didácticos e de 
gestão. Vai sempre a cozi-
nha porque adora cozinhar. 
Na política está meio per-
dida e tem a causa de não 
perceber o feminismo. Su-
gere que elas sejam menos 
feministas e não ao compa-
rativismos de géneros.



JUNHO DE 2021 MULHER NO NEGÓCIO              05 

O QUE ME DEIXA 
TRISTE É A FALTA 

DE CONFIANÇA QUE 
AS PESSOAS AINDA 
TÊM QUANDO UM 

DETERMINADO PRODUTO 
BONITO É FEITO EM 

MOÇAMBIQUE

12. A Ipanema contribui 
com a salvação do meio 

ambiente, sendo uma 
indústria que usa muita 
matéria-prima nociva?

Nós temos um projecto de 
impacto ambiental que re-
novamos todos os anos, 
para ter a certeza que es-
tamos a cumprir com as 
normas do manual e para 
não sofrermos sanções. Es-
tamos a reduzir o uso do 
plástico: nossas sacolas são 
de papelão exceptuando 
as sacolas de chinelo (que 
vem do Brasil). Temos uma 
empresa certificada que é 
responsável pela recolha 
do nosso resíduo sólido, 
em horas marcas e depois 
descarta-o de forma crite-
riosa.

13. Quantas lojas têm a 
Ipanema. E porque não 
estão em outras regiões 

do país?

Temos 7 lojas Ipanema. E 
do Boticário são 3. Na Ma-
tola estão 2 e as restantes 
na cidade de Maputo. Não 
temos lojas próprias ain-
da nas províncias, apesar 
de recebermos muitos pe-
didos para inaugurarmos 
mais lojas pelo país. Entre-
tanto, temos alguns parcei-
ros locais, como é o caso de 
Nampula e Beira. A nossa 
empresa sofreu um cresci-
mento exponencial há uns 
anos e não conseguimos o 
mesmo ritmo com a aber-
tura das lojas. Focamos a 
nossa atenção na produ-
ção fabril e não nos locais 
de venda. Agora estamos 

a rectificar isso, porque faz 
parte de um novo projecto 
da fábrica, a produção de 
um calçado mas fashion 
com um design melhor, 
algo que faltava no nosso 
portefólio.

14. Quer comentar sobre
o projecto?

Quero! Dá-me gosto falar 
desse projecto porque já 
há algum tempo que temos 
tentado trazer um estilo 
mais trendy para a nossa 
linha de produção. O nos-
so técnico de produção, 
o Sr. António Gomes, que 
domina a área de calçados, 
está trazendo uma colec-
ção muito elegante, com 
um design contemporâneo, 
material topo de gama e a 
um preço final muito aces-
sível. Os novos modelos 
estão a ser muito bem re-
cebidos - alguns ainda es-
tão em fase gráfica. É um 
produto orgulhosamente 
moçambicano. O que me 
deixa triste é a falta de con-
fiança que as pessoas ainda 
têm quando um determina-
do produto bonito é feito 
em Moçambique. Sente-se 

logo uma rejeição quase 
automática só por não ser 
importado. Por outro lado, 
dá-nos gosto a segunda 
fase da reacção dos clien-
tes, que é sempre a de uma 
surpresa positiva. A verda-
de é que temos todas as 
condições (de mão-de-o-
bra e outros) para manter 
uma qualidade superior de 
produto acabado, que em 
nada perde para os outros 
sapatos. Ter essa questão 
de orgulhosamente mo-
çambicano me deixa muito 
contente.

15. Toda matéria-prima 
vem de Portugal?

Não, apenas algumas peles 
de tratamento mais nobre. 
Trabalhamos também com 
a União de Curtumes de 
Moçambique, mas infeliz-
mente não conseguem nos 
atender na quantidade que 
precisamos e acabamos 
por recorrer também à Ín-
dia. Compramos também 
alguns componentes na 
África do Sul.

16. Vender aos ministérios 
é uma grande dor de 
cabeça para muitas 

empresa, por causa da 
demora no pagamento, 

quer comentar?

A nossa filosofia de traba-
lho baseia-se muito na con-
fiança e na parceria. Para 
começarmos a fornecer 
os nossos produtos para o 
Estado, foi necessário um 
longo processo de concur-
sos e superação de uma 
série de desafios, seja reu-
nir capital para investir na 
compra de matéria-prima, 
seja correr contra o tempo 
para garantir o prazo de 
entrega, enfim, não foi de 
um dia para o outro. Sem-
pre houve compreensão 
do outro lado e nós retri-
buímos com o mesmo res-
peito. Não temos intenções 
de trabalhar apenas uma 
vez e, até hoje, nunca não 
tivemos dores de cabeça. É 
um privilégio trabalhar com 
clientes grandes como um 
Estado porque sentimos 
que, de certa forma, temos 

a oportunidade de agrade-
cer tudo o que o país fez 
pela família para se instalar. 
Recorda que somos a úni-
ca indústria de calçados no 
país e isso fortalece a con-
fiança entre as partes.

