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SILVIA FERREIRA
SILVIA FERREIRA
SILVIA FERREIRA
Can you tell us a little about your story: when

Homes became a safe haven, the only place where

able to provide more people with the opportunity

did you start and why did you decide to open a

the rules of distancing were not in force, so hiring

to enjoy better housing conditions. Even with

business? Who or what led you to this?

a company to do work inside your home was a

limited financial resources. When we think about

The idea of opening the company came in 2016

risk people were not willing to take, this was the

resources, we need to look beyond monetary

and was focused on the fashion industry, with

biggest challenge.

values and think about what is abundant in

the dream of dressing people better. We started

nature, in the backyard, and, in our family that can

selling clothing solutions where the customer did

What is the most fun part of your job? The

be transformed into value, comfort, well-being,

not need to travel and we delivered the solution in

hardest part?

aesthetics, and functionality. And indeed we can

size and for the desired occasion. With the recent

The most fun part of my job is proving that

do more with less.

changes in the world due to the pandemic and the

it is possible to significantly improve housing

need to adjust the lifestyle, we noticed a strong

conditions with fewer resources than you think.

Do you have any advice for other women who

migration of a good part of the income of families

The hardest part is not sacrificing quality due to

are afraid to take the first steps toward following

from short-term consumer goods to long-term

customers’ budget constraints.

their passions?

investments, with civil construction as one of the
biggest beneficiaries of such a movement.
What started as an idea of improving people’s

There’s a saying that goes “if advice was good it
What business area would you be in if you weren’t

would be sold”, so I prefer to leave some principles

in the area you are in now?

that can help other women who walk the path of

In the same area. Wouldn’t change.

entrepreneurship. First, we need to discover our

living conditions by dressing them better, turned

purpose; the purpose is like a fingerprint - it’s

into the quest to offer solutions for better

In your opinion, what else can be done for women

unique to each person, try to find the answer to

housing conditions in our communities.

entrepreneurs in our country?

why you do what you do, it’s a simple exercise

We started this journey building a family home,

Fostering

academies

that can help you realize what legacy they want

little knowing that it was the beginning of a

where women with more experience encourage

to leave. Expect challenges as they are sure to

journey to serve more people, it was at that

and mentor new women. We don’t need to repeat

come. If you have done the previous step it will

moment that our purpose became clearer and

the same mistakes that other women have made

be a question of equating if what moves you is

we found our space in the industry. Today we see

and already have the principles of knowing how

stronger than what tries to stop you. Seek help

great opportunities in the civil works and real

to work.

before giving up because your experience good or

more

entrepreneurship

estate asset management sector in Mozambique
and worldwide.

bad has value, if you haven’t won yet, remember
Where do you imagine being in the next 2 to 5
years as an entrepreneur?

What were the challenges you faced at the

In fact, we see our company’s vision as a reflection

beginning and now because of the pandemic?

of where we want to go as people, we want to be

at least you learned.
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SILVIA FERREIRA
Pode nos contar um pouco sobre a sua história:

com isso contratar uma empresa para fazer

condições habitacionais. Ainda que com limitados

quando começou e porquê decidiu abrir um

trabalhos dentro da sua residência era um risco

recursos

negócio? Quem ou o quê a levou a isso?

muita gente não estava disposto a correr, esse foi

recursos precisamos enxergar além de valores

o maior desafio.

monetários e pensar o que temos de abundante

A ideia de abrir a empresa veio em 2016, voltada
para a indústria da moda, com o sonho

vestir

financeiros.

Quando

pensamos

em

na natureza, no quintal, na nossa família que pode

melhor as pessoas, iniciamos vendas de soluções

Qual é a parte mais divertida do seu trabalho? A

ser transformado em valor, conforto, bem estar,

de vestuário onde o cliente não precisava se

parte mais difícil?

estética , funcionalidade. E de facto podemos

deslocar e nós entregavamos a solução no

A parte mais divertida do meu trabalho é provar

fazer mais com menos.

tamanho e para a ocasião desejada.

Com as

que é possível melhorar significativamente as

recentes transformações do mundo em função

condições de habitação com menos recursos

da pandemia e a necessidade de ajuste no estilo

que se pensa. A parte mais difícil é não sacrificar

Tem algum conselho para outras mulheres que

de vida, percebemos uma forte migração de boa

qualidade em função das restrições do orçamento

têm medo de dar os primeiros passos para

parte do dispêndio da renda das famílias de bens

dos clientes.

seguirem as suas paixões?

de consumo de curto prazo para investimentos

Há quem diga que se conselho fosse bom vendia-

de longo prazo, sendo a construção civil um dos

Em que área de negócios estaria se não estivesse

se, prefiro deixar alguns princípios que podem

maiores beneficiários de tal movimento. O que

na área em que está agora?

ajudar outras mulheres que trilham a caminhada

era uma ideia de melhorar as condições de vida

Na mesma área. Não mudaria.

do empreendedorismo.

se na busca de oferecer soluções de melhores

Na sua opinião, o que mais pode ser feito para as

Primeiro precisamos descobrir o nosso propósito;

condições de habitação nas nossas comunidades.

mulheres empreendedoras no nosso país?

