
1

M.infoFemmeM.infoFemme

 “O Medo pode te paralisar”

o treinador de cintura é bom ou ruim ?

ana gonçalves

Por yara adams

por fitness blueprint mozambique

edição de maio
may edition



2 33

08

06

24

20

Proprietária da 
marca

Owners of brand

YARA 
ADAMS

SABORES
NO PONTO

- Lezli Paula

COMERCIAL COMPANIES IN 

MOZAMBIQUE
IMMERSIVE 

YOGA WELLNESS
RETREAT

18
FITINESS 

BLUEPRINT 
MOZAMBIQUE

THE FIRST 1000 
DAYS

OS PRIMEIROS 
1000DIAS

Por Ana Gonçalves 
By Ana Gonçalves 

Sociedades comerciais em 
Moçambique

Fundadora 
da marca

Owner of brand

12
MOURING

LUTO
Por Luana Santos 
By Luana Santos

A M.INFO FEMME É UMA REVISTA DIGITAL QUE PUBLICA 
CONTEÚDOS E ACÇÕES QUE DESTACAM A MULHER 

EMPREENDEDORA.

Inspire outras mulheres.
Conte-nos a sua história.

  Use esta plataforma para divulgar os 
seus serviços e negócios.

Aqui, toda a mulher tem voz...

Inspire other women.
Tell us your story.

  Use this platform to advertise 
your unique services and business.

Here, every woman has a voice...

minfo@intra.co.mz

+258 85 580 6472 

M.infoFemmeM.infoFemme
Woman Entrepreneur

FOLLOW US



4 54

M.infoFemmeM.infoFemme

Direcção Editorial | Editorial Director

Paginação | Layout

Colaboradores | Colaborators

Fotografias | Photos

Tradução | Translation

Periodicidade | Periodicity

Propriedade da | Property of

Registo Sob No

Sede | Headquarters

 

Cell

E-mail

Luísa Nhaúle
Agência Versus

Ana Gonçalves (Magambi) 
Cristina Dionísio  
Lezli Macave 
Luana Santos 
MM&A Advogados 
Olinda Matlhombe 
Yara Adams  
Fitness Blueprint Mozambique

M.Info Femme
M.Info Femme
Monthly
Mulheres Empreendedoras | M.Info Femme
011/Gabinfo-DEC 2008
Rua da Resistência, Bairro Central, 
No 1642, Kampfumu,
Maputo, Mozambique
+258 85 580 6472
femme.minfo@ismoz.co.mz

Woman Entrepreneur

Dia internacional 
de Yoga

International 
Yoga Day

21st June
21 de Junho

M.infoFemme



6 7MULHER EMPREENDEDORA WOMAN ENTREPRENEUR MULHER EMPREENDEDORA WOMAN ENTREPRENEUR

My name is Lezli Paula Macave and 

I graduated in Political Science. I 

currently do not work in my field of 

study, by choice and mostly because other 

opportunities came along. Right now I work in a 

private company and I own Sabores no Ponto.

How it started? I’ve always liked baking sweets, 

but was very troubled when most of my cakes 

came out bad and I gave up on it for a while but 

something deep inside always took me back to 

the food network and other baking channels.  My 

salary was low did not meet my needs, and as 

time went on I saw an opportunity and decided 

to invest in a new concept here in Mozambique, 

which are tiny cakes in a pot and individual 

desserts. The first flavor sold was Red velvet and 

then Brigadeiro; once I got started I never stopped. 

Today I make several types of individual desserts 

and cakes in the pot and I hope to bring a lot of 

new desserts and concepts to our country. I have 

a deep passion for miniature cakes, and despite a 

few difficulties I experienced, I would like to expand 

one day. 

My advice to women who want to start their own 

business is don’t listen to your fears and doubts, 

listen to your intuition instead. Deep down you 

always know what to do and what is best for you. 

Sou Lezli Paula Macave, formada 

em Ciências Políticas. Não trabalho 

na minha área de formação, por 

opção e também porque surgiram outras 

oportunidades. Trabalho numa empresa 

privada e sou proprietária da Sabores no Ponto.  

 

Eu sempre gostei de fazer doces, só que andei 

numa maré bem baixa em que todos meus 

bolos saiam mal e desisti. Só que algo lá no fundo 

sempre me levava para os canais de confeitaria .  

Como o meu salário era muito baixo e não supria 

as minhas necessidades, decidi investir num 

conceito novo aqui em Moçambique, os bolos 

no pote e sobremesas individuais. O primeiro 

sabor vendido foi o red velvet e em seguida o 

brigadeiro. Daí não nunca mais parei. Hoje faço 

vários tipos de sobremesas individuais e bolos

no pote e espero trazer muita novidade para 

os meus clientes. Sobremesas e bolos em 

miniaturas são a minha paixão.

Meu conselho para as mulheres que desejam 

iniciar seu próprio negócio é não dar ouvidos 

aos seus medos e dúvidas, em vez disso, ouça 

a sua intuição. No fundo, tu sempre sabes o que 

fazer e o que é melhor para ti.

SABORES NO PONTO



My story began years ago when I dreamed of being a 

chef and recently my biggest dream came true—I 

graduated in Gastronomy and I am a Master Chef, but 

before all that I was waitress who dreamed of owning a bistro. I 

worked a little in the corporate management world and in 2005 I 

opened my own flower shop. We catered to decorating wedding 

venues, birthdays and other events. 