17. O calçado de segunda 
mão é um entrave para 

para a Ipanema?

Agora que começaram a 
existir mais centros comer-
cias abriu espaço para ou-
tras marcas, sentimos o im-
pacto. Temos um orgulho 
em saber que nossas mar-
cas são reconhecidas pela 
qualidade e durabilidade e 
que o cliente pode receber 
um serviço pós-venda. Sim, 
temos notando a concor-
rência e dá-nos adrenalina 
e motivação para sermos 
cada vez melhores e tra-
zer produtos diferenciados. 
Quero continuar a confiar 
nos nossos clientes e nos 
produtos que vendemos. 

18. Quantas linhas de 
produção tem o Ipanema 

e como se processam?

A Ipanema tem 4 grandes 
sectores: o primeiro é o sec-
tor do corte, aonde – como 
o próprio nome indica – fa-
zemos o corte da pele. Os 
cortes já são feitos de acor-
do com o sapato que estiver 
na linha de produção. Cada 
modelo tem o seu próprio 
molde para fazer-se o cor-
te no balancete. Em segui-
da, as peças passam para 
a costura: aonde são cola-
das e costuradas conforme 
o modelo em produção. 
O próximo passo é levar a 
gáspea (nome técnico para 
a parte de cima do sapato, 
sem considerar a sola) para 
o molde e encaixamos a 
sola. Só depois passa para o 
sector de acabamento, aon-

Segue nesta edição a segunda parte da entrevista a Giselle Bourguignon,
o percurso da empresa e da família Bourguignon da marca Ipanema Moçambique,

 fábrica de calçado presente em Moçambique desde 1995.
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de são feitos os retoques 
necessários para serem em-
balados. Tentei resumir o 
máximo possível para que 
fosse fácil imaginar o pro-
cesso total, mas aproveito 
para convidar todos os lei-
tores para virem conhecer a 

fábrica pessoalmente – será 
um prazer e orgulho enor-
me!

19. Que avaliação faz a 
Mulher moçambicana 

nas suas várias áreas de 
actividades?

Eu tenho a sorte de tra-
balhar com (muitas) mu-
lheres. Consigo aprender 
muito sobre perseverança 
e resiliência com elas no 
dia-a-dia. A Mulher Mo-
çambicana trava várias lu-
tas, desde a preservação 

do lar, à conquista para 
ter uma carreira profissio-
nal e, infelizmente, ainda 
tem muita luta pela frente, 
por causa dos estereótipos 
enraizados na Sociedade. 
Tenho notado um aumen-
to no número de mulheres 

no mercado de trabalho e 
já vemos várias referên-
cias femininas de sucesso. 
Tenho visto cada vez mais 
mulheres a representar em-
presas, a terem mais voz e 
opinião em temas atuais e 
política.

Nome e estado civil?
Giselle de Oliveira Bourguignon, 27 anos, solteira.

Formação universitária?
Gestão e Administração em 2013, em Lisboa, Portugal.

O que está a ler?
MULHERES QUE CORREM COM LOBOS, de Clarissa Pinkola. Uma psi-
cóloga. É um livro de estórias que retracta vários contos e mitos de 
várias culturas - africanas, americanas e europeias. Ela pega nesses 
contos e mitos e faz uma interpretação sobre a relação desses mitos 
e o comportamento que a mulher tem hoje em dia na Sociedade. Es-
timula as mulheres a seguirem seus instintos e vai à real essência da 
necessidade que nos temos de curar tudo. Afinal de contas, nós somos 
provedoras, criamos, damos à luz - somos sociologicamente ensinadas 
a nutrir e a garantir a que nunca falte nada.

E escritor?
Gosto de Dan Brown foi através dele descobri um pouco o gosto pela 
leitura. Gosto do Mia Couto. Gosto do Gabriel Garcia Márquez

Estilo musical? - Bossa Nova.

Banda musical e ou cantor?
Trinta trinta que apesar de ser um estilo de música bastante diferente 
da Bossa Nova, têm a mesma magia na composição das letras e isso 
encanta-me. Misturam rap com samba. Impossível não amar Tom Jobim

Religião?
Católica não praticante. Sou baptizada e fiz a 1ª comunhão.

Desporto?
Futebol.

Clube?
Flamengo. 

Futebolista?
Ronaldo – o fenómeno. Não existe igual.

11. Na pintura?
Gustav Klimt (simbolista) e Frida Kahlo. Frida tem uma história maravi-
lhosa de vida, os auto-retratos são incríveis. A luta dela pela indepen-
dência feminina é de se valorizar. Me identifico com os dois.

12. Filosofia?
Sócrates. Me encaixo muito no pensamento racional e Sócrates trazia 
muito disso. Se pudesse falar de um escritor como filosofo, não sei se 
enquadra, seria Fernando Pessoa, ele fala da dualidade sobre a impos-
sibilidade de ser racional e da felicidade. Ele fala muito sobre quanto 
mais racionais somos, mais difícil é sermos felizes. As vezes a simplici-
dade pode trazer um pouco de alívio

13. E o que representa para si Moçambique?
É meu país. É meu xodó (expressão carinhosa para chamar uma pes-
soa de quem se gosta). Também fico arrepiada quando canto o hino. 
Costumo brincar e dizer que sou mais moçambicana do que algumas 
pessoas naturais daqui porque tenho mais anos de Moçambique. Não 
me vejo a viver fora de Moçambique.