o propósito é como uma impressão digital- é único

Começamos esta jornada construindo uma casa

Fomento

de

para cada pessoa, tente encontrar a resposta do

familiar, pouco sabendo que era o início de uma

empreendedorismo onde mulheres com mais

porquê que tu fazes o que tu fazes, é um exercício

trajetória para servir á mais pessoas, foi nesse

experiência encorajam e mentoram mulheres

simples e que pode ajudá-las a perceber que

momento que o nosso propósito ficou mais claro

principiantes. Não precisamos repetir os mesmos

legado pretendem deixar.

e encontramos o nosso espaço na indústria.

erros que outras mulheres já passaram e já tem os

Hoje enxergamos grandes oportunidades no

princípios de como dar certo.

das pessoas vestindo-as melhor, transformou-

de

mais

academias

sector de obras civis e gestão de ativos imobiliários

Espere desafios; é certo que eles virão, se você
tiver feito o passo anterior será uma questão de

Onde imagina estar nos próximos 2 a 5 anos

equação se o que te move é mais forte do que o

como empreendedora?

que tenta te frear. Procure ajuda antes de desistir

Quais foram os desafios que enfrentou no início

Na verdade enxergamos a visão da nossa

pois a sua experiência boa ou ruim tem valor, se

e agora por conta da pandemia?

empresa como reflexo de onde queremos ir como

não tiver vencido ainda, lembre pelo menos o que

As casas tornaram se um porto seguro o único local

pessoas, queremos poder proporcionar a mais

aprendeu.

onde não vigoravam as regras de distanciamento,

pessoas a oportunidade de desfrutar melhores

em Moçambique e no mundo.
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We are a young and dynamic Mozambican company, established in 2016.
Cosini is a multi-service company focused on the construction, real estate
and industrial solutions area. We are prepared to respond to all stages of the
implementation of small, medium and large projects. Our services help to
strengthen the efficiency of our customers, offering quality services that are
affordable, reliable and in accordance with international standards. Our multisector team is committed to delivering simple, fast and secure solutions.
When you think of Construction, think of Cosini. We offer Services of: Construction,
Land, Condominium and Property Management and Consulting.

Somos uma empresa moçambicana, jovem e dinâmica, constituída em 2016.
Cosini é uma empresa de multisserviços focada na área de construção, soluções
imobiliárias e industriais. Estamos preparados para responder a todas as etapas
da concretização

de pequenos, médios e grandes projectos.

Nossos serviços

ajudam a fortalecer a eficiência dos nossos clientes, oferecendo serviços de
qualidade acessíveis, confiáveis e de acordo com os padrões internacionais. Nossa
equipe multisectorial está comprometida em entregar soluções simples, rápidas e
seguras. Quando pensar em Construção, pense em Cosini. Oferecemos Serviços de:
Construção, Terrenos,Gestão de condominios e imoveis e Consultoria.

cosini.lda

cosini_lda

info@cosini.co.mz

+258 86 10 30 430 or 84 11 30 430

WOMAN ENTEPRETENEUR 10 MULHER EMPREENDEDORA

DÉRCIA
DÉRCIA

Can you tell us a little about your story: when

take any courses related to the area but I had

did you start and why did you decide to open

the opportunity to work at a radio station

a business? Who or what led you to this?

where I could develop my skills.

Since I was little I liked to create different

WOMAN ENTEPRETENEUR 11 MULHER EMPREENDEDORA

BELARMINO
BELARMINO

What is the most fun part of your job? The

given an opportunity to show the monster

hardest part?

that these ventures are, surely a lot would

The most fun part of my two endeavours

change. Therefore, I consider it extremely

is doing what I enjoy, there is no better

important that more trade market fairs be

fun. While I create the decoration items, I

held for women’s businesses, the creation of

things, paint, draw and do embroidery. When

This is how the DB brand was born, which

I had the subject of arts and crafts when I was

means Dércia Belarmino or rather MC Dércia

feel like a child playing with paper, ink, and

funds to encourage their initiatives, even if

still in primary school, it was where this taste

Belarmino. The first events I did for free as a

other things, this makes it a lot of fun. The

they are acquired through competitions, etc.

for the different arts revealed itself. I designed

way to win customers and launch myself in

hardest part is when I have to invent an art

and made some items for myself and to

the market. After that, as they say, I flew and

based on the client’s explanations, without

Where do you imagine being in the next 2 to

decorate my room.

shone (laughs). Now I’m known for my work of

an example to follow or when something

5 years as an entrepreneur?

turning what would have been a simple event,

goes wrong towards the end of the job. As

In the next few years, I intend to register my

into a memorable date.

an MC, I enjoy every moment of the event,

brand and become a reference for major

in games, dancing, and of course during

events. I hope to be a renowned master of

mealtimes (laughs) It becomes difficult when

ceremonies and that my arts will be the target
of tourists in our beautiful Mozambique.

