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    FACIM 2022

No âmbito da parceria com o 
APIEX, a ICEF reuniu um grupo 
de Mulheres Empreendedoras 
na FACIM 2022. Estas exposi-
toras, tiveram o privilégio de 
receber a visita do Presidente 
Filipe Nyusi no seu Stand. 

Dentre os diversos produtos 
destaca-se os sumos naturais, 
compotas, chás, produtos de 
beleza entre outros.

“Venha conhecer o AGRO+, 
informar-se sobre como fazer 
parte desta plataforma que 
promove oportunidades para 
o universo feminino.
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ANNA DE SOUSA

Anna de Sousa é empresária, iniciou como 
empreendedora de estética, dedicada a bele-
za para mulheres e homens, sua dedicação e 

profissionalismo é cuidar de unhas.

Texto: Izidro Dimande
Fotos: Ana de Sousa

    Entrevista

Quem é Anna?

Jovem empreendedora (empresá-
ria a caminho – risos). Que deci-
diu seguir seus sonhos na área de 
estética, criando seu espaço para 
pessoas que desejam o requinte 
no tratamento de unhas e com 
qualidade. Nosso espaço é espe-
cialmente dedicado e especializa-
do ao tratamento das unhas das 
mãos e dos pés, com produtos de 
qualidade. Esfoliantes e cremes 
eram alguns dos produtos produ-
zidos pela Execuive Nails. Repre-
sento ainda a Andreia Profissional, 
uma marca de produtos de beleza 
que igualmente capacitou a mi-
nha equipa de colaboradoras.

Como inicia a parceria com An-
dreia Profissional?

No intuito de criar o espaço Exe-
cutive Nails, e com qualidade para 
Moçambique, pesquisei pela in-
ternet e achei a Andreia. Fui a Por-
tugal para a conhecer melhor e re-

NOMEADA UMA DAS 100 MULHERES 
MAIS EMPREENDEDORAS DE ÁFRICA 

E CEO DA EXECUTIVE NAILS

ceber capacitação na sua própria 
fábrica, onde para além de fabri-
car cosméticos de pele, também 
produziam vernizes normais e em 
gel para unhas. Os de gel preci-
sam secar na máquina enquanto 
os normais que habitualmente 
usamos são fáceis de remover. Fiz 
a formação pela Andreia Profis-
sional na sua Academia no Por-
to.Após a formação, propuzeram 
que fosse representante da marca 
cá em Moçambique. De referir que 
Andreia nunca esteve em Moçam-
bique. Aproveitamos o momento, 
bem como as formações de que 
falei para minha equipa técnica. 

Temos hoje as três coisas. Não ti-
nham como não dar certo.

Porque só unhas e porque essas 
partes do corpo humano a cui-
dar. O nome da sua loja Executive 
Nails é o mesmo que executiva de 
unhas?

Exactamente. Costumo dizer que a 
primeira coisa que reparo nas pes-
soas são as unhas. Nesse sentido 
se é para tratar das unhas, como é 
nossa especialidade, nos dedica-
mos com afinco e com produtos 
de qualidade que não estragam a 
mão ou pés do ser humano.
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E as unhas encravadas?

Temos recebido muitas clien-
tes com peles encravadas, e não 
unhas como todos afirmam, te-
mos técnicas especializadas e até 
para clientes com diabetes, temos 
esse cuidado e um tipo de pédicu-
re recomendável que já existe no 
mercado a fora.

Com quantos colaboradores con-
ta a Executive Nails?

Temos 02 homens, um no marke-
ting e outro na contabilidade, não 
e porque só emprego mulheres, 
são as que mas aparecem as en-
trevistas. No total somos 20 co-
laboradores. Mas garanto-te que 
conheci ao longo do tempo ho-
mens com excelência e qualidade 

no tratamento de unhas, cheguei a 
tentar receber formações com um, 
em Angola, mas acabamos rece-
bendo a reciclagem com a Flávia 
Fialho, depois da COVID foi pre-
ciso actualizar os serviços como o 
mercado preconiza.