14. E para fechar?
Fiquei super orgulhosa e cheia de nervos no início. Quando recebi teu 
convite fiquei inerte, eu dar uma entrevista sobre mim e sobre a Ipane-
ma, falar do empoderamento feminino não é fácil – é estar a dar uma 
directriz de um assunto muito importante, quero agradecer a oportu-
nidade por ter contribuído e que estas mensagens seja passadas de 
forma correcta.
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D e alguns anos a esta 
parte,  algo comum en-
tre nós é a celebração 

do Dia da Mãe. Curioso, uma 
breve pesquisa conduzir-me-
-ia à revelação de que essa 
comemoração ocorre, com 
originalidade, num dia dife-
rente, em vários países que 
nos cercam culturalmente. 

Por exemplo, nos Esta-
dos Unidos, o Dia das Mães, 
fontes consultadas sugerem a 
data de homenagem à vida de 
Ann Jarvis, cujo falecimento 
ocorreu a 9 de Maio de 1905. 
Porque a desaparição  afecta-
ra bastante a sua filha, Anna 
Jarvis, anos depois,  decidiu 
criar uma data comemorativa 
para homenagear a sua mãe 

e, assim, a comemoração em 
homenagem às mães espa-
lhou-se pelos Estados Unidos. 

No Brasil, a celebração 
aconteceu pela primeira vez 
em 1918, no Rio Grande do 
Sul. Em 1932, Getúlio Vargas 
instituiu a data oficialmente 
no calendário nacional a pe-
dido do movimento feminista 
— que também brigou para 
estabelecer o direito de voto 
às mulheres em Fevereiro do 
mesmo ano.

Em Portugal, no primeiro 
domingo do mês de Maio  co-
memora-se o Dia da Mãe, e nós 
imitamos outra vez, 2 de Maio.  

Calculo que alguém 
deve estar agora aborrecido, 
a questionar-se, para onde 
vai esse tipo com essa confu-
são?!  "Não, não vou por aí! Só 
vou por onde me levam meus 

próprios passos". 
Pela primazia do acon-

tecimento em 2000, e  pelo 
alcance nacional e interna-
cional, o nascimento de Ro-
sita, corresponde o momento 
mais significativo, e por mui-
tos anos insólito, até ao Idai, 
do exercício da maternidade 
em Moçambique, com aque-
la mãe pendurada nos ga-
lhos, a gerar a vida da menina 
que contribuiria para alertar 
o mundo da gravidade das 
cheias de 2000, no nosso. 
Hoje, a termos  que comemo-
rar o Dia da Mãe, 1 de Março,  
o dia em que a mãe  da Rosi-
ta surpreendeu o mundo com 
a sua força de mulher e mãe, 
teria maior significado e ori-
ginalidade para os moçambi-
canos. O resto é puro maca-
quear...

Dia da Mãe

Aurélio Furdela

EDITORIAL

O s analistas da NKC African 
Economics estimam que a 
moeda moçambicana po-

derá continuar a desvaloriza-se 
este ano, passando a ser necessá-
rios 77,7 Meticais por dólar, face 
aos 69,5 no ano passado.
Os especialistas da filial africana 
da britânica Oxford Economics as-
seguram que as exportações de 
Moçambique da indústria extrativa 
continuaram sob pressão nos últi-
mos meses devido a questões ope-
racionais.
Por causa disso, garantem que ha-
verá um impacto na colecta fiscal 
e na acumulação de reservas ex-
ternas, além de haver um aumento 
da dívida pública externa para fi-
nanciar o défice orçamental e uma 

redução da almofada de liquidez 
via reservas externas, o que eleva 
o risco de uma depreciação mais 
pronunciada.
O pronunciamento dos economis-
tas surge num contexto de enfra-
quecimento da moeda neste tri-
mestre, apesar da fraqueza do 
dólar, da melhoria da avaliação do 
risco do país e da subida do preço 
das matérias-primas.
Dentre várias medidas tomadas pelo 
Banco de Moçambique para colma-
tar a situação destaca-se o agrava-
mento das taxas directoras, o que 
condicionou a redução da procura 
por moeda externa para realização 
de importações de bens e serviços. 
Entretanto com a suspensão das 
actividades da Total em finais de 

Abril a taxa de câmbio de 55 Meti-
cais por unidade de dólar não seria 
sustentável a médio e longo prazo 
porque o Banco de Moçambique 
não teria reservas internacionais 
suficientes para oferecer ao merca-
do na taxa em referência.
Para salvar a economia de um pos-
sível descalabro por uma desvalo-
rização brusca da moeda que, cer-
tamente teria efeitos desastrosos 
sobre a economia real, o Banco de 
Moçambique começou a injectar 
dólares de forma sistemática na 
economia num total de 60 milhões 
de dólares durante duas semanas.