As a teenager, I discovered that I could
use what I liked to do to my advantage
and generate an income. This thought was
driven by the financial difficulty that my

What were the challenges you faced at

I MC in events that have messy families where

family was going through at the time, so I

the beginning and now because of the

everyone wants to have an opinion on what

decided to create a business, making small

pandemic?

should and should not happen at the event,

Do you have any advice for other women

items with which I decorated the house and

When I joined the events’eventsry as Master

it’s really stressful.

who are afraid to take the first steps toward

thus conquering the customers who were

of Ceremonies I was only 20 years old. As the

the people who came into my house. As

first events were free I had two full months of

time passed, I decided to do it differently

work, so everything was fine. However, when

from the others who needed to buy all the

following their passions?
What business area would you be in if you

Powerful ladies, don’t limit yourself to the

weren’t in the area you are in now?

impossibility of other people or the fear that

it came to charging for my services, it felt like

If I wasn’t working with communication

exists in you. It is normal and natural to be

raw materials to create their arts. I thought

something was pushing people away from me

and art, I believe I would be selling several

afraid, otherwise, there would be no courage,

to myself, “I can use recycled material”

(laughs). One of the biggest challenges I faced

products because I had tried to do that

because courage is not the absence of fear,

and thus minimize costs as well as help the

at the beginning of this particular job was

before but I felt that I ended up discovering

but being able to face it. Believe in yourself

environment. With that, I started to make

getting clients to pay for the work I did.

something better.

first of all, if it looks like it’s going to go

interior decoration items and parties as a

wrong it’s ok, at least try to be sure. Falling is
The pandemic started just as I had started

In your opinion, what else can be done for

normal, not having immediate success is too,

being an MC, which doubled the difficulty

women entrepreneurs in our country?

so don’t be shy, fight for your dreams, and

In addition to this small business, I have the

mentioned above because the number of

I am where I am because people believed

shine.

business that I consider my best investment.

events reduced, and consequently the market

in my potential and gave me space to show

At the beginning of my youth, people around

was tight, let alone for a beginner. This is the

what I could offer. There are several women

me noticed a “talent” in me to communicate

venture I love to do the most because I have

with ventures that seem small but if they were

that not even I saw, even though I refused for

fun exploring what God has put in me, my

a long time, they ended up “forcing” me to

voice.

source of income.

enter the communication business. I didn’t
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Pode nos contar um pouco sobre a sua história:

Quais foram os desafios que enfrentou no início e

produtos pois já havia tentado fazer isso antes mas

quando começou e porquê decidiu abrir um

agora por conta da pandemia?

acabei descobrindo algo melhor.

negócio? Quem ou o quê a levou a isso?

Quando entro para os eventos como Mestre de

Desde pequena eu gostei de criar coisas diferentes,

cerimônias tinha apenas 20 anos, como os primeiros

Na sua opinião, o que mais pode ser feito para as

pintar, desenhar e fazer bordados. Quando tive a

eventos foram gratuitos tive dois meses cheios de

mulheres empreendedoras no nosso país?

disciplina de ofícios ainda no ensino primário, foi

trabalho, até aí estava tudo bem. Porém quando

Eu estou onde estou porque pessoas acreditaram no

onde realmente esse gosto pelas diferentes artes se

chega a fase de cobrar pelos meus serviços parecia

meu potencial e me deram espaço para mostrar o

revelou. Eu desenhava e fazia alguns artigos para mim

que alguma coisa expulsava as pessoas de mim

que eu podia oferecer. Existem várias mulheres com

e para decorar o meu quarto. Quando adolescente

(risos). Um dos maiores desafios que enfrentei no

empreendimentos que parecem pequenos mas se lhes

descobri que podia usar o que gostava de fazer

início desse trabalho em particular foi conseguir

fosse dada uma oportunidade de mostrar o monstro

a meu favor e gerar uma renda. Esse pensamento

clientes que pagassem pelo trabalho que fazia.

que são esses empreendimentos, certamente que

foi movido pela dificuldade financeira que a minha

A pandemia entrou eu ainda nos meus primeiros

muita coisa mudaria. Pelo que considero de extrema

família estava passando no momento, daí decidi criar

passos como Mestre de cerimônias, o que duplicou

importância que se façam mais feiras de exposição

um negócio fazendo pequenos artigos com os quais

a dificuldade citada acima, porque o número de

de negócios de mulheres, criação de fundos para

decorava a casa e assim conquistava os clientes que

eventos reduziu e consequentemente o mercado

incentivar as suas iniciativas, ainda que os mesmos

eram as pessoas que entravam em minha casa.

estava renhido, quanto mais para uma principiante.

sejam adquiridos por meio de concursos, etc.

Com o andar do tempo decidi fazer diferente dos

Esse é o empreendimento que mais amo fazer porque

demais que precisam comprar toda matéria-prima

me divirto explorando o que Deus colocou em mim,

Onde imagina estar nos próximos 2 a 5 anos como

para criar as suas artes. Pensei, eu posso utilizar

a voz.

empreendedora?

um material reciclado e assim minimizar os gastos

Nos próximos anos eu pretendo registar a minha

bem como ajudar o meio ambiente. Com isso passei

Qual é a parte mais divertida do seu trabalho? A

marca e me tornar referência para grandes eventos.

a fazer artigos de decoração de interiores e festas

parte mais difícil?