Como esta dividida a Executive 
Nails?

Temos três vertentes na loja, sem-
pre foi meu sonho, a parte frontal 
da loja é o express, para mulheres 
com pouco tempo. A parte central 
é civil, com cabines privadas, ser-
viços de cinema, chamadas com 
campainhas, escolha de produtos 
a usar no tratamento em disposi-
tivos electrónicos, podes escutar 
músicas através dos vários auricu-
lares disponíveis e temos a última 

parte, com vista ao mar, executi-
ve sea view, em parceria com uma 
empresa, criamos um café/bar, 
onde serviremos aperitivos. Para 
aqueles clientes que venham com 
desejo de comer e beber algo.

A minha esposa leva duas horas 
a mais no tratamento de unhas, 
quanto tempo exacto levam?

Risos, claro! É preciso ter paciên-
cia, faz-se aplicação para quem 
não tenha unha dura por ai 2 ho-
ras, uma pintura simples 45 minu-
tos, um pédicure simples 1hora.

Que cuidados se devem dar a mu-
lheres que fazem unhas em locais 
não recomendáveis, vemos em 
bairros, muitos jovens com esse 
serviço?

Recomendo que nesta área deve-
-se apostar muito na saúde dos 
clientes e segurança. Isso tem a 
haver muito com o uso dos pro-
dutos que usamos, saber preser-
var os cuidados e os defeitos que 
a unha traz. Usar produtos quali-
ficados existentes a preços aces-
síveis ao mercado, porque existe 
um cuidado com a unha que é 
especial, a unha é um local onde 
podemos ver o nível de saúde da 
pessoa. Unhas que não crescem 
ou que vêem com coloração ama-
relada, esbranquiçada, existe uma 
medicação interna a acontecer, 
e até que ponto o nosso cliente 
está, de seguida damos recomen-
dações, por vezes nem tratamos, 
recomendamos a que consulte 
um médico.

Lançou recentemente uma marca 
de vernizes de unha, quer comen-
tar sobre o mesmo e o que repre-
senta para a Executive Nails?

Prontos, é aquele sonho de um 
empreendedor, lançar sempre 
que possível um produto na sua 
empresa. A Executive Nails Baiana 
Sousa, são 60 cores para as nos-
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sas mulheres. É um verniz de gel, 
feita por mim fora do país porque 
não temos fábricas, os ingredien-
tes escolhidos por mim e a serem 
usadas pelos vários clientes na 
loja. Vou em Setembro oferecer 
as minhas parceiras que tenham 
lojas de estética e beleza.

A falta de concorrência não lhe 
desanima?

Risos. Não é falta de concorrência 
que existe neste momento, mas 
sim um público para um deter-
minado serviço e produto. Não é 
possível um espaço atender todos 
clientes de Moçambique. Existem 
muitos clientes para vários planos, 
temos é uma rotação de espaços 
para experimentarmos um deter-
minado produto.

E quando um novo espaço da Exe-
cutive Nails fora de Maputo?

Sabe, temos recebido pedidos do 
género, mas como sabe, criar um 
novo espaço – loja – é criar con-
dições iguais a esta loja, tenho 
sonho de estar na Beira, Nampu-
la, Tete ou Cabo Delgado, um dia 
chegaremos. Em Maputo o tenho 
feito a ramificação com mais dois 
salões parceiros, faço o trabalho 
de delivery, adquirido no período 
do bloqueio, neste momento esse 
serviço abrange todo agregado 
familiar que lá encontramos. Com 
outros salões fora da província 
pretendemos alocar nossos servi-
ços em salões já conceituados.

Ainda mete a “mão na massa”?

Meto sempre. Isto é um negócio 
que devemos estar todos dias. E 
tenho clientes que desejam meu 
tratamento. Estamos no mercado 
a 3 anos, realizados em Agosto. 
Ter sobrevivido ao Covid foi uma 
gratificação enorme para todos 
nós, o percurso ainda é longo e 
estamos aqui a tentar a todo cus-
to.