Boa leitura

Metical deverá desvalorizar-se este ano até 77,7 por dólar
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Não sei como expli-
car mas de uma forma 
mas superficial tive um 
sonho e gosto da pers-
pectiva arquitecta de 
encontrar a nostalgia de 
Moçambique, de tanto 
explicar o meu país e de 
como todo o moçambi-
cano não consegue ver 
nas Mídias. Como foto-
grafia tento projectar o 
realismo contemporâ-
neo onde nada é perfei-
to mas consegue se ver 
a linhagem.

“Minha pintura transmite
três artes, Fotografia
Música e Literatura“

É desta forma que sur-
giu o projecto – velas 
silenciosas – que expli-
ca a metodologia de 
trabalho dos pescado-
res. É um apoio à con-
servação patrimonial 
da actividade pesquei-
ra. Acordo todas ma-
nhãs, às 4h vou ajudar 
os pescadores no seu 
trabalho quotidiano. Ou 
seja, este projecto tem 
de chegar a explicação 
exacta do dia-a-dia dos 
pescadores. Vai ser um 
projecto plástico que 
retracto estes lugares 
do indico de Moçambi-
que. 

TEXTO: IZIDRO DIMANDE
FOTOS: IZIDRO DIMANDE

A arte de pintar em mim não é 
fruto de estudos académicos
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Quero conseguir contar 
a história de Moçambi-
que com a arte e quero 
atingir todos os cantos 
do interior e da costa 
deste belo país. As mi-
nhas pinturas são mais 
de observação de pai-
sagens e por vezes fato 
retractos de fotografias, 
tenho por vezes sair do 
real da imagem fotográ-
fica dando outra visão à 
imagem.
A arte de pintar em mim 
não é fruto de estudos 
académicos, formei-me 
na Austrália em Social 
Mídea e Markting, e pin-
to desde criança. Fui 
lendo livros de técnicas 
de pintura e formas para 
enriquecer o domínio 
que já trazia. Participei 
em varias exposições 
colectivas na diáspora e 
como individuais expu-
nha na minha galeria na 
Austrália e, também em 
Moçambique antes da 
COVID-19. 
Na Austrália a cultura 
é muito concorrida, so-
mos obrigados a estar 
a produzir sempre, se 
não, não vendes. Foi 
esta corrida que me le-
vou a viver só da pintu-
ra assim que regressei 
ao meu país. É possível! 
A arte não deve ser eliti-

zada, o preço praticado 
é que leva ao abando-
no de certas obras nas 
galerias e atelier, a mar-
cação do preço deve 
ser elaborado de forma 
simples e que deva ser 
acessível a todos, as mi-
nhas obras nesse mo-
mento estão a venda 
de forma digital, usan-
do os vários aplicativos 
existentes. Pinto com 
óleo sobre tela, já fiz 
grafite e técnica mista, 

em Moçambique somos 
abençoados com a livre 
forma de elaborar uma 
certa arte e o que exis-
te agora é uma tendên-
cia linear, não sei que 
determinou isso, esta-
mos a seguir toda uma 
certa linha que acaba 
não deixando o artista 
de ser livre na criação. 
Se fazes algo diferen-
te encontras as críticas 
que te pode desanimar. 
Eu não, não entro nes-

se lineamento, na arte 
não há limites. Outra 
questão que me vem a 
mente é não abrir outra 
vez uma galeria, as ga-
lerias ocupam-nos, te-
mos de fazer a gestão 
do espaço e estar sem-
pre a criar, quero estar 
livre para produzir. É o 
que sempre digo: mim 
inspiro em mim mesma 
e preciso estar inspira-
da para criar. Confesso 
que não consigo olhar 
em obra de um colega 
ou estudar um artista 
do passado e ficar com 
aquela ilusão. Sempre 
vou buscar do meu sub-
consciente aquela parte 
tranquila de produção. 
Vejo nos outros aquilo 
que é bom mas é em 
mim que vem a arte fi-
nal. Meu dia-a-dia é nor-
mal, pinto, leio, cozinho, 
converso entre amigos, 
não gosto de ver a po-
lítica e prefiro ouvir mu-
sica diversificada para 
poder dar amor ao pró-
ximo e a humanidade: 
viver a cada dia como é 
e tentar viver com os er-
ros. Carpe diem  (apro-
veite o dia) é a minha 
filosofia de vida.
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L aura Chirrime Decroix - Emi-
grou para França em 2003, 
hoje tem 45 anos - Divorcia-

da e Mãe de 2 filhos.
Cursou Jornalismo no nível mé-
dio, relações públicas e publici-
dade na Escola de Jornalismo de 
Maputo.
É licenciada em Literatura, Língua 
e Cultura Estrangeira da Universi-
dade de Paris 8 - Saint Denis Uni-
versité.
Trabalhou como intérprete numa 
comuna e ocupando o posto de 
responsável de Jumelage entre 
duas vilas;
Trabalhou nos aeroportos de Pa-
ris como Agente de escala;
Parou de trabalhar por 4 anos 
para cuidar dos filhos. 

