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Bem-vindos
Estimados leitores,

É com muito entusiamo que 
vos trazemos a revista InHealth, 
agora maior e melhor. Que temos 
a certeza que vão adorar!

O novo e elegante formato 
inclui pilares de conteúdos de 
maior importância – Bem-estar, 
Alimentação, Saúde, Viagens, 
Estilo de vida, Biografia e 
Curiosidades. Nestes pilares, 
trazemos histórias informativas 
e esclarecedoras que visam 
inspirá-los a viver uma vida mais 
saudável e feliz. 

Notarão que também 
introduzimos uma página com 
o índice (ao lado) que permite 
ver num único relance quais os 
temas abordados, onde poderá 
imediatamente identificar o 
artigo que mais lhe desperta 
interesse e rapidamente localizar 
a página. 

Desfrute desta nova e melhorada 
versão do InHealth e deixe-
nos saber o seu parecer! Não 
se esqueçam de partilhar com 
familiares, amigos e colegas. 
Se tiver sugestões para artigos, 
assuntos ou qualquer outra 
contribuição, envie um e-mail 
para DG-LHHMarketing@
libertyhealth.net com o título 
"InHealth" na linha de assunto. 

As vossas opiniões são bem-vindas! 

Liberty Health
follow us on 

Na Liberty Health entendemos as necessidades 
dos nossos membros, por isso oferecemos: 

 • Benefícios pertinentes e limites generosos 
 • Tranquilidade no que diz respeito a despesas mínimas incidentais 
 • Acesso a uma rede de mais de 7.000 provedores de saúde em 

todo o continente, dependendo da cobertura do seu plano 
 • Governança clínica sólida para garantir a qualidade do atendimento  
  • Acesso ao portal Liberty Wellbeing para uma avaliação de saúde  

online gratuita 
  • Atendimento ao cliente a nível nacional e acesso 24 horas por dia, 7 dias 

por semana e acesso ao self-service através do portal de membro e do 
aplicativo da Liberty Health  

 
Encontre mais informação sobre a plataforma Liberty Wellbeing e o 

aplicativo da Liberty Health na página 16. Estamos juntos nisto!

A Liberty Health recentemente organizou o primeiro 
evento da Health Africa, onde seis peritos apresentaram 
os seus pontos de vista sobre uma variedade de temas 
elucidativos. Os seis especialistas de todo o continente 
africano abordaram os seguintes temas:   

Notícias que deve saber 

Cada um dos peritos pôs-nos a reavaliar as nossas percepções e a pensar 
sobre como melhorar a prestação de cuidados de saúde em África e evitar 
a possibilidade de pessoas terem desafios financeiros após enfrentarem 
mudanças nas suas vidas devido a problemas de saúde.

Para mais informações sobre o evento da 
Health Africa, e para assistir aos vídeos e 
fazer o download do relatório na íntegra, 
aceda ao site healthafrica.co.za. Better business together

HEALTH 
AFRICA
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O lado  
positivo  
da vida 
Olhar para a vida numa óptica positiva, independentemente do 
que venha a acontecer, é a chave para manter a saúde mental. 
Estas três mulheres incríveis estão a abrir o caminho... 

HERÓI LOCAL DE VIAGENS 
Akosua Shirley é uma defensora declarada  
de viagens domésticas no Gana. É mais 
conhecida por ter sido a primeira pessoa a 
atravessar o Gana de mochila às costas em  
32 dias. Numa entrevista à agência Jumia Travel, 
Akosua disse sobre a experiência: "Tenho uma 
perspectiva totalmente nova sobre o Gana, as 
pessoas, a vida e a mim própria. Sinto-me  
muito mais capaz de começar as coisas que 
quero, com ou sem apoio". 

Se pretende explorar mais da beleza do  
Gana e vê-lo pelos olhos de uma filha da  
terra bem informada, visite a página da  
Akosua no Instagram (@akosuashirley) ou no 
YouTube (Akosua Shirley). Com ela, poderá 
embarcar em aventuras de caminhadas 

de longo curso, acampamentos, voo de 
parapente e viagens radicais, para conhecer 
hotéis, cachoeiras, estâncias turísticas, feiras 
gastronómicas e muito mais. 

Quanto a ser a melhor versão de si mesma,  
a Akosua afirma que: "O meu objectivo diário  
é tornar a minha vida fácil e uma grande  
parte disso é existir e prosperar como sou. 
Sempre dou valor a qualquer coisa e qualquer 
pessoa que crie espaço para que eu possa 
viver o lado mais natural da pessoa que sou – 
físicamente, emocionalmente e mentalmente. 
Entrego todo o meu coração e dinheiro a 
qualquer coisa e qualquer pessoa que me 
ajude a chegar à melhor versão do meu  
estado natural ".

IMAGEM PRINCIPAL: 
Akosua Shirley – uma 
defensora declarada de 
viagens no Gana
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uma blogueira de Lagos que 
está determinada a mostrar 
ao mundo que ser uma mulher 
de tamanho grande não quer 
dizer que não se pode ser 
confiante e bonita. 

Numa publicação no seu blogue 
(sheisoge.com), a Oge afirma 
que: "Cheguei à conclusão  de 
que as pessoas não esperam 
que mulheres com um corpo 
mais cheio se sintam ou sejam 
vistas como sexy". 