Recentemente foi nomeada re-
presentante para Moçambique 
das Associações das Mulheres Em-
preendedoras de Europa e África, 
o que significou a nomeação no 
contexto económico?
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Significa atingir metas, garantir 
a incubação do projecto ao nível 
do País, espelhando os princípios-
-chave transcritos na missão e vi-
são da AMEEA, onde a delegação 
de Moçambique deverá, por seu 
turno, proporcionar uma atmos-
fera de crescimento, partilha de 
ideias, desenvolvimento de pro-
jectos criativos a favor da promo-
ção da mulher e da construção do 
seu legado histórico na dinamiza-
ção da esfera social. 

No seu discurso de tomada de 
posse disse que?

Que creio que o conhecimento só 
se faz valer quando partilhado e 
quero usar do pouco que sei para 
dar vida a esta delegação que hoje 
se instala em Moçambique, pelo 
que assumo este compromisso 
me entregando para esta causa 
de todo coração. Estou certa que 
vamos poder crescer juntas e pro-
porcionar a tantas outras mulhe-
res a oportunidade de expandir os 
seus negócios e elevar a qualida-
de dos serviços no mercado, im-
plementando princípios estratégi-
cos do ramo para uma prestação 
mais satisfatória e estável.

O que é a AMEEA?

É uma associação internacional 
que tem como propósito alavancar 
o poder feminino e a capacidade 
de realização, ajudando mulheres 
a ganharem mais consciência de 
quem são, fazerem o que querem 
da sua jornada de vida, com sig-
nificância existencial, num legado 
de vida que ensine e inspire quem 
as segue.  

A Associação Mulheres Empreen-
dedoras da Europa e África foi 
fundada pela actual Presidente 
Isabel Manuel De Nascimento, em 
Bruxelas, no ano 2015.

Recomendações?

Ser empreendedor não é fácil para 
qualquer um, independentemente 
do género. Persistir com discipli-
na é a melhor recomendação da 
oferecer, não desistir, o processo 
e percursos respeitados dá fruto e 
satisfação, é bom vermos no futu-
ro um legado nosso. 

O que está a ler?
Uma biografia da Michel Obama
Escritor? - Mia Couto
Desporto?
Pratico fitness – a musculação faz bem a mente
Desportista?
Cristiano Ronaldo, sua persistência no que faz
Politico?
Joaquim Chissano – percurso fantástico como dirigente
Estado civil? - Casada e com 2 filhos
Religião? - Cristã
Gastronomia?
Adoro Massa Italiana – Sou irmã de 4 irmãos e não 
escapei a cozinha, foi lá onde aprendi a cozinhar
Filosofia?
Disciplina e persistência, seguir em frente com a vida
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O Standard Bank promo-
veu, a primeira edição 
virtual do ano do pro-

grama Ideate, dedicado ao 
universo feminino, no âmbito 
do apoio ao Empreendedoris-
mo Feminino. Importa referir 
que trata-se de uma iniciativa 
que visa estímular o empreen-
dedorismo e desenvolvimen-
to de negócios inovadores.

Érica Noormahomed, disse 
que o Standard Bank dedicou 
esta primeira edição ao uni-
verso feminino por esta ser a 
força motriz da sociedade e 
dinamizadora da economia, 
nos diversos sectores em que 
actua. 

“As mulheres ocupam um lu-
gar de destaque na socieda-
de e, nesse sentido, queremos 
ajudá-las na sua inserção no 
sector formal de negócios. 
Elas representam a nata cria-
tiva do nosso País. Por isso, 
temos que nos empoderar, 

ajudarmo-nos umas às ou-
tras. Esperamos que usem os 
conhecimentos e ferramentas 
que vos foram transmitidos, 
e que, daqui a algum tempo, 
voltem não para aprender, 
mas sim para apresentar as 
vossas empresas. Dêem vida 
às suas ideias e tornem-se 
mulheres de sucesso”, referiu 
a chefe do Segmento das Pe-
quenas e Médias Empresas no 
Standard Bank.