Fazia trabalhos de limpezas ao 
domicílio, levava pessoas às com-
pras, organizava festas e refei-
ções privadas, dava aulas de por-
tuguês a crianças e adultos.
Começou como secretária dos 
Embaixadores na Embaixada de 
Moçambique em Paris e hoje, tra-
balha como assistente Consular e 
promotora do turismo Moçambi-
cano em França. 
Faz parte da AMAMOZ - Associa-
ção dos Moçambicanos e Amigos 
de Moçambique como membro 
não activo.
É membro activo da ODM - Or-
ganização da Diáspora Moçam-
bicana onde promoveu em 2020 
uma Mesa redonda virtual sobre 
Depressão, Bullying e Suicídio. 

Realizou a Primeira Gala (virtual) 
Beneficente de Angariação de 
Fundos.
Com a ODM une a Diáspora e 
Moçambique através de diver-
sos projectos onde tem ajudado 
crianças desfavorecidas, os des-
locados dos ataques que assolam 
Cabo Delgado e apadrinha estu-
dantes universitários em condi-
ções précarias.
Saiu de Moçambique a busca de 
melhores oportunidades. Nas-
ceu numa família pobre e quan-
do adolescente caminhava do 
choupal a pé até a Escola Josina 
Machel muitas vezes sem se ali-
mentar. A dor desse sofrimen-
to transformou-a numa força de 
vencer!
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Realizou-se no Centro Cultural Brasil Moçambique um desfile de moda com novos e conceituados designers na-
cionais e internacionais. Apesar da COVID-19, a edição de 2021 da Semana Africana de Moçambique, Henriqueta 
Macuácua estilista e patrona do projecto, apresentou uma colecção sobre o tema stop machismo que traz um 
repensar sobre machismo em África. “O desfile não se espelhava só no homem, mas sim na ideia de parar com 
o machismo na nossa sociedade. Temos visto mulheres a exigirem os seus direitos e autonomia. Há acções que 
se contradizem no seio das actividades e vivências sociais. Sabemos que há um processo histórico da nossa 
cultura em que a divisão de tarefas está evidente e este desfile com as mensagens estampadas, é mais para 
tentar desmistificar essas diferenças de funções em que o homem é que paga a conta, por exemplo. Outro sim 
é que semana africana terminou com uma conversa sobre o tema do cinema em Moçambique”.

MODA PATENTE NA 3ª EDIÇÃO DA SEMANA AFRICANA
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A empresa Maputo Port 
Development Com-
pany (MPDC) está a 

investir mais de 85 milhões 
de dólares americanos na 
construção e renovação de 
infra-estruturas, cujos pos-
tos-chave são assumidos 
por mulheres. Trata-se de 
projectos que vão optimizar 
todo o trajecto desde a re-
cepção, transferência e ma-
nuseamento de carga, ao 
mesmo tempo que coloca 
mulheres em lugares cimei-
ros de gestão.
Segundo apurámos, serão 
concluídos os trabalhos que 
decorrem nos  cais 6, 7, 8 e 
9, ao que se seguirá a draga-
gem para aprofundar os cais 
para cerca de 15 a 16 metros. 
Prevê-se que este trabalho 
esteja concluído até finais de 
Julho. 
Marla Calado, primeira mu-
lher a assumir o cargo de 
directora de Operações no 
Porto de Maputo, observa 
que, “quando se falava des-
tes projectos, parecia algo 
difícil de acontecer mas, 
passados dois anos, o Por-
to está irreconhecível e as 
obras caminham para a rec-
ta final, e assim poderemos 
crescer em termos de ca-
pacidade de armazenagem 
de minérios, de 5,4 milhões 
de toneladas para cerca de 
oito milhões de toneladas ao 
ano”. 

Para além dos cais, também 
estão a ser construídas no-
vas linhas-férreas que vão 
permitir a recepção de mais 
comboios e com melhor me-
todologia operacional, por-
que as actuais linhas são 
mais curtas e, por via disso, 
os comboios devem ser re-
partidos em duas secções, 
afirmou Calado.
Conforme constatámos no 
local, as linhas já estão pron-
tas, no entanto, falta a cone-
xão com os Caminhos de Fer-
ro de Moçambique (CFM) e a 
conclusão da nova estrada 
que também passa por onde 
estão as novas linhas-férreas.
Para Marla Calado, a con-
clusão destas obras vai re-
presentar o encerramento 
de um ciclo iniciado há dois 
anos e, com isso, espera-se 
começar a colher os frutos 
deste investimento. 