I’ve always liked bringing art into everything that I do and even 

though I owned a successful Flower Shop, the part of me that had 

a passion for food was still a part of my long term plans. When 

the economy in Mozambique began to decline in 2015 I saw an 

opening and transitioned from a Flower Shop to a Flower Shop 

Bistro. I wanted to create a place where people could escape the 

bustle of their work and have a cup of tea or a small snack while 

they shopped for flowers or made appointments to buy flowers for 

their venues. Eventually the demand was so great that it became 

a flower shop and restaurant. 

I believe that a business is only as good as the people who make 

it what it is, so I brought in experts to help train my florists and 

employees so we could serve our customers the best way we 

could. 

Unfortunately when the pandemic began it was the biggest drop 

for me. I lost almost 80% of my suppliers, my partnerships and 

revenue dropped. My florists left and I had to lay off my staff – 

but the thing about me is that I do not give up. Not for nothing. I 

learned at a very young age to be resilient; if something does not 

work out I try again, do it smarter. God doesn’t close all the doors, 

there’s always a way in. A quote from one of my favourite writers, 

Paulo Coelho, is that “When you want something, all the universe 

conspires in helping you to achieve it” And so even though I had to 

close down, I went back and took a few moments of reflection – it 

was as if everything was a puzzle that was finally coming together, 

and everything that I looked for, I found something better that 

would help me set up my beauty bar, “OM Beauty & Spa” and open 

earlier this year. 

The best part of running this business is the look on my customers’ 

faces when they leave. Some of them come in hurry, with worries 

and after sitting here with us for few minutes and when they leave 

they have a glow in their eyes that can’t really be described. It’s 

what makes me get up every day to make sure that I’m here, for 

every final touch with every one of our customers. My plan for 

the next 2-5 years is to expand, maybe have 2 beauty spas more 

spread across the city, maybe the whole province. 

My advice to other women who are scared of opening their own 

business is if you’re scared, buy a dog; or you shouldn’t even try it.  

So do it, open your business, start your healthy routine, start living 

your life as best as you can because life is too short and it will 

pass you by. Fear can paralyze you and make you feel stuck, and 

doesn’t really help much, does it? You can be scared, it’s normal 

to be scared, but don’t let it overpower you. If things don’t work, 

which sometimes they don’t, and you break down… you can still 

build something from those broken pieces. 

OM BEAUTY SPA
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Minha história começou há anos quando sonhava em 

ser chef de cozinha e recentemente meu maior sonho 

se tornou realidade - me formei em gastronomia e sou 

Master Chef, mas antes de tudo era uma servente que sonhava em 

ter um bistrô. Trabalhei um pouco no mundo da gestão corporativa e 

em 2005 abri minha própria floricultura. Cuidavamos da decoração 

de casamentos, aniversários e outros eventos.

Sempre gostei de trazer arte para tudo o que faço e, embora eu 

fosse dona de uma loja de flores com muito sucesso, a parte de mim 

que tinha paixão por comida ainda fazia parte dos meus planos 

de longo prazo. Quando a economia em Moçambique começou a 

declinar em 2015, vi uma abertura e passei de uma loja de flores para 

um bistrô de floricultura. Eu queria criar um lugar onde as pessoas 

pudessem escapar da agitação de seu trabalho e tomar uma 

xícara de chá ou um pequeno lanche enquanto compravam flores 

ou marcavam encontros para comprar flores para decoração dos 

seus eventos. Eventualmente, a procura foi tão grande que se tornou 

uma floricultura e um restaurante.

Eu acredito que um negócio é tão bom quanto as pessoas que o 

fazem o que é, então eu trouxe especialistas para ajudar a treinar 

meus floristas e funcionários para que pudéssemos atender nossos 

clientes da melhor maneira possível.

Infelizmente, quando a pandemia começou, foi a maior queda para 

mim. Perdi quase 80% dos meus fornecedores, minhas parcerias e 

receitas caíram. Meus floristas foram-se embora e tive que despedir 

meu pessoal - mas o que acontece comigo é que não desisto. Não 

por nada. Aprendi muito jovem a ser resiliente; se algo não der certo, 

tento de novo, de maneira mais inteligente. Deus não fecha todas 

as portas, sempre há uma entrada. Uma citação de um dos meus 

escritores favoritos, Paulo Coelho, é que “Quando você quer algo, 

todo o universo conspira para ajudá-lo a alcançá-lo”. Tive que fechar, 

voltei e tirei alguns momentos de reflexão - era como se tudo fosse 

um quebra-cabeça que finalmente estava se encaixando, e tudo 

que eu procurava, encontrei algo melhor que me ajudaria a montar 

o meu spa de beleza, “OM Beauty & Spa” e abre no início deste ano.

A melhor parte deste negócio é olhar no rosto dos meus clientes 

quando eles saem. Alguns deles vêm com pressa, preocupados 

e depois de ficarem sentados aqui conosco por alguns minutos, 

quando saem têm um brilho nos olhos que realmente não dá para 

descrever. É o que me faz levantar todos os dias para ter certeza de 

que estou aqui, a cada toque final com cada um de nossos clientes. 

Meu plano para os próximos 2 a 5 anos é expandir, talvez ter 2 spas 

de beleza mais espalhados pela cidade, talvez por toda a província.