No Instagram (@she.is.oge), 
a Oge celebra o seu corpo e 
dá óptimos conselhos sobre 
como se vestir de acordo 
com a forma do corpo e ter 
confiança em si. A Oge vive 
com convicção  a sua mantra: 
"Ensina-me e eu aprendo. 
Desafia-me e eu cresço. 
Acredite em mim e eu venço". 
Diz ainda: "Nunca permitir que 
alguém nos faça sentir como se 
fossemos inferiores. Devemos 
fazer de quem não gosta de 
nós a nossa motivação". 

INHEALTH | BEM-ESTAR

A sua saúde mental 
é a nossa principal 

preocupação. 
Embora a telemedicina nos EUA esteja 
em declínio, a sua utilização continua a 
crescer quando se trata de problemas 

de saúde mental devido às recorrentes 
vagas de COVID-19.

Na Liberty Health, fazemos um esforço 
contínuo para "estarmos juntos nisto". 

Proporcionando orientações e recursos 
úteis, como os nossos seminários Burnout 
to Breakthrough, que pode encontrar no 
site libertyhealth.net, ao clicar no nome 

do país e, em seguida, em Notícias. 

Os benefícios da cobertura da Liberty 
Health para o Bem-Estar Psicológico 
também estão disponíveis em todos 

os nossos planos, facultando acesso a 
cuidados necessários para gerir a sua 
saúde mental e viver a vida da melhor 

forma. Os benefícios cobrem consultas 
com psicólogos, psiquiatras ou assistentes 

sociais, assim como  medicamentos 
sujeitos a receita médica e/ ou 

hospitalização quando necessário. 

Para obter mais informações, consulte  
a Tabela de Benefícios da Liberty  

Health e o Guia do Membro da  
Liberty Health (consulte o site 

libertyhealth.net, clique no nome do  
país e em seguida em Downloads). 

Informe-se também com o departamento 
de Recursos Humanos onde trabalha para 

saber se a empresa tem um programa  
de assistência para trabalhadores. 

O programa de assistência para 
trabalhadores geralmente oferece  

acesso a linhas de apoio geridas por 
profissionais devidamente formados. 

DEFENSORA DA SAÚDE 
MENTAL 
Unathi Nkayi é um nome bem 
conhecido na África do Sul. Trata- 
se de uma potëncia do sector de 
entretenimento há mais de 20 
anos. A Unathi é reconhecida pela 
sua incrível ética de trabalho e 
carácter ousado e franco. 

Por ter crescido com um pai que é 
psicólogo clínico, a Unathi diz que 
a terapia é uma das coisas mais 
importantes que pode fazer pela sua 
saúde mental. Numa entrevista ao 
site news24.com, ela afirmou que: 
"Nem sempre fui assim tão confiante 
e segura de mim. Mas, à medida que 
amadureço, sei e compreendo agora 
que é necessário trabalhar para criar 
a própria felicidade. 

"Dos treinos ao trabalho, de 
amigos ao passado, acompanhe a 
Unathi no Instagram (@unathi.co) 
para dar uma visita revigorante  

na sua vida. Ela diz ainda que:  
"Temos direito a tudo o que o 
nosso coração deseja ... mas é 
necessário trabalhar para lá chegar. 
E agora vá à conquista de todos os 
seus sonhos". 

PROMOTORA DA 
IMAGEM CORPORAL 
Da moda à fotografia, da beleza 
ao estilo de vida, Okafor Juliet 
(também conhecida por Oge) é 
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O que lhe 
faz 

bem! 
Estes cinco empresários 

africanos criaram empresas 
de sucesso no sector de 

alimentos saudáveis. 
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Teddy Ruge 
A moringa é uma
planta que contém

muitos nutrientes
e traz benefícios

à saúde. A Raintree Farms, no Uganda, 
fundada por Teddy Ruge, emprega 
centenas de colaboradores e produz
toneladas de produtos de moringa de
alta qualidade, exportados para todo 
o mundo. O Teddy espera dinamizar 
a comunidade com a moringa. Ele viu 
em primeira mão como a pobreza tem 
um impacto na dieta e espera que esta 
milagrosa planta venha a satisfazer as 
necessidades nutricionais das pessoas, 
e a custo baixo. Diz ele: "Ficarei muito 
feliz se até 2025 o Uganda vier a ser o 
centro de produtos de moringa de alta 
qualidade no continente".

BOA DICA DO TEDDY: 
"Podemos dar grandes passos se 
apelarmos às semelhanças que nos 
unem, e não ao que nos divide".

  @rt_farms   raintreefarms.com

Affiong Williams  
Em 2012, do seu pequeno 
apartamento, em Lagos, 
a Affiong começou a ver a 

viabilidade de introduzir frutas 
secas no mercado nigeriano. Na 

época, eram pouco conhecidas por 
isso foi bastante desafiador. A Affiong 
lançou os primeiros produtos, ananás  
e mangas secas. O grande salto deu-
se quando o supermercado Prince 
Ebeano em Lekki aceitou vender os 
seus produtos. Desde então a marca 
ReelFruit tem criado  uma série de 
delícias, de iguaria a iguaria! Com  
muito esforço e objectivos claros, os 
produtos da ReelFruit estão agora 
disponíveis em mais de 350 lojas.  