“Já sentimos sinais desses 
frutos, tanto é que no mês 
passado recebemos um na-
vio com maior arqueação 
de sempre e terminámos o 
manuseamento de 95 mil 
toneladas no dia 2 de Abril. 
Não foi a maior tonelagem, 
mas em termos de arquea-
ção e cumprimento este foi 
o maior”, sublinhou. 
Para além do aumento da 
capacidade para receber 
navios de maior arqueação, 
as obras, agora em fase fi-

nal, vão garantir uma maior 
qualidade de serviço aos 
clientes, uma vez que não é 
só em capacidade de manu-
seamento que a companhia 
está a crescer, mas também 
em níveis de eficiência.
Marla referiu que os próxi-
mos investimentos serão 
para criar mais áreas e ten-
tar diversificar as cargas que 
manuseamos, porque ac-
tualmente o Porto depende 
da mercadoria que vem da 
África do Sul, por essa razão 
precisa de criar oportunida-
des para atrair outro tipo de 
carga nacional e regional. 
Entretanto, apesar dos inves-
timentos até aqui realizados, 
o Porto de Maputo também 
viveu momentos delicados 
resultantes da pandemia 
causada pelo novo corona-
vírus. No ano passado, por 
exemplo, quando houve o 
“lockdown” de nível 1 na 
África do Sul ficou 27 dias 
consecutivos sem receber 
nenhum camião de carga.

“Sobrevivemos da carga que 
estava em stock. Felizmente, 
o lockdown durou apenas 27 
dias e paulatinamente fomos 
voltando, a passos muito 
baixos, mas com volumes na 
ordem dos 20 por cento da-
quilo que era o volume nor-
mal médio mensal”, disse.
Marla referiu ainda que por 
dia o Porto de Maputo re-

cebe uma média de 500 ca-
miões e que o fecho por 27 
dias afectou a companhia, 
mas reconhece que não fo-
ram os únicos. “Todas as em-
presas que giram à voltam 
desta indústria perderam, 
nomeadamente portagens, 
bombas de combustível, en-
tre outras”. 
Apesar da pandemia, o foco 
da MPDC foi manter os traba-
lhadores seguros, tanto é que 
não se demitiu nenhum traba-
lhador nem da empresa ges-
tora, nem de outras que pres-
tam serviços. “Aproveitámos 
o tempo para treinar o nos-
so pessoal, fazendo melho-
ria de higiene e segurança, 
formações, actualização dos 
processos, com isso conse-
guimos manter os nossos 
trabalhadores motivados”.   
De referir que a massa labo-
ral afecta ao Porto de Maputo 
chega a quase três mil. Só na 
MPDC, existem 457 trabalha-
dores directos, dos quais  86 
são mulheres, incluindo esta-
giárias. Destes 86, 29 ocupam 
posições de gestão, sénior, in-
termédia e gestão júnior. 
Por essa razão, entrevistar-
mos algumas destas mu-
lheres que trabalham em 
profissões que antes eram 
consideradas tipicamente 
masculinas, mas elas resol-
veram quebrar esse tabu e 
hoje comandam diversas 
operações naquele local. 

MPDC investe 85 milhões de 
dólares em infra-estruturas

E mulheres assumem postos-chave no Porto de Maputo 



É a primeira directora de opera-
ções na empresa MPDC e exerce 
o cargo há três anos. Entrou para 
o Porto como gestora de logística 
em 2016. Marla Calado é forma-
da em Engenharia Mecânica, no 
ramo de Construção Mecânica, 
pela Universidade Eduardo Mon-
dlane.
Para ela, trabalhar com homens 
foi algo natural, pois sempre brin-
cou com rapazes, tanto que era 
considerada “maria-rapaz”. “Não 
tive de fazer nenhum sacrifício, 
costumo ouvir de outras mulhe-
res estes desafios, mas sempre 
me identifiquei com os rapazes, 
os meus melhores amigos são 
rapazes e o curso que fiz ajudou 
muito”, disse.

Entretanto, reconheceu que na 
cultura africana, no geral, e mo-
çambicana, em particular, as mu-
lheres são educadas para tomar 
conta da casa, ser submissa, algo 
que ainda continua a se fazer sen-
tir no seio de várias famílias. 
Por essa razão, ainda há homens 
que quando vêem mulheres a 
fazer trabalhos que antes eram 
considerados masculinos ainda 
tendem a discriminá-las. “Em al-
guns momentos do trabalho ain-
da sinto isto, mas é uma questão 
de fazer parte da equipa. A partir 
do momento em que o homem 
sente que não é uma liderança de 
chefia e que faz parte da equipa, 
está envolvido em todos os pro-
cessos e problemas, acabamos 
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- MARLA CALADO 

Trabalhar 
com homens 

é natural 
para mim

ganhando a confiança e acabam 
colaborando”.
Segundo conta, tudo é uma ques-
tão de postura, humildade e saber 
que tem algumas barreiras como 
mulheres, como por exemplo a 
questão de conciliar o tempo en-
tre a família, casa e, ao mesmo 
tempo, responder às responsabi-
lidades profissionais. 
Na sua óptica, qualquer mulher 
com garra, motivação e que sai-
ba onde quer chegar pode exer-
cer qualquer profissão. “Já tive 
experiência aqui mesmo, de uma 
colega que teve a oportunidade 
de ser promovida para uma área 
mais operacional, mas que foi a 
primeira a mostrar dificuldades 
diversas, inclusive que tinha de 
falar com o marido primeiro”. 
Aliás, Marla recordou que quando 
entrou para a faculdade era a úni-
ca mulher no meio de 75 colegas, 
por isso no segundo ano decidiu 
fazer campanhas, com ajuda da 
própria faculdade, nas escolas se-
cundárias e conversar com alunas 
que estavam na 12a classe a dizer 
que existe faculdade de engenha-
ria e não era coisa de outro mun-
do. “No ano seguinte começaram 
a aparecer. Senti-me orgulhosa”.  