Meu conselho para outras mulheres que têm medo de abrir seu 

próprio negócio é, se você está com medo, compre um cão; ou nem 

deveria experimentar. Então faça, abra seu negócio, comece sua 

rotina saudável, comece a viver sua vida da melhor maneira que 

puder porque a vida é muito curta e ela te passar. O medo pode te 

paralisar e fazer-te sentir presa, e realmente não ajuda muito, não 

é?  Pode estar com medo, é normal ficar com medo, mas não deixe 

que isso te domine. Se as coisas não funcionarem, o que às vezes 

não funcionam, e tu ficas destroçada ... ainda podes construir algo 

com essas peças quebradas. 
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Grief is all suffering caused by 

some loss, either of a person or 

of something that had a great 

meaning, meaning for life.

The greater the attachment to that 

something or person, the greater the 

meaning of that something or person, 

the greater the suffering or grief will be.

During the grieving process, there are five 

stages according to the Swiss-American 

psychiatrist Elisabeth Kübler-Ross

First phase: Denial and isolation.

Second phase: Anger. 

Third phase: Bargain. 

Fourth phase: Depression. 

Fifth phase: Acceptance

  It is normal to always associate mourning 

with the death of a person, but mourning 

is also the loss of something that is very 

important, mourning can happen for 

example at the end of a relationship, 

changing jobs, moving to another city or 

country.

It could be a dream that didn’t work, 

plans cancelled, a friendship that ended 

or a phase that ended, it could be a plan 

that didn’t work, that brings us the pain of 

loss, of absence, that is mourning.

Living mourning is difficult, but mourning 

that is not experienced can greatly affect 

mental health, well-being and physical 

health as well. We are in a moment of 

humanity where we live a collective 

MOURNING
BY  DR. LUANA SANTOS

PYCHOLOGIST
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mourning for the various losses due to the 

pandemic. This is the mourning that happens 

in relation to the loss of the loved one.

And there is self-mourning, where the person 

loses himself.

Many people experience internal mourning 

for having buried their self-esteem, their 

interior, their mental health. They lose the 

sparkle in their eyes, their joy, their smile, 

and they mourn for having buried their own 

existence, because of all the difficulties they 

have experienced. The prospect of life dies, 

hope dies, so the person abandons himself.

Some people are dead inside and no one 

notices, and they themselves do not feel safe 

asking for help, and often they have no one 

to ask for help.

There is a lyric in a song that says “I have 

lived in caves for years and no one has ever 

noticed” I believe that the lyrics of this song 

describes well what many people experience, 

the grief of themselves.

 Anguish, disappointment, sadness are killing 

the person little by little. It is a mourning of the 

soul in life, even though the living are dead, 

dead inside, dead to their very existence.

 We need to learn how to redefine losses, that 

is, to give other meanings to life, to seek new 

ways of living to be in the world, other ways 

of existing.

 

Each has a way of dealing with losses, with 

the cycles that end.

And we cannot be ashamed to ask for help, 

we need to help ourselves, we all need 

help in some area, asking for help is not 

a sign of weakness, it is not shameful, it is 

not humiliating, asking for help is a sign of 

maturity, of self-love, of intelligence.

If you feel that you are going through grief, do 

not hesitate to ask for help.

We are here!

12 13
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Luto é todo sofrimento causado por 

alguma perda seja de uma pessoa 

ou de algo que tinha um grande 

significado, sentido pra vida. 

Quanto maior o apego a esse algo ou 

pessoa, quanto maior o significado 

desse algo ou da pessoa maior vai ser o 

sofrimento ou seja o luto. 

Durante o processo do luto, existem 

cinco fases segundo a psiquiatra suíço-

americana Elisabeth Kübler-Ross 

Primeira fase: Negação e isolamento. 

Segunda fase: Raiva. 

Terceira fase: Barganha. 

Quarta fase: Depressão.  

Quinta fase: Aceitação 

É normal sempre associarmos o luto 

ao falecimento de uma pessoa, mas 

o luto é, também, a  perda de algo 

que é muito importante, o luto pode 

acontecer por exemplo em um término 

de relacionamento, em uma mudança 

de trabalho, mudança pra outra cidade 

ou país. 

Pode ser um sonho que não deu certo, 

planos cancelados, uma amizade que 

terminou ou uma fase que acabou, pode 

ser um plano que não deu certo, isso nos 

traz a dor da perda, da ausência isso é o 

luto. 

Viver  o luto é algo difícil, mas  um luto 

que não é vivido pode prejudicar muito 

a saúde mental o bem estar e a saúde 

LUTO
POR  DRA. LUANA SANTOS

PSICÓLOGA
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física também. 

Estamos em um momento da humanidade  

onde vivemos um luto coletivo pelas diversas 

perdas  por conta da pandemia. Esse  é o 

luto que  acontece em relação a perda do 

pessoa amada. 

E existe o luto de si, onde a pessoa perde a si 

mesma.    

Muitas pessoas vivem um luto interno por 

terem sepultado sua autoestima, seu interior, 

sua saúde mental. Perdem o brilho nos olhos, 

a alegria, o sorriso, e vivem um luto por terem 

sepultado a própria existência, por conta de 

todas as dificuldades vividas. A perspectiva 

de vida morre, a esperança morre então a 

pessoa se auto abandona. 

Algumas pessoas estão mortas por dentro 

e ninguém nota, ninguém percebe, e elas 

próprias não se sentem seguras em pedir 

ajuda, e muitas vezes não tem a quem pedir 

ajuda.

Há uma letra de uma música que diz “há 

anos que eu vivo em cavernas e ninguém 

nunca notou” acredito que o trecho dessa 

música descreve bem o que muitas pessoas 

vivem, o luto de si próprias. 

