
CCS JV é uma organização que reconhece a 
diversidade e inclusão de gênero. Acreditamos nas 
conquistas sociais, econômicas e políticas de todos. 
Abraçamos o apelo à acção para acelerar a paridade 
de gênero. Todos os colaboradores da CCS JV são 
respeitados, dados oportunidade e reconhecidos 
por sua força e sabedoria. 

Neste dia, 7 de Abril, a CCS JV reconhece  a 
celebração do Dia da Mulher Moçambicana; um dia 
que representa a sua força.
Um dia para celebrar a vida de uma mulher que 
defendeu o país e os direitos das mulheres. Uma 
mulher que lutou pela independência de 
Moçambique. 

Hoje a CCS JV celebra Josina Machel. Estamos 
juntos para dizer que Força e Conhecimento não 
tem gênero. 

Algumas das nossos colegas que muito bem 
representam a Mulher Moçambicana partilharam 
os seus pensamentos sobre ser Moçambicana.



Ser Moçambicana significa ter 
vontade e força. Para ver a luz nos 
dias mais escuros. Encontrar abrigo 
em dias de chuva; e para sorrir a 
cada passo ao longo do caminho. 
Com a minha capulana lavo a louça; 
Com minha capulana eu cuido do 
meu bebê; Com a minha capulana 
cuido da minha família. Sou 
abençoada por estar física, social e 
psicologicamente habilitada para ser 
uma mulher Moçambicana.

Andrea Cossa



Ser Moçambicana é enfrentar 
todas as adversidades com um 
sorriso acreditando num dia 
melhor e, dançar Marrabenta
Celebrando todas as vitórias. 
Capulana para mim significa 
Estilo e Felicidade.

Luisa Magibire



Ser Moçambicana é ser uma mulher de força, 
ter conhecimento dos princípios de cuidar e 
lutar. Significa saber superar as dificuldades 
com um sorriso no rosto. É saber dar 
aconchego a quem quer receber e deixar 
lembranças para quem por aqui passa. É usar 
capulana e brilhar com cores. É saber 
cozinhar matapa e trazer alegria a quem a
come. É possuir as mais belas praias e a mais 
saborosa água de coco. Ser Moçambicana é 
saber conviver com o melhor que temos, e ser 
grato. Das raízes e beleza do centro do país, 
tenho orgulho de ser Moçambicana.

Marlene Baptista



Ser Moçambicana significa ter a 
minha própria identidade e respeito 
pela minha cultura.
A Capulana representa a beleza da 
mulher moçambicana e um 
instrumento de legitimação do poder 
da mulher na sociedade. É a conexão 
entre nossa cultura e história. 
Capulana significa poder, alegria, 
solidariedade, emoções e liberdade 
da mulher.

Noémia Chambule



Ser Moçambicana significa ser 
lutadora e não desistir. Com 
lágrimas, medos e dores ainda ser 
capaz de espalhar amor, sorrisos e 
esperança. A mulher Moçambicana 
não precisa de rituais para celebrar 
a vida, nós somos a festa da vida. 
Ser Moçambicana significa ser 
descendente da realeza. 
Capulana define minha cultura... 
meus ancestrais. Capulana é minha 
identidade, minha voz, meu tipo de 
beleza. Capulana é a minha 
bandeira.

Yara Póvoa