Espero realmente ser uma mestre de cerimônias

como uma fonte de renda. Além desse pequeno

A parte mais divertida dos meus dois empreendimentos

renomada e que minhas artes sejam alvo de turistas

negócio, tenho o negócio que considero o meu

é fazer o que eu gosto, não há diversão melhor.

no nosso belo Moçambique,

melhor investimento. No início da minha juventude,

Enquanto crio os artigos de decoração me sinto uma

as pessoas ao meu redor foram notando um “talento”

criança brincado com o papel, tinta e outras coisas,

Tem algum conselho para outras mulheres que têm

em mim para comunicar que nem mesmo eu via,

isso me diverte bastante. A parte mais difícil é quando

medo de dar os primeiros passos para seguirem as

mesmo tendo recusado por muito tempo acabaram

tenho de inventar uma arte baseada nas explicações

suas paixões?

“obrigando-me” a entrar no ramo da comunicação.

do cliente, sem um exemplo a seguir ou quando algo

Poderosas, não se limitem na impossibilidade de

Não fiz nenhum curso relacionado a área mas tive

dá errado já no fim do trabalho. Como MC me divirto

outras pessoas ou no medo que existe em vocês. É

oportunidade de trabalhar numa estação de rádio

em cada momento do evento, nas brincadeiras, dança

normal e natural ficar com medo, se não, não existiria

onde pude desenvolver minhas habilidades.

e claro no momento da refeição (risos) Torna-se difícil

coragem, porque a coragem não é a inexistência do

quando faço eventos em famílias confusas onde

medo mas sim conseguir enfrentar o mesmo.

É assim que nasce a marca DB que significa Dércia

todo mundo quer opinar sobre o que deve ou não

Acreditem em vocês antes de tudo, se parece que

Belarmino ou melhor MC Dércia Belarmino. Os

acontecer no evento, isso é realmente estressante.

vai dar errado tudo bem, tente ao menos para ter

primeiros eventos fiz de forma gratuita como forma

certeza. Cair é normal, não ter sucesso imediato

de ganhar clientes e me lançar no mercado. Depois

Em que área de negócios estaria se não estivesse na

também, então não fiquem acanhadas, lutem pelos

disso, como dizem, voei e brilhei (risos). Agora sou

area em que está agora?

vossos sonhos e brilhem.

conhecida pelo meu trabalho de fazer do que devia

Se não estivesse trabalhando com comunicação

ser um simples evento, numa data memorável.

e arte, creio que seria uma vendedora de diversos

WOMAN ENTEPRETENEUR 14 MULHER EMPREENDEDORA

WOMAN ENTEPRETENEUR 15 MULHER EMPREENDEDORA

Dércia Belarmino provides services in all
types of events as master of ceremonies
and produces different items of interior
decoration and special moments.

Dércia Belarmino

Dércia Belarmino presta serviços em
todo tipo de eventos como mestre de
cerimônias e faz a produção de diferentes
artigos de decoração de interior e
momentos especiais.

derciabelarmino

derciabelarmino02@gmail.com

+258 84 408 2068 ou 86 408 2068
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NATACHA AMIN

Can you tell us a little about your story:

and I had to make a lot of mistakes to

support women so that other women

when did you start and how did you get

learn. During the pandemic, the greatest

feel encouraged and in a society where

to where you are today?

challenge was to keep the doors open,

the labour market is mostly dominated

I believe that the starting point was my

we had to change our focus a little bit to

by men and where, nowadays, there is

training, I have a degree in Dentistry.

sell products related to the prevention

still a devaluation of women’s work that

When I finished the course I worked in

of COVID-19, and it was a strategy that

is reflected in the inequality of salary and

the clinical area for three years, and in

worked. In general, during the pandemic,

privileges between men and women.

the same period, I taught as a trainee

there was a drastic reduction in the

teacher in educational institutions. After

volume of sales of dental products.

Where do you imagine being in the next
2 to 5 years as an entrepreneur?

this experience, I did my master’s degree
in Brazil where I entered a dental practice

We noticed that you incline businesses

Leading projects and businesses with

for the first time and was delighted

that have to do with health and well-

excellence! I’m open to new possibilities, I

by the business model. It practically

being; what is the most rewarding part

don’t like to limit myself. I spent my entire

looked like a grocery store for dentists

of each branch? The hardest part?

life thinking that I would graduate as a

and I thought “wow! I need to take this

Health is my universe, the area that I

dentist, work as a dentist and life took me

concept to Mozambique!” And so it

dominate and feel very comfortable with.

to another path, which I am very proud of,

was, a dream was born that came to

For me, the hardest part of each project

feel very fulfilled, and it is the same open

materialize at Maputo Dental Shop. After

is always the beginning, but I also confess

and adventurous spirit that I think I keep

some time, enough to gain experience

that it is the part that gives me the most

throughout of my life.

and learn a lot, I became more clearly

pleasure.

aware of my inclination and passion for

conception! Seeing an idea come out of

Do you have any advice for other women

business. I currently participate in the

paper and turn into reality! It’s the feeling

who are afraid to take the first steps

business Aromatherapy_mz (specialized

of having a dream come true. It’s very

toward following their passions?

in essential oils and natural products)

satisfying.