BOA DICA DA AFFIONG: 
" Ver a realidade completa é bastante 
assustador, então comece aos 
poucos, acompanhe o seu progresso 
e use os seus recursos com cuidado!"
 

  @reelfruit   reelfruit.com

Aseitu Olivia Kipo
Aseitu é uma empresária no 
sector agro-alimentar em 
Baleofile no Gana. A sua 

empresa, Kobaa-Ok  
Enterprises, cultiva produtos 

hortícolas com adubo biológico e 
composto natural, e transforma 
pimentos e tomates em pó para 
prolongar o seu armazenamento.  
Na região de Baleofile, 90% da 
produção agrícola é feita com químicos 
e vendida em condições pouco 
sanitárias. A família da Aseitu tem 
conhecimentos de agricultura, por  
isso ela tem experiência do cultivo 
e vendas. Ao ver a sua comunidade 
a sofrer de subnutrição (e perder 
um amigo próximo por esta razão) e 
desenvolver vista cansada (presbiopia) 
devido à deficiência de vitaminas, a 
Aseitu abriu a empresa para apoiar  
a sua comunidade com alimentos 
saudáveis e, ao mesmo tempo, criar 
postos de trabalho.

BOA DICA DA ASEITU:
"Concentre-se no objectivo e ponha 
no papel como lá quer chegar. Não 
se preocupe se o objectivo mudar, o 
plano ajudará a manter-se centrado."

 @kobaavegetables

Hassan Bashir 
Hassan Bashir conta
com muitas conquistas

no seu currículo, a mais
recente, Nourishing Nomads

– uma empresa centrada no leite 
de camelo em Wajir, no Quénia. Depois 
de alguns estudos de mercado, o Hassan 
descobriu que o Quénia tem a quinta 
maior população de camelos do mundo, 
mais de 3,3 milhões destas lindas 
criaturas com olhos grandes. O leite  
de camelo não só dá um reforço 
saudável de vitaminas, como também  
é uma óptima alternativa para quem 
tem intolerância à lactose. O Hassan 

investiu na ideia, começou com  
40 litros de leite, que vendia aos 
moradores da cidade. Hoje em 
dia, a Nourishing Nomads vende 
centenas de litros de leite de camelo 
e também produz deliciosos iogurtes 
de leite de camelo.

BOA DICA DO HASSAN:  
Pense em ideias inovadoras e vá em 
frente. Não se esqueça de formar os 
seus colaboradores sobre a forma 
como quer que a gestão seja feita".

 @Nourishing Nomads Limited 

INHEALTH | ALIMENTAÇÃO

Olagoke e Abimbola Balogun 
É preciso coragem para abrir um negócio quando o conceito ainda é 
relativamente novo no país. O casal Olagoke e Abimbola Balogun investiu 
todas as suas economias para criar a So Fresh, uma loja de produtos de 

bem-estar com ênfase em alimentos nutritivos e saudáveis. Para eles, 
a paixão era prestar um serviço que permitisse ao público fazer escolhas 

alimentares saudáveis. À medida que crescia a sensibilização sobre a importância  
de consumir alimentos mais saudáveis, o mesmo aconteceu com a So Fresh.
  
A MELHOR SUGESTÃO DO OLAGOKE E DA ABIMBOLA: “Esteja preparado par 
sacrificar o seu tempo, dinheiro e os luxos no início. Mas tudo vai valer a pena".

  @sofreshng      sofreshng.com
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Já deve ter ouvido dizer que jardinagem e hortas tem muitos efeitos benéficos,  
e é verdade! Além de ser recompensado com lindas flores e plantas e a sua  

própria comida orgânica, existem muitos motivos para deitar as mãos à terra ... 

Mexer
na terra
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NÃO SE ESQUEÇA DOS 5 POR DIA! 
A Organização Mundial da Saúde 

recomenda que os adultos devem 
comer pelo menos cinco porções 

(400g) de frutas e hortícolas por dia. 

1 Diminui o estresse 
 Estudos mostram que mexer 
 na terra ajuda a reduzir a 

ansiedade e a depressão. Quando 
trabalhamos com a terra, ficamos 
expostos a uma bactéria do solo que 
estimula o cérebro a reduzir o cortisol 
(hormona do estresse) e a aumentar  
a serotonina (hormona da sensação 
de bem-estar). 

2 Fortifica e aumenta a  
 flexibilidade 
 Quer esteja a cavar o solo, a 

apanhar as folhas ou a carregar plantas 
pesadas, está a queimar calorias e a 
desenvolver a sua força muscular! 

3 Ajuda a poupar dinheiro 
 O custo dos alimentos 
disparou, então, se tiver 

condições de cultivar as suas próprias 
hortaliças e ervas, certamente vai 
poupar dinheiro. E pode ainda vender 
os produtos que sobrar. 

5 Protege a memória  
 Horta ou jardim, é muita 
coisa para lembrar.  Quais as 

hortícolas que vai plantar, onde 
plantar, como manter as pragas bem 
longe e de forma natural ... tudo isto 
ajuda a manter o cérebro em forma. 