As angústias, decepções, tristezas vão 

matando a pessoa  pouco a pouco. É um 

luto da alma em vida, mesmo vivas estão 

mortas, mortas por dentro, mortas pra 

própria existência. 

Precisamos aprender a  Ressignificar as 

perdas, ou seja, dar outros sentidos pra vida, 

buscar novas formas de viver de estar no  

mundo outras formas de existir. 

 

Cada um tem uma forma de lidar com as 

perdas, com os ciclos que se encerram. 

E não podemos ter vergonha de pedir 

ajuda, precisamos nos ajudar, todos nós 

precisamos de ajuda em alguma área, 

pedir ajuda não é sinal de fraqueza, não é 

vergonhoso, não é humilhante, pedir ajuda 

é sinal de maturidade, de amor próprio, de 

inteligência. 

Se sente que está passando pelo luto, não 

hesite em pedir ajuda. 

Estamos aqui!

14 15
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The waist trainer, good or bad?

With many of us promising to stick 

to our New Year’s resolutions of 

keeping fit and losing weight, 

finding quick solutions such as skinny teas, diet 

pills and waist training are extremely common. 

Thanks to many celebrity endorsements of the 

waist trainers, mainly the Kardashian clan, a lot 

of women are depending on the waist trainers 

to supposedly help them lose weight and reduce 

their waist size. But are waist trainers safe and as 

effective as people say?

Let us start with some Pros of using a waist 

trainer.

1. An Hour Glass Shape: This why most 

women start waist training, it works. Corsets tuck 

in the waist and make the curves of the bustline 

and hips more noticeable.

2. Improves Posture: Wearing a waist trainer 

forces you to maintain good posture both while 

sitting and standing. The steel boning in the 

corset is rigid and doesn’t allow for slouching.

3. Weight Loss: Whilst wearing a waist trainer 

you will find that you cannot eat large portions 

of food. So, corsets can help you lose weight, but 

not by magically melting away body fat but by 

simply helping you limit food consumption.

4. Pain relief and rehab: Some women wear 

corsets for pain relief and support after back 

injury.

5. Postpartum Strengthening and 

tightening: Many women use waist trainers to 

more quickly return to their natural waist. And 

women who have had a cesarean section are 

recommended to wear waist trainers for six to 

eight weeks after delivery to give muscle support 

while they are healing.

Now for the risks associated with waist trainers 

that most women don’t know about

1. Harmful to your organs: Wearing a waist 

trainer for a long period of time can harm your 

organs, misplace them and cause permanent 

damage. Your lungs are deprived of oxygen due 

to a reduction of lung capacity by an estimated 

30-60%.

2. Increased chance of indigestion: The 

pressure applied to your abdomen can force 

acid from your stomach back up into your 

esophagus, giving you a bad case of heartburn.

3. Weakened core muscles: At some stage 

in the near future, we will cover the importance of 

having a strong core and what exactly the core 

muscles do for the overall functioning of your 

body. As for now it is important to know waist 

trainers provide support that would normally 

come from your core muscles. So, wearing a 

waist trainer and not training your core will leave 

you with severely weakened core muscles which 

will lead to poor posture and back pain.

4. Meralgia Paresthetica: Tight clothing, 

including waist trainers, may cause nerve 

damage. In particular, waist trainers may 

compress the nerve that runs down from the 

groin. This can cause something called meralgia 

paresthetica – burning, tingling, and numbness 

in the outer thigh.

5. Rash and infections: Waist trainers are 

often made from synthetic fabrics and are meant 

to be worn tightly. They tend to keep moisture 

(sweat) instead of allowing it to evaporate off 

your skin. This can cause irritation, leading to 

rashes and even bacterial and yeast infections.

The bottom line

These body shapers aren’t so good at giving 

you permanent, lasting results you’d wish to 

see. Afterall, all you’re doing is compressing 

your stomach and putting the fat elsewhere. 

Not getting rid of it. We would still strongly 

recommend the long and hard way of exercising 

and eating healthy, eliminating refined and 

processed foods, and including crunches and 

1-minute planks into your workout routine. You 

will definitely see the long-term results and not 

put your health at risk.

Fun fact:
Hunger is one of the biggest reasons 

why people gain weight. When people 

are hungry, they are more likely to eat 

larger portion of food. In addition hunger 

can increase your craving for unhealthy 

foods.

If you have any questions, please feel to send 

them in to femme.minfo.@ismoz.co.mz and 

our expert will respond to them in our next 

issue.
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O treinador de cintura, bom ruim?

Com muitos de nós prometendo seguir 

nossas resoluções de ano novo 

de manter a forma e perder peso, 

encontrar soluções rápidas, como chás magros, 

pílulas dietéticas e treinamento de cintura são 

extremamente comuns. Graças a vendas de 

cinta, principalmente do clã Kardashian, muitas 

mulheres estão dependendo da cinta para 

supostamente ajudá-las a perder peso e reduzir 

o tamanho da cintura. Mas será que são seguros 

e tão eficazes quanto as pessoas dizem?

Vamos começar com alguns Prós do uso de um 

treinador de cintura.

1. Formato de ampulheta: É por isso que a 

maioria das mulheres começa o treinamento da 

cintura; Os espartilhos são dobrados na cintura 

e tornam as curvas do busto e dos quadris mais 

visíveis.

2. Melhora a postura: o uso de um treinador de 

cintura obriga você a manter uma boa postura 

tanto sentado quanto em pé. A desossa de aço 

no espartilho é rígida e não permite curvatura.