My advice is just don’t be afraid!!! Take a

From

concept

creation

to

and also in Dr. Moz, which was recently

chance, surrender! Be bold!!! If someone

launched, the first telemedicine platform

What business area would you be in if

tells you it won’t work, prove them wrong.

in the country.

you weren’t in the area you are in now?

And don’t listen to very close people like

I can’t even imagine that possibility, but

parents, siblings, people who love you

What were the challenges you faced at

I think I would probably be in an office

tend to want to protect you! My mother

the beginning and now because of the

seeing patients or in a classroom teaching.

at the beginning of my journey as an

pandemic?

entrepreneur said “Take it easy, you are

I think the beginning is always a big

In your opinion, what else can be done

too hasty” Today the speech has changed,

challenge. Especially when there is a large

for women entrepreneurs in our country?

I feel that if I tell her tomorrow that I am

gap in management and administration

Women’s

going to open a business on the moon,

training. I’m a dentist and at the time I only

ensure that more women occupy positions

knew how to be a dentist I didn’t know

where they have the authority to decide

the challenges behind running a business.

and negotiate issues that affect them. We

For me, this was the biggest challenge

must continue to spread the word and

leadership

is

important

to

she will be the first to encourage it!
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Pode nos contar um pouco sobre a sua história: quando começou
e como chegou até onde está hoje?
Acredito que o ponto de partida foi a minha formação, sou
formada em Medicina Dentária. Quando terminei o curso trabalhei
na área clínica durante três anos, e no mesmo período leccionei
como docente estagiária em instituições de ensino. Depois desta
experiência fiz o mestrado no Brasil onde entrei pela primeira vez
numa dental e fiquei encantada pelo modelo de negócio. Parecia
praticamente uma mercearia para dentistas e pensei “wow! Preciso
levar este conceito para Moçambique!” E assim foi, nasceu um
sonho que se veio a materializar na Maputo Dental Shop.
Depois de algum tempo, o suficiente para adquirir experiência
e aprender muita coisa, fui percebendo com maior clareza a
minha inclinação e paixão pelos negócios. Actualmente tenho
participação na Aromaterapia_mz (especializada em óleos
essenciais e produtos naturais) e também na Dr Moz, lançada
recentemente, a primeira plataforma de telemedicina do País.

Em que área de negócios estaria se não estivesse
na área em que está agora?
Nem consigo imaginar essa possibilidade, mas acho que
provavelmente estaria num consultório a atender pacientes ou
numa sala de aulas a dar aulas.
Na sua opinião, o que mais pode ser feito para as mulheres
empreendedoras no nosso país?
A liderança das mulheres é importante para assegurar que mais
mulheres ocupem posições onde tenham autoridade para decidir
e negociar as questões que as afetam. Devemos continuar a
divulgar e a apoiar as mulheres para que outras mulheres se
sintam encorajadas e inspiradas! Devemos dar voz às mulheres que
tiveram suas vozes silenciadas durante anos
numa sociedade onde o mercado de trabalho é maioritáriamente
dominado por homens e onde, nos dias de hoje, ainda existe
uma desvalorização do trabalho da mulher que se reflete na

Quais foram os desafios que enfrentou no início e agora por
conta da pandemia?
Eu acho que o início é sempre um grande desafio. Principalmente
quando existe uma grande lacuna na formação em gestão e
administração. Eu sou dentista e na altura só sabia ser dentista não
conhecia os desafios por trás de gerir um negócio. Para mim esse
foi o maior desafio e tive que errar muito até aprender.
Durante a pandemia o grande desafio foi manter as portas
abertas, tivemos que mudar um pouco o nosso foco para venda de
produtos relacionados com a prevenção da COVID-19, e foi uma
estratégia que resultou. De modo geral durante a pandemia houve
uma redução drástica do volume de vendas de produtos dentários.
Notamos que tem uma inclinação para negócios que tem haver
com a saúde e bem estar; qual é a parte mais gratificante em
cada ramo? A parte mais difícil?
A saúde é o meu universo, a área que eu domino e me sinto muito
confortável. Para mim a parte mais difícil de cada projeto é sempre
o início, mas também confesso que é a parte que me dá mais
prazer. Desde a criação do conceito até a concepção! Ver uma
ideia sair do papel e transformar-se em realidade! É a sensação de
ter um sonho realizado. É muito gratificante.

desigualdade salarial e de previlégios entre o homem e a mulher
Onde imagina estar nos
próximos 2 a 5 anos como empreendedora?
A liderar projetos e negócios com excelência! Estou aberta a
novas possibilidades, não gosto de me limitar. Passei a minha vida
inteira a achar que iria me formar como dentista, trabalhar como
dentista e a vida me levou para outro caminho, do qual me orgulho
muito e me sinto muito realizada, e é o mesmo espirito aberto e
aventureiro que penso manter ao longo da minha vida.
Tem algum conselho para outras mulheres que têm medo de dar
os primeiros passos para seguirem as suas paixões?
O meu conselho é justamente não tenham medo!!! Arrisquem-se,
entreguem-se! Sejam atrevidas!!! Se alguém vos disser que não
vai dar certo, provem o contrário. E não ouçam pessoas muito
próximas como pais, irmãos, pessoas que vos amam tedem a
querer vos proteger! A minha mãe no inicío da minha jornada
como empreendedora dizia “Vai com calma,és muito precipitada”
Hoje o discurso mudou, sinto que se eu lhe disser amanhã que vou
abrir um negócio na lua, elá será a primeira a incentivar.
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THE PROBATIONARY PERIOD IN INDIVIDUAL WORK SITUATIONS
Mozambican labour relations are regulated,

responsibility, initiative, among others.