6 Fortalece o espírito de 
 comunidade  
 Trabalhar a terra com a família 

e amigos é óptimo!  Ensina as crianças 
mais pequenas a serem responsáveis 
e ajuda os mais velhos a preservar a 
agilidade. O trabalho em equipa cria 
vínculos afectivos maravilhosos e um 
sentido de propósito. 

4  Aumenta a imunidade  
  e reduz a pressão 
  arterial

Quando passa algum tempo ao sol, 
o corpo absorve vitamina D,  o que 
estimula o sistema imunitário, que por 
sua vez fortalece os ossos. Trabalhar  
a terra também reduz o estresse, o 
que mantém a pressão arterial baixa. 

Uma colher de chá Uma colher de chá 
de solo contém mais de solo contém mais 

microorganismos microorganismos 
do que o número de do que o número de 

pessoas na Terra! pessoas na Terra! 

Colheita
Pimentos: deixe o fruto 
amadurecer e começar a 
enrugar antes de colher. 
Retire as sementes e 
espalhe-as para secar.
Tomates: retire as 
sementes e a polpa 
do fruto maduro e 
ponha num jarro com 
água por alguns dias. 
Agite um pouco a água 

diariamente. Assim 
que as sementes se 
separarem da polpa e 
afundarem, despeje a 
água, lave as sementes e 
deixe-as secar.
Ervilhas e feijões: 
colha as vagens logo 
que estiverem secas e 
comecem a escurecer. 
Espalhe as vagens 
dentro de casa e deixe-

as secar por cerca de 
duas semanas antes  
de descascar.

Armazenando
Ponha as sementes em 
envelopes separados, 
com rótulos e datas, 
num recipiente 
hermético e guarde num 
lugar seco e seguro.

Distribua sementes dos seus 
produtos a outras pessoas para que 
também possam começar a cultivar 
as suas próprias hortícolas! Guardar 

sementes nem sempre é fácil, 
por isso, dê preferência a plantas 

autopolinizadoras, como tomates, 
pimentos, feijões e ervilhas. 

 
Veja como fazer ... 

Partilhe e ajude

INHEALTH | SAÚDE

na terra



SABIA  
QUE …? 

Pole-pole é a palavra em 
suaíli para vá devagar e é a 

característica geral de todos 
os aspectos da vida em Lamu. 
Toda a gente cozinha, navega 

e vive do jeito "pole-pole" 
aqui. Lamu é um destino 

turístico com praia e cultura, 
um lugar que representa 

uma época em que a vida era 
muito mais simples.

Aviso: vai precisar de apresentar  
teste negativo à Covid-19 realizado  

no máximo 96 horas antes da  
partida. Deverá confirmar todos  

os regulamentos de viagens  
em matéria da COVID-19 com  

um agente de viagens. 

A linda cadeia de ilhas ao largo da costa do Quénia, 
conhecidas como o arquipélago de Lamu, é um destino de 
sonhos que com certeza traz vida ao corpo e ao espírito. 

O tempo é geralmente 

bom durante todo o ano, 

mas as duas estações 

secas (Julho a Outubro e 

Janeiro e Fevereiro) são as 

épocas ideais para ir.

MELHOR MELHOR 

ALTURA PARA IR?
ALTURA PARA IR?

O continente africano 
tem beleza em 
abundância e, no 
momento actual 
com as restrições 
às viagens, não 
há melhor altura 

para explorar o país. Entre as 65 ilhas 
do arquipélago de Lamu – algumas 
isoladas e misteriosas, outras cheias 
de vida – está a Ilha de Lamu, um 
paraíso tropical animado, cercado 
por águas azul-turquesa cintilantes. 
Fundada em 1370, a vila de Lamu é a 
povoação actual mais antiga do Quénia 
e permaneceu praticamente inalterada 
ao longo dos séculos. 

Aula de história
Lamu é Património Mundial da UNESCO 
desde 2001. A sua história conta com 
valentes comerciantes marítimos que 
traçavam as suas rotas comerciais, 
orientando-se pelas estrelas. Lamu  
foi um centro importante na rota 
comercial entre a África, o Oriente 
Médio e a Europa. Isto criou uma 
diversidade de culturas, incluindo 
queniana, árabe, persa, indiana 
e europeia, que é evidente na 
gastronomia e na arquitectura. Respire 
o ambiente tradicional e visite os locais 
históricos imperdíveis, como o Forte 
de Lamu com mais de dois séculos, o 
Museu da Casa Suaíli que passou por 
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A jóia escondida 

do Quénia



uma restauração, o Museu Lamu e o 
Museu dos Correios Alemães. A ilha 
conta também com 23 mesquitas, 
incluindo a Mesquita Riyadha, 
construída em 1900.

Retroceda no tempo
Uma visita à cidade velha de Lamu vai 
levá-lo ao século XII. Ainda existem 
construções que continuam a resistir, 
feitas de pedra coral, madeira de 
mangue e cal. A arquitectura reflecte 
diferentes épocas de desenvolvimento, 
do árabe ao asiático; as portas de 
madeira elaboradamente talhadas são 
particularmente fascinantes. Até as 
ruas estreitas foram pensadas de forma 
a permitir que as mulheres pudessem 
conversar de uma casa para a outra sem 
ter de sair à rua. Com muitas histórias 
por serem contadas nesta parte 
histórica da cidade, é melhor contratar 
um guia local para ajudar a navegar 
pelos becos estreitos e tortuosos!