Sindy Karberg-Manuel, real-
çou a importância desta for-
mação para as participantes, 
tendo assegurado a existência 
de iniciativas de apoio para 
a implementação das suas 
ideias de negócio.  

“Esta formação vai ser muito 
útil nas vossas jornadas de 
empreendedorismo. Quere-
mos saber quais são as vossas 
maiores barreiras e necessi-
dades para sabermos como 
podemos ajudá-las, e, quiçá, 

criar mais iniciativas de apoio. 
Precisamos de um ecossiste-
ma forte e favorável para as 
mulheres, que ofereça opor-
tunidades para desenvolve-
rem as suas ideias e contribuí-
rem para o desenvolvimento 
do País”, frisou a gestora do 
projecto “Incubation4Empo-
werment” dentro do progra-
ma Employment and Skills for 
Development in Africa (E4D), 
implementado pela Coopera-
ção Alemã para o Desenvolvi-
mento (GIZ).

Por seu turno, Tatiana Perei-
ra, co-fundadora da IdeaLab, 
considerou que a iniciativa 
representa o primeiro passo 
de quem pretende organizar 
as suas ideias para iniciar ou 
alavancar o seu negócio. 

“Ganhem coragem e come-
cem a transformar as suas 
ideias em coisas concretas. 
Todos podemos empreender 
e o mundo seria diferente se 

    iDeate

A PRIMEIRA EDIÇÃO 
VIRTUAL DEBATE 

CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS 
FEMININOS INOVADORES
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todos nós tivéssemos um es-
pírito empreendedor”, apelou 
Tatiana Pereira.

As participantes manifesta-
ram interesse em fazer algo 
na área de desenvolvimento 
humano.

“Decidi deixar de reclamar e 
começar a agir para contri-
buir para a transformação das 
pessoas. Quando surgiu esta 
oportunidade, inscrevi-me, e, 
hoje, estou mais firme na mi-
nha ideia e sobre como ela 
pode transformar-se em ne-
gócio. É deste tipo de iniciati-
vas que Moçambique precisa 
para deixarmos de ser consu-
mistas e tornarmo-nos pro-
dutores” - Tina Mucavele.

Esta iniciativa beneficiou 50 
mulheres aspirantes a em-
preendedoras.

“Foi uma escola para nós. O 
conhecimento é algo que nin-
guém nos pode tirar. O que 
nos resta, a partir de agora, é 
aplicá-lo no nosso dia-a-dia. 
Esperamos que o banco e os 
parceiros dêem continuidade 
a esta iniciativa. O País e as 
mulheres, em particular, pre-
cisam” - Stela Marime.

Milagreth Marcos, referiu que 
uma das mais-valias do iDea-
te foi terem aprendido a sis-
tematizar as informações so-
bre o seu negócio, o que lhes 
permite apresentá-lo de for-
ma convincente e persuasiva 
a potenciais parceiros, inves-
tidores e clientes, acrescen-

tando que, graças ao iDeate, 
já sabe falar do seu produto, 
onde e como procurar clien-
tes, entre outras coisas.

“Tenho a certeza de que já es-
tão em condições de transfor-
mar os vossos sonhos em ne-
gócios e, dessa forma, singrar 
no mercado. Hoje é, acima de 
tudo, o início de uma cami-
nhada que vai transformar as 
vossas vidas e que vai ter um 
impacto sustentável na socie-
dade”, - Tanuja Viriato.

Por seu turno, a representante 
da Cooperação Alemã para o 
Desenvolvimento (GIZ), Sindy 
Karberg-Manuel, reiterou o 
apoio a esta e mais iniciativas 
ligadas ao empoderamento 
da mulher no País, especial-
mente na área económica.