Ana Goetsa é formada em Navega-
ção Marítima, pela Escola Superior 
de Ciências Náuticas, e em ensino de 
Inglês pela Universidade Pedagógica 
de Maputo (UP), exerce actividade 
como piloto de barra e portos. “Este 
é o meu segundo ano a trabalhar, mas 
comecei a estagiar como cadete em 
2017 na MPDC”.
Para ser piloto, Ana teve de fazer 12 
meses no mar, depois ficou nas ope-
rações no barco do piloto e nos re-
bocadores, que era para se familiari-
zar com as instalações portuárias, o 
trabalho de operações e depois disso 
embarcou em navios internacionais 
onde conseguiu dar a volta ao mun-
do. Foi a Austrália, Dubai, Holanda, 

Sou a única 
piloto de 

barra no país
China, Índia, Singapura, entre outros. 
“Sou a única mulher piloto de barra 
em Moçambique, por isso é um gran-
de desafio. Quando embarquei no 
primeiro navio para cumprir com os 
primeiros seis meses, o oficial que 
me recebeu disse que não gostava de 
trabalhar com mulheres”, recordou. 
Na época, conta que ficou chocada 
e, por causa disso, o oficial dava-lhe 
tanto trabalho e fazia perguntas que 
era para perceber se eu era capaz. 
“Dei tudo de mim para exercer todas 
as actividades com eficiência e pude 
mostrar que a mulher é capaz. Sinto-
-me realizada, sem contar que este é 
o culminar de um sonho que era via-
jar a volta do mundo”. 
Piloto de barra e portos ou simples-
mente piloto de navios é um pro-
fissional marítimo certificado que 
aconselha o comandante e toma o 
comando do navio para manobrar 

porque conhece todas as especifici-
dades do canal. Serve como um guia 
que executa a manobra. “É uma gran-
de responsabilidade para mim. Ainda 
não tive um incidente grave, só situa-
ções que tive de resolver”.
Ana contou ainda que a partir do mo-
mento em que toma conta do navio, 
o comandante vira seu auxiliar. E é 
justamente nestes momentos em que 
sente algum tipo de discriminação, 
principalmente se levar em conta que 
a  maioria dos portos não tem mulhe-
res a trabalhar nesta área.
“É uma grande responsabilidade por-
que o navio tem carga, tripulantes e 
tudo fica sob a minha responsabilidade, 
por isso tenho de fazer de tudo para 
manobrar com segurança desde o pon-
to que recebo até o cais. A outra res-
ponsabilidade é por ser mulher, por isso 
tenho de mostrar que somos capazes”.
Segundo ela, o semblante de alguns 
comandantes só muda quando co-
meça a manobrar o navio, “faço a 
pilotagem e depois atraco com se-
gurança. Esta é uma área em que a 
mulher pode trabalhar. Durante a for-
mação tinha cinco colegas, mas sou a 
única que enfrenta as ondas”.



“É verdade que nunca é demais 
um prémio literário. Quanto 
mais não seja para responsabili-
zar o autor que sou. Realmente, 
é uma grande responsabilidade. 
Isto impele-me a continuar a tra-
balhar para a literatura, para as 
artes e para a cultura moçambi-
canas. Por isso mesmo, sinto um 
grande peso sobre mim, nesta 
vertente de continuar a traba-
lhar”, assim se expressou o lau-
reado.

Depois de várias apresentações, 
Prémio José Craveirinha – Edi-
ção de 2020 foi atribuído a poe-
sia de Armando Artur que apre-
sentava todas as especificações. 
O evento contou com a presença 
de escritores, a Ministra da Cul-
tura e Turismo e jornalistas. Não 
se deixando fechar pela emoção 
que contagiava-o, Armando Ar-

tur referiu-se que “tenho cá co-
migo que os prémios vêm, de 
certo modo, marcar a trajectória 
ou a obra de um escritor, mas 
também julgo que nenhum pré-
mio faz um grande ou pequeno 
escritor. Ou se é ou não se é”. 

Quem é Armado Artur?