3. Perda de peso: enquanto estiver usando uma 

cinta, descobrirá que não pode comer grandes 

porções de comida. Assim, os espartilhos podem 

ajudá-lo a perder peso, mas não derretendo 

magicamente a gordura corporal, mas 

simplesmente ajudando a limitar o consumo de 

alimentos.

4. Alívio da dor e reabilitação: Algumas mulheres 

usam espartilhos para alívio da dor e apoio após 

lesões nas costas.

5. Fortalecimento e aperto pós-parto: Muitas 

mulheres usam cintas para retornar mais 

rapidamente à sua cintura natural. E as 

mulheres que deram parto a cesariana devem 

usar cintas por seis a oito semanas após o parto 

para dar suporte muscular enquanto estão se 

recuperando.

Agora, para os riscos associados as cintas que 

a maioria das mulheres não conhece.

1. Prejudicial para seus órgãos: Usar um 

treinador de cintura por um longo período de 

tempo pode prejudicar seus órgãos, perdê-los e 

causar danos permanentes. Seus pulmões estão 

privados de oxigênio devido a uma redução da 

capacidade pulmonar em cerca de 30-60%.

2. Maior chance de indigestão: a pressão 

aplicada em seu abdômen pode forçar o ácido 

do estômago de volta ao esôfago, causando 

um forte caso de azia.

3. Músculos centrais enfraquecidos: No futuro 

próximo, abordaremos a importância de ter um 

núcleo forte e o que exatamente os músculos 

centrais fazem para o funcionamento geral do 

seu corpo. Por enquanto, é importante saber que 

os treinadores de cintura fornecem suporte que 

normalmente viria de seus músculos centrais. 

Portanto, usar um treinador de cintura e não 

treinar o núcleo deixará você com os músculos 

centrais gravemente enfraquecidos, o que 

resultará em má postura e dores nas costas.

4. Meralgia Parestésica: Roupas apertadas, 

incluindo cintas, podem causar danos aos 

nervos. Em particular, os treinadores de cintura 

podem comprimir o nervo que desce da virilha. 

Isso pode causar algo chamado meralgia 

parestésica - queimação, formigamento e 

dormência na parte externa da coxa.

5. Erupção cutânea e infecções: as cintas são 

feitos de tecidos sintéticos e devem ser usados 

apertadamente. Eles tendem a reter a humidade 

(suor) em vez de permitir que evapore da pele. 

Isso pode causar irritação, levando a erupções 

cutâneas e até infecções bacterianas e fúngicas.

O resultado final

Esses modeladores corporais não são tão bons 

em dar os resultados permanentes e duradouros 

que gostaria de ver. Afinal, tudo o que está a fazer 

é comprimir o estômago e colocar a gordura 

em outro lugar. Não está a se livrar da gordura. 

Ainda assim, recomendamos fortemente a 

maneira longa e difícil de se exercitar e se 

alimentar de maneira saudável, eliminando 

alimentos refinados e processados e incluindo 

abdominais e exercícios de 1 minuto em sua 

rotina de exercícios. Você definitivamente verá 

os resultados a longo prazo e não colocará sua 

saúde em risco.

Curiosidades:
A fome é uma das principais razões pelas 

quais as pessoas ganham peso. Quando 

as pessoas estão com fome, é mais 

provável que comam uma porção maior 

de comida. Além disso, a fome pode 
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The child’s first 1000 days of life, ranging 

from pregnancy to 2 years old, are the most 

important period for the development of 

the child’s life, where the greatest physical 

growth occurs, and development at all 

levels: cognitive, psycho -motor, language, 

social and emotional. It is the period when 

the foundations are established so that the 

child can reach their maximum potential 

throughout their life, thus being a unique 

opportunity for parents to provide the bases 

to support this development.

THE FIRST
1000 DAYS

What 
parents 
can do?
During the pregnancy

• Healthy eating

• Good physical condition

• Communicate with the baby

After birth

• Giving lap and affection

• Adequate food

• Access to health care

• Promote games and play

• Apply positive discipline

Support for children in this phase is 

considered the best investment to 

reach, in the future, a more cohesive 

and functional community.



Os primeiros 1000 dias de vida da criança, 

que vão desde a gravidez até aos 2 anos, 

são o período mais importante para o 

desenvolvimento da vida da criança, 

onde ocorre o maior crescimento físico, 

e o desenvolvimento a todos os níveis: 

cognitivo, psico-motor, linguagem, social e 

emocional. É o período onde se estabelecem 

as fundações para que a criança possa 

alcançar o seu máximo potencial o longo 

da sua vida, sendo assim uma oportunidade 

única para os pais providenciarem as bases 

SAÚDE & BEM -ESTAR HEALTH & WELLNESS23

PRIMEIROS 1000 DIAS

O que 
os pais 
podem 
fazer ?