Maravilhas do mar
Para realmente explorar a sua paz 
interior, faça uma viagem tranquila de 
canoa pelas florestas de mangais. Aqui, 
os mangais são uma parte importante 
do ecossistema costeiro, com a 
função de amortecedor entre a terra 
e o mar e protecção contra condições 
meteorológicas extremas. A vida 
marinha é abundante e é provável  

INHEALTH | VIAGENS

que veja camarões e caranguejos, 
enquanto por cima, as copas servem  
de casa para os milhares de pássaros  
da ilha. O recife de coral de Lamu 
oferece a oportunidade de mergulhar 
(ou fazer snorkelling) num mundo 
subaquático mágico.

Burro ou dhow?
Pescadores e comerciantes deslocam-
se com dhows – embarcações à vela 
tradicionais, feitas de madeira – há 
centenas de anos. Ao visitar Lamu, 
pode ir de dhow fazer um passeio 
para praticar snorkelling, um cruzeiro 
ao pôr do sol, uma corrida de barcos, 
aventuras nas ilhas próximas e até 
pesca nas profundezas de corais. 
Em terra, o meio de transporte 
é sempre o fiável burrinho. Com 
mais de 6.000 burros na ilha, eles 
estão constantemente ocupados no 
transporte de mercadorias ou até 
mesmo na remoção de destroços.

Em Lamu e arredores
O arquipélago de Lamu estende-se por 
cerca de 100 km, mas um curto passeio 
de barco de três quilómetros a sul da 
cidade de Lamu é o suficiente para 
se encontrar na aldeia de Shela – um 
lugar pacato e de espírito livre onde o 
cheiro de incenso enche as ruas e de 
forma pitoresca os dhows ancorados 
no mar. Aqui pode fazer piqueniques 

(às vezes com os macacos locais), 
comer peixe acabado de grelhar na 
praia, temperado com limão, pimenta 
e alho, fazer longas caminhadas nas 
praias de areia macia, e explorar ruínas 
antigas. A vizinha ilha de Manda oferece 
uma experiência mais exclusiva. É 
praticamente desabitada e tem vários 
sítios arqueológicos importantes, 
incluindo a cidade em ruínas de Takwa 
que foi abandonada por volta do século 
XVIII, principalmente devido à falta de 
água doce. As ruínas trazem-nos uma 
visão interessante sobre a história da 
Costa leste Áfricana e da cultura Suaíli. 
Para os adeptos de desportos aquáticos, 
o centro de desportos aquáticos no 
Manda Bay oferece esqui aquático, 
wakeboard, vela, windsurf e snorkelling. 
Fazer compras é uma óptima maneira 
de descontrair – compre qualquer coisa, 
desde temperos locais até vestidos 
coloridos de algodão feitos à mão.

Luxo ou económico?
Existem muitas opções de acomodação, 
de hotéis boutique de luxo, a casas 
de praia rústicas; pode até dormir 
num dhow ou numa cabine flutuante. 
O descanso e o relaxamento são o 
objectivo principal!
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3.000m obstáculos 
femininos – medalha de ouro  

NOME: Peruth Chemutai
IDADE: 22
FICHA: Peruth fez história nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio de 2020 como a 
primeira mulher do Uganda a ganhar uma 
medalha olímpica. Ela começou a correr 
sem qualquer objectivo apenas em 2013 
e, desde então, ganhou medalhas de 
prata nos Jogos da Commonwealth e no 
Campeonato Mundial de Juniores. 

 @peruthchemutaii

5.000m masculinos – medalha 
de ouro e medalha de prata nos 
10.000m masculinos

NOME: Joshua Cheptegei
IDADE: 24
FICHA: Joshua é o décimo homem na história 
a deter simultaneamente os recordes mundiais 
dos 5.000 metros e 10.000 metros. Em 2020 
bateu o recorde mundial dos 5.000 metros – 
detido por Kenenisa Bekele por 16 anos – no 
tempo de 12:35:36, e o recorde mundial de 
10.000 metros – também detido por Kenenisa 
Bekele por 15 anos – no tempo de 26 : 11: 00. 

 @joshuacheptegei

“Eu digo a mim 
próprio: Joshua, 

tu és o melhor. Se 
não dissermos a 
nós próprios que 
somos o melhor, 
dependemos de 
outros e assim 

passamos a fazer 
parte dos planos 
deles. Preciso de 

acreditar em mim 
para me tornar o 

melhor do mundo”. 
– Joshua Cheptegei 

Equipa do Uganda

Campeões
africanos
Estamos muito orgulhosos de todos 
os nossos compatriotas africanos que 
ganharam medalhas em representação dos 
seus países nos Jogos Olímpicos de Tóquio 
de 2020! Conheça as estrelas de ouro ... 