É natural de Alto Molocué, de 
onde iniciou os estudos primá-
rios e depois seguiu para Lichin-
ga e Beira. Passou pelo Instituto 
Industrial de Maputo. É doutor 
Honoris Causa” em Filosofia da 
Arte e Literatura pela Cypress 
International Institute University, 
no Malawi É membro fundador 
da Associação Pan-africana de 
Escritores (PAWA), da qual é re-
presentante para Moçambique. 
Foi Secretário-Geral da Associa-
ção dos Escritores Moçambica-

nos. Depois de ter sido Vice-pre-
sidente do Fundo Bibliográfico 
da Língua Portuguesa exerceu 
igualmente o cargo de Minis-
tro da Cultura de Moçambique. 
Possui as seguintes obra literá-
rias: Espelho dos Dias (1986); 
O Hábito das Manhãs (1990); 
Estrangeiros de Nós Próprios 
(1996); Os Dias em Riste  (2002) 
– prémio Consagração FUNDAC; 
A Quintessência do Ser (2004) 
–  No Coração da Noite (2007); 
Felizes as Águas (antologia de 
poemas de amor); As Falas do 
Poeta; A Reinvenção do Ser e 
a dor da pedra (2018); Muery – 
Elegia em Si maior (2019); dos 
quais recebeu as seguintes pre-
miações: Prémios de carreira; 
Prémio Consagração Rui de No-
ronha (FUNDAC) 2002; Prémio 
Nacional de Literatura (2004); 
Prémio BCI de Literatura (2019).
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• ATÉ AO DIA 10.07.2021
Entrega, nas Direcções de Áreas Fiscais pelos Serviços Públicos, 
das receitas por elas cobradas, no mês de Junho de 2021

• ATÉ AO DIA 20.07.2021
Pagamento dos IRPS e IRPC, retidos na fonte relativos ao mês anterior, nº 3 do art. 29

• ATÉ AO ÚLTIMO DIA DO MÊS
Pagamento do IVA do mês anterior, pelos sujeitos passivos do regime normal, nº 1 art.32 do CIVA

• ATÉ AO DIA 31.07.2021
Pagamento do IRPS relativo aos rendimentos do trabalho dependente
do ano anterior  (1ª categoria) – nº 1 do art.º 28 do Regulamento do CIRPS

• ATÉ AO FIM MÊS DE JULHO 2021
Pagamento da 1ª Prestação do IRPC, alínea a) do art.27 do Regulamento do CIRPC

• ATÉ AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE JULHO 2021
Entrega da Declaração Anual de rendimentos do exercício anterior pelos 
sujeitos passivos - nº 1 art.º 39 do Regulamento do CIRPC – Modelos 22 e 22A

• ATÉ AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE JULHO 2021
- Pagamento do IRPC relativo aos rendimentos do 
ano anterior – b) nº 1 art.º 27 do Regulamento do CIRPC

• DURANTE O MÊS ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE JULHO 2021
Entrega da Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal do exercício anterior pelos 
Sujeitos Passivos do IRPS e IRPC – Modelo 20 e Anexos, nº 3 art.º 40 do Regulamento do CIRPC

CALENDÁRIO FISCAL DE JULHO DE 2021

Fonte: AT



PESQUISA NACIONAL DE BENEFÍCIOS E GESTÃO DE CAPITAL HUMANO

A Tempus Global Group lança no mercado moçambicano, uma pesquisa nacional sobre 
Benefícios e Gestão de Capital Humano. 

Esta pesquisa tem como objectivo oferecer às organizações e a seus líderes uma visão 
mais ampla das actuais práticas do mercado sobre a gestão de benefícios e de recursos 
humanos, bem como as práticas mais comuns em Moçambique sobre a Proposta de Va-
lor do Empregador (EVP). O mercado nacional carece de estatísticas e dados que possam 
ajudar as empresas a optimizarem o seu investimento em pessoas e, esta pesquisa se 
propõe a resolver a lacuna. O foco da pesquisa está na proposta de valor oferecida ao tra-
balhador (EVP- Employee Value Proposition) e o inquérito será desenvolvido nos 5 pilares 
do EVP que são: Compensação; Benefícios; Carreiras; Ambiente de Trabalho e Cultura.

Com a chegada da nova geração de trabalhadores no mercado de trabalho, as priorida-
des dos profissionais aos escolherem seus empregos mudaram, optando por benefícios 
oferecidos mais importantes que o salário no momento de decidir para quem trabalhar.

A pesquisa será inédita e inovadora no sentido de trazer para o mercado moçambicano 
uma visão realística das melhores práticas da gestão dos benefícios, assim como as me-
lhores práticas da gestão de pessoas e o alinhamento das grandes tendências globais 
com a realidade local.

Método de pesquisa: 
O inquérito será enviado aos Directores Recursos Humanos e os dados serão tratados de 
forma confidencial em linha com as melhores práticas do mercado e de acordo com a Lei 
geral de protecção de dados vigente.
 

O resultado esperado é trazer para o mercado nacional uma informação sólida e estru-
turada a nível nacional das práticas globais de benefícios ajustadas a realidade local, e 
que com esta informação útil as empresas entre os diferentes sectores (Público, Privado 
e ONG’s) possam tomar decisões mais informadas sobre este conjunto de medidas que 
visam oferecer vantagens competitivas aos trabalhadores.

Para mais informações e entrevistas, contacte:

 Izidro Dimande
 +258 827179349
 iz.dimande@gmail.com