Durante a gravidez

• Alimentação saudável 

• Boa condição física 

• Comunicar com o bebé

Após o nascimento

• Dar colo e afecto 

• Alimentação adequada 

• Acesso a cuidados de saúde

• Promover jogos e brincadeiras

• Aplicar disciplina positiva

O apoio às crianças nesta fase é considerado o melhor 

investimento para alcançar, no futuro, uma comunidade 

mais coesa e funcional. 
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ANA GONÇALVES
Doula, conselheira em aleitamento 
materno e formadora de cursos de 
preparação para a parentalidade.
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Anantara Bazaruto Island Resort
Ilha do Bazaruto, Inhambane, Mozambique
T:+258 84 304 6670 or +27 10 003 8973
E: bazaruto@anantara.com or E: cro.jnb@minorhotels.com

LIFE IS A JOURNEY. Visit anantara.com

IMMERSIVE YOGA WELLNESS RETREAT

 24 TO 28 JUNE (FOUR NIGHTS STAY)

BEACH VILLA:
Beach Villa per person sharing MZN 86 150
Beach Villa per person single MZN 106 820

BEACH POOL VILLA:
Price Per Person Sharing MZN 94 400
Price Per Person Single MZN 123 320

DELUXE SEA VIEW POOL VILLA
On request 

Package includes:
• Boat transfer from Vilankulos
• Healthy breakfast, lunch and dinner 
• Soft drinks, bottled water, hot beverages & in-room mini bar 
   (soft drinks only)
• All yoga and meditation classes as per your schedule
• One 60 minutes massage per person participating in the 
   retreat per stay
• Snorkelling equipment on request
• Free usage of bicycles (limited availability) 
• Sports facilities - Bike rides, tennis, soccer, basketball and 
   Clube Naval water slide
• Energising Non-Motorised water activities 
   (kayak and paddle boards)
• Kids Club access 
• Gymnasium access

Cancellation Policy
• Minimum number of participants: 10 pax (if minimum number is not 
   achieved, confirmed guests will be allowed to postpone or cancel their stay 
• Free change of date or cancellation up to 15 days prior to arrival

The wellness retreat will be conducted by Cristina Dionísio. Her signature yoga 
classes, workshops and meditation classes aim to get participants physically in 
shape and also focus on mental wellbeing.

With over 16-years of practicing yoga, being a 200-hour certified Yoga instructor 
by Yoga Alliance US and UK, she is passionate about sharing her love, knowledge, 
and experience with her students. Her teaching style is honest and focuses on not 
changing her students’ lives but giving them the tools to enhance it. 

Terms and Conditions
• Valid for stays between  24 to 28 June. (four nights stay) 
• Package excludes air or road transfers from Maputo, parking fees 
   in Vilankulos (guarded parking at MZN 250 per car per day)
• National park entry fees 
• Rate excludes alcoholic beverages 
• Rate is subject to availability
• Anantara Bazaruto Island Resort reserves the right to discontinue this 
   offer at any time
• This rate is applicable for Mozambican nationals and permanent 
   residents only
• Offer not combinable with any package or promotion
• Children 0 – 12 years, complimentary sharing with two adults on a roller 
   way bed (subject to availability)
• Teenagers 13 -17 years will be charged a supplement per night on a 
   roller way bed (subject to availability) in a Deluxe Sea View Pool Villa and 
   Anantara Pool Villa
• Rates are quoted in MZN and include prevailing tax of 17% 
• Minimum 4-night stay required

All yoga and meditation classes as per your schedule. Please request our 
retreat program for more information.

Anantara Bazaruto Island Resort
Ilha do Bazaruto, Inhambane, Mozambique
T:+258 84 304 6670 or +27 10 003 8973
E: bazaruto@anantara.com or E: cro.jnb@minorhotels.com

LIFE IS A JOURNEY. Visit anantara.com

The 60-minutes spa treatment can be booked at the participant’s discretion during their free time. Participants would be required to bring a Personal 
Journal, as well as yoga or comfortable clothes. Flip-flops are recommended. Towel and Yoga mats will be available at the Yoga deck

IMMERSIVE YOGA WELLNESS RETREAT
BY CRISTINA DIONÍSIO 

24 JUNE 2021

14:00 Boat Departure from Vilanculos
15:00 Arrival at Anantara Bazaruto Island Resort & spa
16:30 Welcome Circle
17:00 – 18:00 Evening Yoga Practice 
19:00 Dinner
20:30 – 21:00 Full Moon Meditation

25 JUNE 2021

Silence till the breakfast
7:30 - 9:00 Vinyasa Flow to energize the body
9:00 - 9:30 Meditation 
9:30 Breakfast All Together
Free Time

11:00 Workshop: Yoga Asanas and 
Pranayma Lab - 30 to 60 min
11:30 – 12:00 One-on-one conversations
16:30 - 18:00 Yoga Slow Flow for Rooting Down
19:00  Dinner
20:30 - 21:00 Meditation 

26 JUNE 2021

Silence time till breakfast
7:30 - 9:00 Ashtanga Inspired Flow
9:00 - 9:30 Meditation 
9:30 Breakfast All Together
Free Time

26 JUNE 2021

10:30 - 11:00 Workshop: The power of positive thinking 
Free Time

16:30 - 18:00 Yoga Slow Flow for Anxiety & Stress
19:00 Dinner 
20:30 - 21:00 Meditation 

27 JUNE 2021

Silence time till breakfast
7:30 - 9:00 Ashtanga Inspired Flow
9:00 - 9:30 Meditation 
9:30  Breakfast All Together 
Free Time

10:30 Workshop: How to use Yoga in our daily
 lives- 30 to 60 min 
Free Time

16:15 – 17:10 Sunset Dow Cruise for Pure Joy and Relaxation 
19:00 Dinner
20:00 – 21:00 Pranayama & Meditation 

28 JUNE 2021

Silence time till breakfast
7:30 - 8:30 Vinyasa Flow 
8:30 - 9:00 Meditation and Closing Circle
9:00 Breakfast All Together

24 TO 28 JUNE
Heighten your mental and physical health with an immersive wellness retreat at Anantara Bazaruto Island Resort.