Liberty Health  |  Número 36  | 13

Equipa do Quénia 

50%
INHEALTH | ESTILO DE VIDA

200m bruços femininos – medalha de 
ouro  / 100m bruços – medalha de prata

NOME: Tatjana Schoenmaker
IDADE: 24
FICHA: Nas eliminatórias dos 200 metros bruços, 
Tatjana fixou um novo recorde olímpico com o tempo 
de 2:19:16. Quando ganhou a medalha de ouro na 
final, também fixou o recorde mundial com o tempo 
de 2:18:95 (o primeiro recorde mundial individual de 
natação a cair nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020). 
Nos 100 metros bruços, a sua medalha de prata foi a 
primeira de uma nadadora sul-africana desde 2000. 

 @tatjanaschoen

800m masculinos  
– medalha de ouro 

NOME: Emmanuel Kipkurui 
Korir
IDADE: 26
FICHA: Emmanuel conseguiu 
o recorde mundial dos 600 
metros em pista coberta em 
2017. Em 2018, correu os 800 
metros em 1:42:05 (o seu 
melhor resultado) e ficou na 
sexta posição na classificação 
de atletas de 800 metros mais 
rápidos de todos os tempos. 

 @emmanuelkorir800m 

Maratona masculina  
– medalha de ouro 

NOME: Eliud Kipchoge
IDADE: 36
FICHA: Eliud conquistou 
também a medalha de ouro na 
maratona dos Jogos Olímpicos 
do Rio de 2016. Na Maratona 
de Berlim de 2018, fixou um 
novo recorde mundial para a 
maratona, com o tempo de 
2:01:39. Eliud é conhecido 
como "o maior maratonista da 
era moderna". 

  @kipchogeeliud 

1.500m femininos  
– medalha de ouro 

NOME: Faith Kipyegon
IDADE: 27
FICHA:  A Faith ganhou ou
ficou em segundo lugar
em todos os campeonatos
importantes em que participou
desde 2014. Ganhou também
a medalha de ouro nos 1.500 
metros dos Jogos Olímpicos do 
Rio de 2016. Mesmo com uma 
rotina desgastante, deu à luz ao 
seu primeiro filho em 2018.

 @faithkipyegon

“Uma pessoa 
passa 16 anos a 
lutar por este 

sonho de ir aos 
Jogos Olímpicos. 
Um dia chega-se 
lá – e de repente, 

duas semanas 
mais tarde, acaba 
tudo e de repente 
tem-se tudo pelo 
qual sempre se 

esforçou”.
– Tatjana Schoenmaker

Equipa da África do Sul
Vencedores de 
prata e bronze!

EQUIPA DO UGANDA
Medalha de bronze para 
Jacob Kiplimo (10.000m 

masculinos).

EQUIPA DO QUÉNIA
Medalha de prata para 

Timothy Cheruiyot (1.500 
metros masculinos), Ferguson 
Cheruiyot Rotich (800 metros 

masculinos), Hellen Obiri 
(5.000 metros femininos) 
e Brigid Kosgei (maratona 

feminina). Medalha de 
bronze para Benjamin 

Kigen (3.000 metros com 
obstáculos masculinos) e 

Hyvin Kiyeng (3.000 metros 
com obstáculos femininos)

EQUIPA ÁFRICA DO SUL 
Medalha de prata para 
Bianca Buitendag (surf).

Escute a entrevista com a 
Bianca na Rádio Liberty aqui.

https://bit.ly/3aWBASQ 

Maratona Feminina  
– medalha de ouro

NOME: Peres Jepchirchir
IDADE: 27
FICHA: Peres ganhou 
medalhas de ouro nos 
Campeonatos Mundiais de 
Meia Maratona da IAAF em 
2016 e 2020. Também bateu  
o seu próprio recorde mundial 
de meia-maratona em 2020 
com o tempo de 1:05:16. 

  @peresjepchirchir
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INHEALTH | PERFIL

Nascimento: Kapchorwa, Uganda no dia 12 de 
Setembro de 1996.
Infância: Na escola, Joshua era apaixonado pelo 
futebol e o atletismo, principalmente o salto em 
comprimento e o triplo salto. Quando percebeu 
que tinha um talento natural para corridas de longa 
distãncia, virou a sua atenção para esta modalidade. 
Desde os 15 anos sonhava disputar os Jogos Olímpicos.
Percurso académico: Literatura é uma das paixões de 
Joshua – estudou Línguas e Literatura na Universidade 
de Bugema em Campala.
Equipa: Joshua faz parte da NN Running Team.
Família: É casado e tem um filho e uma filha.

Conquistas: Na sua primeira corrida internacional – o 
Campeonato Mundial de Juniores nos Estados Unidos 
em 2014 – Joshua ficou em quarto lugar nos 5.000 
metros (o seu melhor tempo, com 13:32:84) e venceu 
os 10.000 metros com o tempo de 28:32:86.

No ano seguinte venceu os 10.000 metros no 
Campeonato Africano de Juniores na Etiópia, mas 
apenas conseguiu o 9º lugar no Campeonato Mundial 

na China. A sua primeira participação nos Jogos 
Olímpicos foi em 2016, no Rio, aos 19 anos, onde 
ficou em 6º lugar nos 10.000 metros e em 8º lugar 
nos 5.000 metros. Diz ele: "Aprendi muitas coisas 
no Rio, ainda era jovem ... fez-me compreender que 
precisava de mais tempo para me preparar e crescer 
gradualmente como atleta". O Joshua continuou a 
treinar e em 2017 conseguiu o seu melhor tempo nos 
10.000 metros no Campeonato Mundial de Londres, 
em 26:49:94, onde ficou em 2º lugar.