date of conclusion of the employment contract

among others, by law nº 23/2007 (Labour Law

Since the probationary period has the purpose

but from the beginning of the execution of

of Mozambique), which establishes a complex of

of adaptation and mutual knowledge, starting

the contract since only from this moment it is

rules that aim to discipline the relations between

at the beginning of the performance of the

possible to know the conditions under which the

employer and worker, which are characterized

contract, it is not acceptable for the parties to

work is performed.

by the existence of a hierarchical and within the

enter into a fixed-term employment contract

scope of work organization, materialized through

where a probation period is established, and at

Pending the probationary period, the parties are

an employment contract, it is in this context that

the end of this contract intend to renew it and

free to disassociate themselves, so that, unless

the legal figure of the probationary period arises.

establish a new probationary period since they

otherwise stipulated, the right conferred on the

cannot claim to know each other as they have

parties to terminate the employment contract

Pursuant to Article 46(1) of the Labour Law, the

already worked together for a sufficient period

does not depend on invoking just cause, and any

probationary period corresponds to the initial

during the validity of the previous contract.

of them may terminate the contract for reasons

time of execution of the contract in which the

completely

unrelated

to

them,

aside

from

parties (employee and employer) must act in

The duration of the Probationary Period varies

order to allow mutual knowledge, in order to

depending on the type of contract in question

assess the interest in the maintenance of the

and the degree of complexity of the function to

During the probation period, the parties do

employment contract.

be performed by the employee. The need for this

not need to invoke just cause to terminate the

“trial period” or “trial” exists above all in contracts

contractual relationship, so the decision to

The probationary period is, therefore, a phase

of indefinite duration. Thus, in the absence of a

terminate the employment contract depends

in which the parties study each other, and the

stipulation to the contrary, probationary periods

only on the formality of prior notice, in writing to

employer takes the opportunity to verify, by the

have a maximum duration of:

the counterparty, at least seven days.

behaviour of the worker on a day-to-day basis

(i) In fixed-term contracts: 90 days in contracts

As a rule, the right to terminate the employment

and on the ground, whether or not they are

lasting more than 1 year, which period is reduced

contract during the probationary period does not

fit for the function for which they were hired

to 30 days in contracts lasting between 6 months

imply the payment of any compensation to the

because It is important for the employer that the

and 1 year; 15 days on contracts lasting up to 6

counterparty, but its payment may be subject to

situation resulting from the employment contract

months.

an agreement between the parties.

stabilizes if the worker shows that they have the

(ii) In contracts with an uncertain term: 15 days

desired work skills. Likewise, the worker takes

in contracts whose duration is expected to be

In conclusion,

the opportunity to ascertain the specific working

equal to or greater than 90 days;

The inclusion of the probationary period in

conditions (place of work, working hours, co-

(iii) For contracts for an indefinite period: 90

employment contracts is, on the one hand,

workers, etc.)

days for most workers and 180 days for mid-

advantageous because it allows for mutual

level and higher-level technicians and workers in

knowledge between the parties, however, the

confused with the internship, because, although

management and management positions.

principle of free detachment can, in a certain

both consist of an adaptation period, in the

The inclusion of the probationary period in

way, allow the parties to take advantage and

probationary period, as already mentioned above,

employment contracts must be expressed in

terminate the employment contract for whatever

the adaptation falls to both the employer and the

writing, and in situations where the parties

reasons they want (unrelated to the employment

worker, while in the internship, the characteristics

have not stipulated it in writing, its exclusion is

relationship),

only of the candidate (intern) adapt to the

presumed.

counterparty who expects a continuous duration

position,

The probation ary period starts not from the

of the work.

The

probationary

such

as

period

should

attendance,

not

be

punctuality,

performance.

thus

ending

up

harming

the
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O PERÍODO PROBATÓRIO NAS SITUAÇÕES INDIVIDUAIS DE TRABALHO
As relações laborais moçambicanas são reguladas

(estagiário) se adaptam ao cargo, tais como a

tenham estipulado por escrito presume-se a sua

entre outras, pela lei nº23/2007 (Lei do Trabalho

assiduidade,

exclusão.

de Moçambique), que estabelece um complexo

iniciativa, entre outros.