SAÚDE & BEM ESTAR HEALTH & WELLNESS SAÚDE & BEM ESTAR HEALTH & WELLNESS
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must exist; j) consisting entirely or partially 

in kind, the description of these assets and 

the indication of the respective values; and, 

l) the date of the signing of the articles of 

association.

Commercial companies are considered to 

be subjects of law and, therefore, with their 

own legal personality, that is, capable, as 

legal persons that they are, to exercise rights 

and contract obligations.

The legal personality of commercial 

companies is not to be confused with that 

of their partners. Therefore, the assets of the 

companies are not related to the individual 

or private wealth of the partners. In addition 

to the fact that the obligations assumed 

by them only affect them up to the limit of 

their responsibilities, according to the legal 

norms prescribed for each type of company, 

this is because, the companies, as legal 

entities that are holders of their own rights 

independent of those of its members or 

partners; in short, commercial companies 

have their own rights, obligations and assets, 

different from those of their partners.

Under the terms of number 1 of article 82 of 

the Commercial Code, the types of company 

existing in our legal system are: corporations, 

capital and industry companies, limited 

partnerships, limited liability companies, 

sole proprietorships and public limited 

companies.

The minimum number of partners in a 

commercial company is two, unless the 

law requires a higher number or allows 

the company to be constituted by a single 

partner. Anyone, provided they are 21 years 

of age or older, can form a Commercial 

Company.

Minors who are over 18 years of age may 

exercise a business activity, as long as they 

are duly authorized by the parents, the 

guardian, any other person who has custody 

of the minor or by the judge in the absence 

of the parents or guardian, or when he / she 

understands convenient and timely to the 

interests of the child.

MM&A ADVOGADOS MM&A LAWYERS

A commercial company is a legal 

person born out of a statute or 

a social contract (a contract 

whereby the partners undertake to form 

a commercial company. In the case of an 

existing commercial company, the natural 

or legal person interested in participating 

in the capital of this corporate partnership, 

may enter into this contract of adhesion 

to the commercial company through a 

transfer of shares example), whereby two or 

more people are obliged to provide a certain 

contribution of goods or services, forming a 

patrimony destined the exercise of trade, 

and with the intention of sharing profits 

among themselves.

Under the terms of number 1 of article 92 of 

the Commercial Code (approved by decree 

law no. 2/2005 of 27 December; amended 

by decree law no. 2/2009 of 24 April and 

also by decree-law no. 1/2018 of 4 May), an 

articles of association must contain the 

following information: a) the identification 

of the partners and of those that they 

represent in the act; b) the type of company; 

c) the company name; d) the object of the 

company; e) the registered office; f) the 

duration; g) the capital of the company, 

indicating the manner and the term of 

its realization; h) the shareholdings in the 

capital subscribed by each one, the nature 

of the contribution of each one, as well as 

the payments made by each party; i) the 

composition of the company’s management 

and inspection, in cases where the latter 

Commercial 
Companies in 
Mozambique



28 29MM&A ADVOGADOS MM&A LAWYERS

no acto; b) o tipo de sociedade; c) a firma da 

sociedade; d) o objecto da sociedade; e) a sede 

social; f) a duração; g) o capital da sociedade, 

com indicação do modo e do prazo da sua 

realização; h) as participações do capital 

subscrito por cada um, a natureza da entrada 

de cada um, bem como os pagamentos 

efectuados por cada parte; i) a composição da 

administração e da fiscalização da sociedade, 

nos casos em que esta última deva existir; j) 

consistindo a entrada total ou parcialmente 

em espécie, a descrição desses bens e a 

indicação dos respectivos valore; e, l) a data da 

celebração do contrato de sociedade.

As sociedades comerciais são consideradas, 

sujeitos de direito e, portanto, com personalidade 

jurídica própria, ou seja, com aptidão, enquanto 

pessoas jurídicas que são, para exercer direitos 

e contrair obrigações.

A personalidade jurídica das sociedades 

comerciais não se confunde com a de 

seus sócios. Desta forma, o património das 

sociedades não tem relação com a fortuna 

individual ou particular dos sócios. Além de 

que as obrigações por estas assumidas só os 

afectam até o limite de suas responsabilidades, 

conforme as normas legais prescritas para cada 

tipo de sociedade, isto porque, as sociedades, 

como pessoas jurídicas que são tornam-se 

titulares de direitos próprios independentes 

dos de seus membros ou sócios; em suma, as 

sociedades comerciais têm direitos, obrigações 

e patrimónios próprios, distintos dos de seus 

sócios.

Nos termos do número 1 do artigo 82 do Código 

Comercial, os tipos de sociedade existentes 

no nosso ordenamento jurídico são: as 

sociedades em nome colectivo, sociedades de 

capital e indústria, sociedades em comandita, 

sociedades por quotas, sociedades unipessoais 

por quotas e sociedades anónimas.

O número mínimo de sócios numa sociedade 

comercial é de dois, salvo quando a lei exija 

número superior ou permita que a sociedade 

seja constituída por um só sócio. Qualquer 

pessoa, desde que tenha idade igual ou superior 

a 21 anos pode constituir uma Sociedade 

Comercial.

O menor de idade que seja maior de 18 anos, 

pode exercer actividade empresarial, desde 

que devidamente autorizado pelos pais, pelo 

tutor, por qualquer outra pessoa que detenha a 

guarda do menor ou pelo juiz na falta dos pais 

ou do tutor, ou quando entender conveniente e 

oportuno aos interesses do menor.