In: Diário EconómicoFoto: Diário Económico
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MOZAMBIQUE 
CEO SUMMIT 2022

O maior evento de negó-
cios em Moçambique 
que conecta execu-

tivos da C-Level, líderes das 
organizações e empreende-
dores para compartilhar as 
ferramentas práticas no de-
senvolvimento de negócios, 
investimentos, explorar novas 
ideias, oportunidades e criar 
relacionamentos entre execu-
tivos. 
Mozambique CEO Summit 
2022 é uma oportunidade 
de partilha de experiências 
com comunidades internacio-
nais de executivos do nível C, 
oportunidades de negócios e 
promover a partilha de expe-
riência entre os participantes 
de vários países como Mo-
çambique, Angola, África do 
Sul, França, Itália, Brasil, Por-

tugal e outros.
Traz soluções, novas aborda-
gens de gestão da adminis-
tração e oportunidades de 
investimentos (LNG, Agro-ne-
gócios, industrialização e IA). 
O evento terá lugar a 25 de 
Agosto.

NETWORKING

Mais de 1000 participantes 
executivos  e mais de 30 espe-
cialistas nacionais e interna-
cionais estarão presentes no 
Mozambique CEO`s Summit 
2022 onde os participantes 
podem discutir confidencial-
mente acordos de cooperação 
mutuamente benéficos e ex-
plorar parceria de investimen-
to. Troca de experiência entre 

empresários nacionais, inter-
nacionais bem como atracção 
de investimento e potenciais 
parcerias.
 

EXPERIÊNCIA E 
INSPIRAÇÃO

Os nossos convidados têm 
uma mentalidade cosmopoli-
ta global única – eles viveram, 
estudaram e trabalharam em 
diferentes países e culturas, o 
que os torna particularmente 
adequados para serem bem-
-sucedidos em um mundo 
cada vez mais interconectado.
 
Assim sendo, criamos uma ex-
periência única entre os parti-
cipantes e os nossos convida-
dos especiais.

    Business Network
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A importância do turis-
mo na conservação do 
meio ambiente tem 

uma relação de dependên-
cia baseada na necessidade 
de uma exploração conjun-
ta, toda a actividade precisa 
de um espaço, um espaço 
usado com consciência. Nos 
dias que correm é notório 
nos moçambicanos a explo-
ração de turismo doméstico, 
algo que em tempos passado 
não era usado. Na verdade o 
turismo existe nas diferentes 
segmentações e em Moçam-

bique praticamos mais turis-
mo de praia, apesar de surgir 
um pouco do turismo de ne-
gócio e outros. Deve se dar 
a devida importância dos lo-
cais de turismo, é através dos 
cuidados a esses locais que 
torna-mos a nossa imagem 
apetecível aos vários turis-
mos que vêem a Moçambi-
que. O turismo ecológico é 
outro fenómeno que pode 
aliar-se a melhoria e conser-
vação do meio ambiente, é 
fundamental que as empre-
sas que promovem esse tipo 

de turismo se comprometam 
a preservar e não danificar 
o meio ambiente envolven-
te, usando as comunidades 
como seus aliados na busca 
de seu sustento. Um aspec-
to fundamental da educação 
ambiental para a conserva-
ção do turismo é diversificar 
o uso de espaços turísticos 
em actividades didácticas, 
conscientes, menos explo-
radoras do meio ambiente 
em parceria às comunidades 
locais como guardiãs destes 
espaços.