O período probatório conta-se, não partir da

de normas que têm como finalidade disciplinar

Sendo que o Período probatório tem a finalidade

data da celebração do contrato de trabalho

as relações entre empregador e trabalhador,

de adaptação e conhecimento mútuo, tendo o seu

mas do início da execução do contrato, pois só

relações essas caracterizadas por existência de

início no começo da execução do contrato, não

a partir deste momento é possível conhecer as

uma natureza hierárquica e permanente no âmbito

é aceitável que as partes celebrem um contrato

condições em que o trabalho é prestado.

da organização do trabalho, materializadas por

de trabalho a prazo certo onde se estabelece

Na pendência do período probatório há livre

via de um contrato de trabalho, é neste contexto

um período probatório, e no fim desse contrato

desvinculação entre as partes, pelo que, salvo

que surge a figura jurídica do período probatório.

pretendem renova-lo e estabelecer um novo

estipulação em contrário, o direito conferido às

Segundo o disposto no 1 do artigo 46º da lei de

período probatório uma vez que, não podem

partes de fazer cessar o contrato de trabalho não

trabalho, o período probatório corresponde ao

pretender conhecer-se porquanto já conviveram

depende de invocação de justa causa, podendo

tempo inicial de execução do contracto em que

durante um período suficiente na vigência do

qualquer delas denunciar o contrato por razões

as partes (trabalhador e empregador) devem

contrato anterior.

completamente alheias ao desempenho da

agir no sentido de permitir o conhecimento

A

recíproco, por forma a avaliar o interesse na

consoante o tipo de contrato em causa e o grau

Durante o período probatório, as partes não

manutenção do contracto de trabalho.

de complexidade da função a desempenhar pelo

necessitam de invocar justa causa para pôr termo

O período probatório é, pois, uma fase em que as

trabalhador. A necessidade desse “período de

à relação contratual, pelo que, a decisão de fazer

partes se estudam mutuamente, o empregador

prova” ou de “ experiência”, existe sobretudo nos

cessar o contrato de trabalho, depende apenas

aproveita para verificar, pelo comportamento

contratos de duração indeterminada.

da formalidade do aviso prévio, por escrito à

do trabalhador no dia-a-dia e no terreno, se

Assim, na falta de estipulação em contrário, os

contraparte, com antecedência mínima de sete

este serve ou não para a função pela qual foi

períodos probatórios têm uma duração máxima

dias.

contratado pois ao empregador, interessa que

de:

Em regra, o direito de denunciar o contrato de

a situação resultante do contrato de trabalho se

(i)Nos contratos a prazo certo: 90 dias nos

trabalho durante o período probatório, não

estabilize, se o trabalhador mostrar que possui

contratos com duração superior a 1 ano, período

implica o pagamento à contraparte de qualquer

as aptidões laborais pretendidas. De igual modo,

esse que é reduzido a 30 dias nos contratos com

indemnização mas o seu pagamento pode ser

o trabalhador aproveita, apurar se as condições

duração compreendida entre 6 meses e 1 ano; 15

objecto de acordo entre as partes.

concretas de trabalho (local de trabalho, horário

dias nos contratos com duração de até 6 meses.

de trabalho, colegas de trabalho, etc), na nova

(ii)Nos contratos a prazo incerto: 15 dias nos

Concluindo,

organização em que se incorporou, tornam

contratos cuja duração se preveja igual ou

A inclusão do período probatório nos contratos

aceitável a permanência indefinida do vínculo

superior a 90 dias;

de trabalho é por um lado vantajoso porque

laboral assumido.

(iii)Nos contratos por tempo indeterminado: 90

permite o conhecimento mútuo entre as partes,

O período probatório não deve ser confundido

dias para a generalidade dos trabalhadores e 180

no entanto, o principio da livre desvinculação,

com o estágio, pois, embora ambos consistam

dias para os técnicos de nível médio e superior e

pode de certa forma permitir que as partes

num

os trabalhadores que exerçam cargos de chefia

aproveitem-se e façam cessar o contrato de

probatório como já se referiu acima, a adaptação

e direção.

trabalho por quaisquer razões que quiserem

recai tanto para o empregador assim como

A inclusão do período probatório nos contratos

(estranhas a relação de trabalho), acabando por

para o trabalhador ao passo que no estagio são

de trabalho deve ser expressa de forma escrita,

prejudicar assim a contraparte que expectativa

verificadas as características apenas do candidato

sendo que, nas situações em que as partes não o

uma duração continua da prestação do trabalho.

período

de

adaptação,

no

período

duração

pontualidade,

do

Período

responsabilidade,

Probatório

varia

contraparte.

O

n the 24 th of May, we had the utmost

you have to work hard and work honestly.

pleasure

Working hard means learning and sharing.

of

Foundation’s

attending
Breakfast

SPROWT
Live

witth

Working hard means having to make sacrifices

esteemed guest, Her Excellency President of

from time to time. You also need to learn how to

the Parliament, Esperança Bias. Among other

give value to the knowledge of others because

guests were representatives of the Minister of

you don’t know everything and most importantly

Gender, Women and Social Action, National

you have to like what you do.