A partir de 2018, depois de recuperar de uma lesão 
no joelho, o Joshua sentiu o gosto do primeiro lugar, 
vencendo os 5.000 metros e 10.000 metros nos Jogos 
da Commonwealth na Austrália. Em 2019, venceu o 
Campeonato Mundial de Cross Country de 10.000 
metros na Dinamarca e o Campeonato Mundial de 
10.000 metros no Catar. O Joshua estabeleceu o 
recorde mundial para os 5.000 metros (12:35:36) e 
os 10.000 metros (26:11:00) em 2020. Neste ano 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, conquistou 
a medalha de ouro nos 5.000 metros e a medalha de 
prata nos 10.000 metros.

"O Joshua não é apenas um talento, mas um talento 
excepcional." ” – Addy Ruiter, treinador do Joshua   

A história do Joshua
O Ugandense de 24 anos está a ficar cada vez mais rápido, à medida que 

continua a bater recordes mundiais na pista de atletismo. 
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ACLAMEM A
ÁFRICA!
Quer seja uma ideia pouco habitual, um produto inovador ou 
uma notícia empolgante, está tudo a acontecer em África ... 

UM NOVO OLHAR SOBRE 
FERTILIZANTES
Coelhos são mais do que animais  
fofos e peludos! A Autoridade 
Nacional de Desenvolvimento 
de Terras Agrícolas na Nigéria 
recentemente colheu 30.000 litros 
de urina e 1.000kgs de fezes de 
coelho para produção de fertilizante  
e estrume orgânico. O 'ouro líquido' 
irá ajudar os agricultores a economizar 
em pesticidas e fertilizantes, pois  
é rico em nutrientes que os cultivos 
requerem, além do estrume  
orgânico aumentar o teor de 
nitrogénio e amónia.

O MAIOR CORREDOR DE 
MARATONAS DE TODOS OS 
TEMPOS ... 
Conforme apresentado na página 13, o Queniano 
Eliud Kipchoge de 36 anos – bicampeão da maratona 
olímpica – é o terceiro homem na história a conquistar 
medalhas de ouro olímpicas consecutivas. Para saber 
mais sobre esta incrível conquista na maratona, 
que Eliud completou em menos de duas horas, 
veja o filme The Last Milestone. Aceda ao site 
kipchogemovie.com para mais informação. 

NOLLYWOOD FAZ 
SUCESSO NO NETFLIX
Após o êxito que foi o filme King of Boys, lançado em 2018 pelo 
realizador de cinema nigeriano Kemi Adetiba, o filme vai agora 
dar origem a uma série limitada de conteúdo original da Netflix.  
A obra, King of Boys: Return of the King é a primeira série original 
da Netflix feita na Nigéria e, a julgar pelo entusiasmo por parte 
dos fãs, com certeza que vai ser um sucesso.

EXPANSÃO DA 
POPULAÇÃO 
Segundo o relatório da Business 
Insider de Agosto de 2020, as 15 
cidades em crescimento mais rápido 
no mundo estão em África. Inclui 
Lilongué (Maláui), Uíge (Angola), Tete 
(Moçambique), Gwagwalada (Nigéria) 
e Campala (Uganda). O Conselheiro 
Especial para África da ONU afirma 
que mais de 75% da população no 
continente tem menos de 35 anos – isto 
é, a maior população jovem do mundo.

cidades em 
crescimento mais 
rápido em África

PEQUENAS NOZES, GRANDES 
POSSIBILIDADES
Quando o empresário Queniano Cosmas 
Ochieng pesquisou as pequenas nozes de 
cor castanha da árvore de noz de cróton, 
o mesmo decidiu agir. A espécie cresce no 
leste e centro do continente africano e as 
árvores estavam a ser cortadas para dar 
lugar a plantações de óleo de palma e 
café. Uma década mais tarde, Cosmas 
agora trabalha com 6.000 agricultores 
ativos em 21 paises que plantam e a 
colhem as árvores. Sua empresa, a EcoFix, 
processa mais de 3.000 toneladas de nozes 
todos os anos.
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Estamos aqui para o ajudar 24/7 
Na qualidade de membro da Liberty Health, pode aceder a recursos 
pertinentes para o bem-estar todos os dias do ano.