Em colaboração com o programa: 
Sinal Verde da Rádio Cidade 

– In. ICEF AMBIENTE

    Turismo & Ambiente



AVALIAÇÃO DA ADESÃO AOS COMPORTAMENTOS 
SALUTÓGENOS EM TAXISTAS NA CIDADE DE 

QUELIMANE EM TEMPOS DE COVID-19

    Pesquisa

A
pesar da existência da 
vacina o recurso à in-
tervenções não farma-

cológicas a nível individual, 
ambiental e comunitário 
permanecem relevantes no 
combate à Covid-19. A ade-
são às medidas de protec-
ção individual é relevante 
no controlo da rápida disse-
minação do vírus, à medida 
que visam reduzir e prova-
velmente estabilizar os ca-
sos de infecção. O presente 
estudo avaliou a adesão às 
medidas de prevenção ao 
novo coronavírus analisan-
do as diferenças sociode-
mográficas entre os taxistas 
de bicicleta na Cidade de 
Quelimane. Trata-se de um 
estudo exploratório, basea-
do na abordagem quantita-
tiva realizado na cidade de 
Quelimane entre Fevereiro 

e Março de 2021 com 163 
indivíduos, com uma média 
(M=24,75 anos; DP = 6,49), 
todos de sexo masculino. Os 
participantes preencheram 
um questionário constituído 
por três dimensões (etiqueta 
respiratória, higienização e 
distanciamento social) anali-
sadas com base nas variáveis 
idades, nível de escolarida-
de, estado civil e consumo 
de álcool. Foram encontra-
das diferenças estatistica-
mente significativas quanto 
ao consumo de álcool na 
dimensão higienização, p< 
.05. Todavia, não foram en-
contradas diferenças nas di-
mensões etiqueta respirató-
ria e distanciamento social, 
p>.05. Não foram encon-
tradas diferenças significati-
vas em relação a idade dos 
participantes em todas as di-

mensões analisadas, p>.05. 
Em relação a escolaridade 
observaram-se diferenças 
significativas nas dimensões 
higienização e etiqueta res-
piratória, p.05. conclusão, 
não foram encontradas di-
ferenças estatisticamente 
significativas em função do 
consumo de álcool nas di-
mensões estudadas, com ex-
cepção da variável higieniza-
ção. Em todas as dimensões 
não foram observadas dife-
renças significativas quanto 
a idade e estado civil. Em 
relação a escolaridade os 
resultados revelaram dife-
renças significativas, com 
excepção do distanciamento 
social. A maioria dos dados 
corrobora com pesquisas 
anteriores sobre adesão às 
recomendações dos profis-
sionais de saúde.
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A aluna da Escola Primá-
ria completa da Ima-
culada, na cidade de 

Maputo, sofreu no passado 
um acidente causado por 
um motociclista à saída da 
escola. Hoje vive os traumas 
do acidente e com dores no 
peito. Ficou duas semanas de 
cama enquanto as dores pas-
savam, a aluna recomenda 
aos motociclistas e demais 
condutores a reparar nas vias 
assim que se colocarem a 
conduzir e a ter mais atenção 
às crianças.
A AMEND, é uma organiza-
ção não-governamental com 
sede em Maputo, em par-
ceria com a Fundação Total 
Energies, Total Energies Mo-
çambique, o Governo de Mo-
çambique, realizou no mês 
de Julho formações para 31 
motociclistas da cidade de 
Maputo, em matéria de se-
gurança rodoviária e uso de 
equipamentos de protec-
ção. A cerimónia de gradua-
ção teve lugar no dia 10 de 
Agosto, na pista do Automó-

    Graduados

vel Touring Clube de Maputo 
(ATCM). Esta é a 1ª gradua-
ção que ocorre, esperando-
-se que o mesmo projecto 
seja implantado na cidade de 
Quelimane, centro de maior 
abrangência de moto táxi. 
Para Texel Cossa represen-
tante da AMEND em Moçam-
bique, ´´a formação valeu a 
pena, apesar de não termos 
abrangido número preten-
dido que era de 80, mas foi 
uma oportunidade para se 
fazer um trabalho de quali-
dade, através do discurso dos 
representantes dos forman-
dos, deu para perceber que 
aprenderam mecanismos ne-

cessários a sua vida nas es-
tradas. Para a Amend ficamos 
a saber que vamos proteger 
mais peões, em especial as 
crianças, através destes for-
mandos acreditamos que a 
apalavra vai chegar a outros 
motociclistas. A formação 
durou 4h por dia, durante 02 
dias em grupos de 6 elemen-
tos, daqui em diante temos 
ainda 49 lugares para Ma-
puto, acredito que em bre-
ve reiniciamos para fechar a 
meta planificada. Depende-
mos de financiamentos, caso 
assim surjam estamos dis-
postos para avançar a outras 
províncias.``