Director of Gender, Lídia Manuel Chongo,

She also spoke on topics such as the lack of

Canada´s High Commissioner represented by

women in leadership positions in the country

Ms. Lindsay Patridge, SPROWT Ambassador

and how it’s important to empower both men

João Figueredo, and Artists Dora Sumbana and

and women, to not cause imbalance, even

Sebastião Coana among others.

though we shoulder always keep in mind that
for the longest time, women have always been

Rumina Fateally, Co-Founder and President of

in a position of disadvantage. It was a very

SPROWT started off the breakfast by giving us

enriching conversation in that we had both men

some insight into Her Excellency’s biography

and women giving their stance on the general

and we were then given the honour of learning

situation of women professionally in the country

more about her history and how she climbed

and we commend SPROWT Foundation for their

the ladder to be seated in one of the most

initiative and for creating such an educational

prestigious seats, not only presiding over our

and unique experience. It was an honour for us

parliament but representing all women of our

to be part of such a wonderful event and we’re

country. She shared that she was very lucky to

looking forward to seeing the social impact that

start her professional career working at a bank,

SPROWT Foundation will most certainly have in

where she learned how important it is to be

Mozambique.

disciplined and that if you want to “get into life”,

N

o dia 24 de Maio, tivemos o maior

que se trabalhar duro e trabalhar honestamente.

prazer de participar no Breakfast Live

Trabalhar duro significa aprender e partilhar.

da Fundação SPROWT com aestimada

Trabalhar duro significa ter que fazer sacrifícios

convidada,

do

de vez em quando. Também precisa-se aprender

outros

a dar valor ao conhecimento dos outros porque

convidados estavam representantes da Ministra

niguem sabe tudo e o mais importante é gostar

do Gênero, Mulher e Ação Social, a Diretora

do que faz.

Assembleia,

Sua

Excelência

Esperança

Bias.

Presidente
Entre

Nacional do Gênero, Lídia Manuel Chongo, Alta
Comissária do Canadá representada pela Sra.

Ela também falou sobre temas como a falta

Lindsay Patridge, Embaixador da SPROWT

de mulheres em cargos de liderança no país e

João Figueiredo e Artistas Dora Sumbana e

como é importante empoderar tanto homens

Sebastião Coana entre outros.

quanto mulheres, para não causar desequilíbrio,
embora tenhamos sempre em mente que por

Rumina Fateally, Co-Fundadora e Presidente

muito tempo as mulheres sempre estiveram em

da SPROWT começou o evento dando-nos a

situação de desvantagem. Foi uma conversa

biografia da Sua Excelência e então tivemos a

muito enriquecedora, pois tivemos tanto homens

honra de saber mais sobre sua história e como

como mulheres dando suas opinões sobre a

ela subiu a escada para estar hoje sentada em

situação geral das mulheres profissionalmente

um das cadeiras mais prestigiosas do país, não

no país. Parabenizamos a Fundação SPROWT

só presidindo sobre a nossa assembleia, mas

pela iniciativa e por criar uma experiência tão

representando todas as mulheres do nosso país.

educativa e única. Foi uma honra para nós

Ela partilhou que teve muita sorte de começar

fazer parte de um evento tão maravilhoso e

sua carreira profissional trabalhando em um

estamos ansiosos para ver o impacto social

banco, onde aprendeu o quão importante é ser

que a Fundação SPROWT certamente terá em

disciplinado e que se quiser “ingrar na vida”, tem

Moçambique.

S

PROWT Foundation was established to the development of Mozambique.
on March 24, 2021, with a key Women, Children, and Organizations

mission to inspire people to find their life are our 3 main focus areas, emphasizing
purpose, unleash potential and reveal

women in society, humanistic values,

their unique talents. SPROWT’s purpose and child-centered learning models for
is to promote gender equality, provide early childhood development.
valuable

education

A

Fundação

and

SPROWT

contribute

foi

criada o desenvolvimento de Moçambique.

em 24 de março de 2021, com a Mulheres,

Crianças

e

Organizações

missão principal de inspirar as pessoas a são nossas 3 principais áreas de foco,
encontrar seu propósito de vida, liberar enfatizando as mulheres na sociedade,
potencial e revelar seus talentos únicos.

valores humanísticos e modelos de

O propósito da SPROWT é promover aprendizagem centrados na criança
a

igualdade

de

gênero,

fornecer para o desenvolvimento da primeira

educação valiosa e contribuir para

www.sprowtfoundation.org

infância.

info@sprowtfoundation.org

+258 85 882 8995

M.infoFemme

Woman Entrepreneur

Fundadora | Founder
Direcção Editorial | Editorial Director
Paginação | Layout
Colaboradores | Colaborators

Elena Son
Luísa Nhaúle
Agência Versus
Natacha Amin
Dércia Belarmino
Silvia Ferreira
MM&A Advogados
SPROWT FOUNDATION

Fotografias | Photos

M.Info Femme

Tradução | Translation

M.Info Femme

Periodicidade | Periodicity
Propriedade da | Property of
Registo Sob N

o

Sede | Headquarters

01st June : Happy Children’s Day

Monthly
Mulheres Empreendedoras | M.Info Femme
011/Gabinfo-DEC 2008
Rua da Resistência, Bairro Central,
No 1642, Kampfumu,
Maputo, Mozambique

Cell
E-mail

+258 85 580 6472

Agradecimentos // Acknowlegdements

femme.minfo@ismoz.co.mz

Agradecemos a todas as mulheres maravilhosas
que colaboraram nesta edição de Maio com as
suas histórias inspiradoras.
We are very grateful to all the lovely ladies who
collaborated in this issue with their inspiring stories.

EVERY WEEK
IN YOUR HAND

1 2 Y E A R S C O M M U N I C AT I N G
BRANDS - SERVICES - PRODUCTS
AND MORE
#fiquememcasa
www.mozambiqueinformation.com

#stayathome