A sociedade comercial é a pessoa jurídica 

que nasce de um estatuto social ou de 

um  Contrato de Sociedade (contrato 

através do qual os sócios se comprometem 

à formação de uma sociedade comercial. No 

caso de uma sociedade comercial já existente, 

a Pessoa Física ou Pessoa Jurídica interessada 

em participar no capital social daquela, pode 

assinar este contrato para filiar-se à sociedade 

comercial através de uma cessão de quotas 

por exemplo), pelo qual duas ou mais pessoas 

se obrigam a prestar certa contribuição de 

bens ou serviços, formando um património 

destinado ao exercício do comércio, e com a 

intenção de partilhar os lucros entre si.

São condições essenciais para que uma 

sociedade se considere comercial, primeiro que 

tenha por objecto praticar um ou mais actos 

de comércio, e que se constitua em harmonia 

com os preceitos do Código Comercial vigente 

no nosso ordenamento ainda que se trate 

de uma sociedade que não tenha a sede 

principal ou a sua administração efectiva em 

território nacional, caso pretenda exercer em 

Moçambique a sua actividade por mais de um 

ano.

Nos termos do número 1 do artigo 92 do Código 

Comercial (aprovado pelo decreto lei n.º 2/2005 

de 27 de Dezembro; alterado pelo decreto lei n.º 

2/2009 de 24 de Abril e ainda pelo decreto-lei n.º 

1/2018 de 4 de Maio), um contrato de sociedade 

deve obrigatoriamente conter as seguintes 

informações: a) a identificação dos sócios e 

dos que em sua representação outorguem 

Sociedades Comerciais em Moçambique
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Olinda 
Matlombe

Quem será a minha mãe?

Quem será a minha mãe?

aquela que me trouxe ao mundo

e cruelmente deixou-me na rua, sem abrigo

quando ainda fervia o sangue do meu umbigo

aí, senti a maldade humana!

 

Quem será essa mulher?

que desistiu de ser feliz

porque carregava no ventre uma criança

uma criança sem sonhos 

atirada para um contentor de lixo

seria um peso ou lixo?

 

Quem será essa mulher?

essa mãe viciada em barracas

que num simples gesto

abandonou uma criança inocente 

 

Quem sabe inconsciente 

caiu no abismo, que jamais desejou...

não sentiu peso na consciência 

comemorou a minha destruição!

Quem será a minha mãe? 

Quem será essa mulher!?

A mulher que não me deu carinho, amor 

e nem espaço na sua vida,

trocou-me por uma  ilusão 

e abandonou-me num contentor 

Onde o plástico foi o meu cobertor! 

 

Oh! Quem será? Quem será essa mulher?

Que me trouxe ao mundo 

e engendrou a minha destruição!

Quem será!?

What made me write this poem was that I saw a newborn child abandoned in the 

garbage bin. It moved me a lot, because she was still a child and felt the human evil. 

With this poem I want to encourage people, especially teenagers not to abandon their 

children on the streets because they are not to blame for their failures. And even if they 

are going through difficult situations, they should seek help from their family or friends 

instead of doing that. A person’s life is worth more than things! Things pass, but people 

don’t.

ABANDONO
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Ajude-me! Socorro! Ajude-me!

Sou menino de rua 

Cansado de viver à volta do contentor

Deixe-me ser cantor

 

Tão pequeno, ingénuo 

Mas carrego muita dor 

desprezado e humilhado

pelas pessoas de má fé

A minha guitarra é o meu melhor amigo

Dela tiro melodias, para espantar o que sinto

 

Tanta experiência vivendo na rua

Meu irmão inconsolável

Não somos culpados, fomos abandonados

Quem sentirá essa dor por nόs?

 

Não conhecemos a porta de uma escola

Caminhamos por toda a cidade 

Descalços e Famintos 

 

MENINOS DE RUA
Vivemos violentados por outros mendigos

Ser que somos culpados por estar na rua?

Se não roubamos, somos roubados 

Quando pedimos, somos ignorados 

 

Os anos passam… 

A velhice vem, de tanto trabalhar

A nossa idade não conhecemos mais 

Talvez eu tenha 100 anos 

E o meu irmão 89

 

Que esperança posso eu ter 

Se ninguém me quer compreender?

Talvez o meu destino seja sofrer

Ontem, fui menino de rua

Hoje, sou um velho de rua

Ajude-me ! Socorro! Ajude-me!

Olinda 
Matlombe

I made this poem because I am concerned and I feel sorry with what happens to the 

people who live on the street. They are threatened badly and ignored as their lives do 

not matter. The purpose of this poem is to encourage people to donate and help those 

in need. It does not have to be a big gesture because even a simple gesture can change 

the world. Put yourself in someone else’s shoes, and make a difference!

 Eu fiz este poema porque me preocupo e sinto muito pelo o que acontece com as 

pessoas que vivem na rua. Eles são tratados mal e ignorados, como se suas vidas 

não importassem. O objetivo deste poema é incentivar as pessoas a doar e ajudar os 

necessitados. Não precisa ser um grande gesto, porque acredito que até um simples 

gesto pode mudar o mundo. Coloque-se no lugar de outra pessoa e faça a diferença!



34 35

M.infoFemme
Woman Entrepreneur

Agradecemos a todas as mulheres maravilhosas que colaboraram 
nesta edição de Maio com as suas histórias inspiradoras. 
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