Entre em contacto connosco.
GANA
Apex Health Insurance Ltd
4th Floor, Zion House,
7 Nii Yemoh Avenue, Boundary Road, 
Shiashie, East Legon, Cantonments
PO Box ST 237, Acra, Gana
T. +233 302 542 554
E. info@apexhealthghana.com
Urgências (24 horas) +233 501 304 156
Pré-autorizações +233 501 304 156

QUÉNIA
Heritage Insurance Company Ltd
Liberty House (formerly CFC House), 
Processional Way 
PO Box 30390 00100, GPO,
Nairobi, Quénia
T. +254 0711 076333
E. info@heritage.co.ke
Urgências (24 horas/ pré-autorização)
+254 728 111 001/2 / +254 73 550 050 /
+254 728 607 689
Pré-autorizações
+254 728 111 001 / +254 728 111 002 /
+254 733 550 050 / +254 728 607 689
healthcareundertakings@heritage.co.ke

LESOTO
Liberty Life Lesotho, 
Unit 39, Maseru Mall, Thetsane, 
Maseru, Lesoto
T. +266 2231 4589
E. info@libertyhealth.net
Urgências (24 horas) +266 2231 4590 
Pré-autorizações +266 2231 4590
membercare@libertyhealth.net

MALÁUI
Liberty General Insurance Company
Ground Floor, Unit House, Victoria
Avenue, Blantyre, Maláui
PO Box 354, Blantyre, Maláui
T. +265 1833 393/ +265 1830 610
E. malawi@libertyhealth.net
Urgências (24 horas) 
+265 993 921 957/ +265 1754 810 
Pré-autorizações
Subscrições: +265 995 23103 /
+265 993 921 957
membercare@libertyhealth.net

MAURÍCIAS
Liberty Health C/O Health & Travel
Department, Swan General Ltd, 7th Floor,
Swan Centre, Intendance Street,
Port Louis, Maurícias
T. +230 212 2600/2900
E. mauritius@libertyhealth.net
Urgências (24 horas) +230 5941 7533 /
+230 5253 5035
Pré-autorizações
Horas úteis: +230 212 2600 
Após o horário de expediente:  
+230 5253 5035

MOÇAMBIQUE
Liberty Health, Av. Julius Nyerere,  
no. 1339, Maputo, Moçambique
T. +258 84 373 7376/7/
+258 84 390 1289 / 800 30 3333
E. mozambique@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+84 390 1289 (Vodacom) Chamada gratuita 
Pré-autorizações
Vodacom: +258 84 586 5665
Mcel: +258 82 586 5665
preauthmoz@libertyhealth.net

NIGÉRIA
Total Health Trust, 2 Marconi Road, 
Palmgrove Estate, Lagos, Nigéria
T. +234 1 447 2105/ +234 1 460 7560/
+234 708 068 7600
E. callcentre@totalhealthtrust.com

ÁFRICA DO SUL
Liberty Health, Liberty Building, 
Estuary Precinct, Century Boulevard,
Century City, 7441, Western Cape,
África do Sul
T. +27 21657 7740
E. membercare@libertyhealth.net
Pré-autorizações
membercare@libertyhealth.net
Pré-autorizações para tratamentos 
oncológicos oncology@libertyhealth.net
Pré-autorizações para medicamentos 
para doenças crónicas 
chronicmedicine@libertyhealth.net

TANZÂNIA
Strategis Insurance (T) Limited,
Plot no 1520, Bains Avenue, 1st Floor
Masaki Ikon Building, Msasani Peninsula
PO Box 7893, Dar es Salaam, Tanzânia
T. +255 782 700 800/ +255 778 800
222/ +255 788 599 644/511/
+255 7882 015/6
E.insurance@strategis.co.tz
Urgências (24 horas) +255 784 555 911/
+255 754 777 100
Pré-autorizações
+255 788 483 043 / +255 677 744 344 /
+255 753 844 083 / +255 776 331 998
approvals@strategis.co.tz

UGANDA
Liberty Life Assurance Uganda Limited
Madhvani Building, Plot 99-101,
Buganda Road, Campala
PO Box 22938, Campala, Uganda
T. +256 414 233 794/ +256 312 202 695 /
+256 414 231 983
E. uganda@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+256 779 558 733 (Subscritores)
+256 772 578 323 (Provedores)
 Pré-autorizações
+256 414 233 794/ +256 779 558 733/
membercare@libertyhealth.net

ZÂMBIA
Liberty Life Insurance, Kwacha Pension
House, 1st Floor, Stand 4604, Tito Road,
Rhodes Park, Lusaca, Zâmbia
T. +260 211 255 540/1/36
E. zambia@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+260 950 397 863 / +260 965 205 11 /
+260 955 256 871
Pré-autorizações +260 211 255 540 /
+260 211 255 541 / +260 211 255 536
membercare@libertyhealth.net 

Para se inscrever, baixe o aplicativo Liberty Health (no Google Play ou na App Store). 

Valorizamos o seu  
bem-estar! 
Para avaliações de saúde online gratuitas e informações úteis 
sobre como criar hábitos saudáveis, gerir as suas doenças 
crónicas e melhorar a sua qualidade de vida, consulte a 
plataforma Liberty Wellbeing, seja por meio do site ou aplicativo 
da Liberty Healthy ou directamente no endereço online.
libertyhealth.net/wellbeing.

Terá acesso a… 
• Informações da subscrição (dados pessoais e de contacto, dados 

bancários, informações dos seus dependentes)
• Benefícios (estado da apólice e datas de adesão, informação sobre 

eventuais períodos de espera)
• Reembolsos e extractos (pormenores de pedidos de reembolsos 

actuais, funcionalidades de pesquisa para consultar pedidos de 
reembolsos anteriores, extractos com até 36 meses)

• Provedores de serviços de saúde que pode fazer uso.

Se precisar de auxilio para se inscrever, ligue para o escritório da Liberty Health Cover no seu país ou envie um e-mail para info@libertyhealth.net 