MOTOCICLISTAS NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES
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OPINIÃO DO LEITOR             Por: José Sumbane

A pandemia da covid-19 
nos fez ver que o nosso 
modelo económico não 

é ineficaz em muitos aspectos, 
mas com possibilidades de ser 
reformulado de forma ousada 
e criar riqueza para seu povo 
e o mundo.
Com o fecho das fronteiras 
nos vimos privados de mui-
ta coisa se não tudo, no que 
diz respeito aos produtos ma-
nufacturados e com a guerra 
provocada pela Rússia abriu-
-se espaço para uma recessão 
ao nível global onde quem 
mais sofre são as economias 
da periferia.
O presidente da república lan-
çou o estímulo para economia 
moçambicana e é de louvar 
pois irá reflectir na maneira 
como pretendemos crescer 
economicamente como pais. 
Essas medidas são bem-vin-
das mais se forem feitas so-
bre forma de um plano muito 
mais ousado podemos mu-
dar o cenário actual para uma 
economia que está assente 
na transformação de matéria-
-prima em manufacturas que 
possam fazer de Moçambique 
uma referência na industria-
lização para região e para o 

OUSADIA PARA VENCER
mundo, tirando desta forma 
sua população da pobreza ex-
trema.
O investidor busca mercados 
que lhe oferecem no mínimo 
segurança, estabilidade políti-
ca, económica, cambial, mão-
-de-obra qualificada e compe-
titiva. Se o IVA estiver abaixo 
de 10% e remover o IVA para 
produtos de primeira necessi-
dade, estaríamos aliviando as 
camadas mais desfavorecidas 
do peso do custo de vida, e 
aquecendo o mercado inter-
no.
A redução do IRPC é de lou-
var porém pode se fazer um 
pouco de esforço em reduzir 
um pouco mais para regiões 
do país ou províncias sem 
acesso aos portos para criar 
maior competitividade e atrair 
investimentos para aquela re-

gião, e também pode-se isen-
tar de pagamentos de IRPC 
para novos projectos num pe-
ríodo de três anos para atrair 
investidores internos e exter-
nos em projectos de transfor-
mação de matérias-primas em 
produtos acabados.
O fundo soberano que está em 
análise para sua criação não 
pode minar o presente por 
conta do futuro, é necessário 
que o fundo possa obedecer 
critérios de gradualíssimos 
para que se possa investir de 
forma pesada e atrevida em 
infra-estruturas que possam 
dar suporte ao crescimento 
económico que o país preten-
de, investimentos no capital o 
mano e sociais, podendo des-
ta forma o fundo poder reter 
mais percentagem do dinhei-
ro que vem das receitas da 
exploração dos recursos natu-
rais ao andar do tempo.
Urge a necessidade de mi-
grarmos para fazer do gás a 
principal matriz energética 
económica do país, abando-
nando gradualmente os deri-
vados do petróleo, pois o país 
reduziria divisas que o país 
tira para comprar destes com-
bustíveis.

Venha conhecer de perto a iniciativa que vai impulsinar este sector

AGRO+ ESTÁ NA FACIM 2022 NO PAVILHÃO RICATHLA 

  Av. Fernão Magalhães, 61, R/C, Maputo  +258875228535  grupo@icef.co.mz



Realizado no meio de apoteose desportiva, antigas estrelas de basquetebol nacional festejaram 
a 13ª criação da Associação Moçambicana dos Veteranos de Basquetebol. O evento teve lugar 
na capital do país, pavilhão da Maxaquene e Desportivo, de onde contou com 12 equipas nos 
géneros masculinos e femininos. Dentre vencidos, a Mozbasket contou com a presença de go-
vernantes, feirantes e entusiasmados do basquetebol.

MOZBASKET CELEBRA 13º ANIVERSÁRIO 
    Desporto
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O Standard Bank Luju 
Food E Lifestyle Festi-
val está de volta para a 

sua 4ª edição, que terá lugar 
na House On Fire, em Eswan-
tini, nos dias 30 de Setem-
bro e 01 de Outubro, anun-
ciou em Maputo o director 
do mesmo Jiggs Thorne. O 
festival é uma festa ímpar de 
dois dias com música, moda, 
entretenimento, gastronomia 
e apresentação de vinhos e 
uísques por renomados som-
melier (o profissional respon-
sável por cuidar da carta de 
bebidas de restaurantes, ba-
res, importadoras e lojas es-
pecializadas.)
É também cartaz do festival 
o músico Radjha Ali que tem 
dando caras na arena nacio-
nal e fora, voz colocada ao 
timbre perfeito, Radjha que 
a cada dia, tem conquistado 
seu público, não deixou-se 
intimidar na conferência de 
imprensa de apresentação 
do festival, cantando para 
os que o convida ao Festival 

Luju. De perfil ícone, suas mú-
sicas se tornaram viral quan-
do foi descoberto na cozinha 
a preparar um dos pratos tí-
picos nacionais. Nascido em 
Nampula, o cantor e compo-
sitor se identifica com sons 
estilos Afro e Afro-Jazz. Des-
de jovem desenvolveu um 
forte interesse pelas danças 
tradicionais de Moçambique 
e estudou música na Univer-

sidade Eduardo Mondlane.
Luju Food e Lifestyle é um 
evento mais consagrado da 
região, que incentiva os la-
ços criativos entre Eswantini 
e Moçambique, apoiando a 
indústria criativa e o turismo 
cultural, enriquecendo assim 
a economia criativa mais am-
pla e disponibilizando opor-
tunidades para a indústria do 
turismo de ambos os países.

FESTIVAL LUJU CRIANDO SINERGIAS ENTRE 
ESWATINI E MOÇAMBIQUE



POLVO

TEMPO DE COZEDURA: 45 minutos
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O polvo se destaca como um produto 
culinário altamente apreciado na gastro-
nomia mundial.

Os chefs têm abusado da criatividade na 
hora de servi-los. De entradas à pratos 
principais, é um molusco de carne sabo-
rosa, mas dura, o que exige cozimento 
mais longo.

         INGREDIENTES

• 2 ovos
• 2 colheres de sopa de água
• 1½ kg de polvo
• 1 cebola bem picada
• Farinha de trigo q.b
• Sumo de 1 limão pequeno
• Sal q.b
• Pimenta branca q.b
• folha de louro q.b
• Salsa fresca picada
• Óleo q.b

MODO DE PREPARAR

Coloque o polvo numa panela e deixe ferver alguns minutos
Escorra a água e coloque nova água e volta a cozer cerca de 45 minutos, 
juntamente com uma cebola bem picada e uma folha de louro
Retire e escorra o polvo
Retire as pontas e a cabeça do polvo, até que fique apenas os tentáculos maiores
Tempere o polvo com o sumo de limão e um pouco de pimenta branca
Numa tigela bata os ovos com a água, e acrescente de seguida o sal, 
um pouco de pimenta branca e a salsa fresca picada
Numa frigideira coloque óleo (suficiente para fritar) para aquecer bem
Numa outra tigela coloque farinha de trigo. 
Passe o polvo pela farinha e de seguida pelo ovo. 
Frite até ficar dourado.

Pode ser servido com massa esparguete ou com salada de vegetais.

Fonte: https://www.mmo.co.mz/gastronomia/polvo-frito/#ixzz7cEzfnVSl




