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LIVE
MUSIC
Apresenta

Don’t miss MIGUEL XABINDZA show at Ancora Lounge Bar (Casino Polana)
this Saturday 24 December, 22h00 - 01h00

Free entrance. Av da Marginal nº 5289, 672 Maputo

GRAN’MAH CONCERT at Gil Vicente Cafe Bar
this Friday 23 December, 22h30

300 entrance fee. A concert not to miss!
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BANDA KAKANA live performance at MarnaBrasa Restaurant, Friday 
23 December, 19h00

Reserve your table: 84 3009 792

2017 NEW YEAR CELEBRATION AT MUNDOS MATOLA
Saturday 31st December. Live band entertainment, entry fee 500MT 

For more information contact 84 430 4300

CAPE VERDE NIGHT - TONIGHT (22nd Thursday)
The band TRIO ORIAZUL will be perfroming live “Cape Verde” music, 

at Wine Lovers located Av. Mao Tse Tung, nº1258
Contact 843344466/842619214 to reserve a table
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Satisfy
your Rapidismo
Enjoy fast Internet with 3.75G network

Allow Devices Configurate

HOTSPOT

Tania’s Cellphone
Allow all devices

14:383GVodaCom
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Nucleo de Arte presents
HODI BAND

Sunday 25 December
19h00 at Nucleo de Arte

Entry 200MT

A Hikineni presents AFRICA DANCAR MOZAMBIQUE 5th EDITION
Registation open 13 January 2017 - FINAL SHOW 25 February 2017

Come be a part of the competition and stand a chance to 
win a 100 000MT!      www.ahikineni.org

LAYLIZZY SHOW (Mozambica hip hop artist)
24th December, 22h00 at Club317, located down town next to 
Teatro Gungu. Entry fee 300MT. Come and support local talent. 
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Inhaca Island  
30% Discount 

on website 
prices until 31 
January 2017 

on new 
bookings 

www.nahyeenilodge.com 
info@nahyeenilodge.com 

www.chamfutalodge.com   
Info@chamfutalodge.com 

For bookings and enquiries contact Beverley 84 281 8560 

High quality, effective and reliable Translation Services
Languages: English to Portuguese/Portuguese to English

Particular expertise in the area of Health
Rate: 18 USD/220 words. Email: info@pwd.co.mz

Vodacom
Tudobom pra ti

Satisfy your Rapidismo
Enjoy fast Internet with 3.75G network

Small fully furnished garden flat combined sitting 
and diring area, seperate bedroom, bathroom and 

kitchen to let in Bairro Triunfo

Available immediately December 2016. Full 
service, laundry, water and light included 

36,000MT per month. Suitable for single person.

More details: +258-21-450207
E-Mail:  spenceconsult@intra.co.mz

GARDEN FLAT FOR RENT
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M.Info

Please Follow our M.Info page on 
Facebook for 

weekly updates

 
 

 
Christmas present 

 
Yamaha  

Outboard Motor 
15HP  

4 STROKES 
ABSOLUTELY NEW! 

 
 
 

Electric starter, remote control 
Long shaft 

Mod. F15C nº. EAGK 1014000 
New, never used, still in its box. 

Delivery in Mozambique Island, Nampula or 
Nacala, after payment.  

 
 

MTN 225.000 
US$ 3.000 

(Normal price 7,000) 
 

 
Please contact Bruno 

+258 842 131 488 
+258 878 274 645 
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Women Entrepreneurs
 Mulheres Empreendedoras

 
 
 

 
 

Associação das Mulheres Empresarias e Empreendedoras de Moçambique 
 
A FEMME é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2009. A associação tem como seu 
objectivo principal “incrementar a competitividade e consolidar o desenvolvimento de empresas, 
formais e informais, lideradas por mulheres em Moçambique”. Trata-se de uma iniciativa de mulheres 
e para as mulheres que procura contribuir para a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique 
nomeadamente nas componentes legal, social e económica. Também tem procurado representar as 
mulheres nos fóruns relevantes e dar visibilidade ás empresas e empreendimentos desenvolvimentos 
por mulheres no nosso país. 
 
A acção da FEMME é mediada pelo seu Plano Estratégico e cujo processo de revisão estará a 
decorrer em breve para adaptar a associação ao novo contexto socioeconómico do país e aos 
desafios que daí advém ás mulheres empresárias e empreendedoras. 
 
São membros da FEMME mulheres a titulo individual e de suas empresas e negócios. Se não é 
ainda membro por favor entre em contacto com a nossa equipa para se inscrever. Use o e-mail: 
femmemocambique@gmail.com  
 
Nas suas actividades a FEMME conta com diversos programas nomeadamente formação dos seus 
membros, apoio na internacionalização de negócios, incubação de ideias e negócios, formalização 
de negócios e empresas, facilitação do apoio para acesso ao financiamento entre outras acções. 
 
A FEMME disponibiliza ás suas associadas alguns serviços e comunicação regular através da sua 
newsletter e website. E colabora com diversas entidades nacionais e internacionais como, por 
exemplo, o Banco Africano de Desenvolvimento, Embaixada da Noruega, Embaixada da Suécia, 
Organização Internacional de Trabalho, Banco Terra entre outros. 
 
Trabalhamos ainda em estreita colaboração com a Graça Machel Trust e estamos a apoiar o 
estabelecimento das redes e iniciativas em Moçambique e á semelhança da implementação que já 
se verifica em outros países de África. 
 
A principal vantagem que as mulheres empresárias e empreendedoras ganham ao associar-se a 
FEMME, é a exposição dos seus negócios e ainda a partilha de oportunidades de negócio, acesso a 
formação e educação e possibilidade de tirar partido maior de sinergias para consolidar os seus 
negócios. E ainda a oportunidade de ter voz em fóruns adequados sobre os constrangimentos ao 
ambiente de negócios que enfrentam no seu dia-a-dia. 
 
Junte-se a nós! Esperamos por si. 
 
 
Faça a sua inscrição e obtenha mais informações sobre a FEMME através do e-mail 
femmemocambique@gmail.com e caso esteja interessada em obter mais informações sobre a 
implementação em Moçambique dos programas da Graça Machel Trust contacte-nos pelo mesmo 
e-mail. 
 
 

Associação das Mulheres Empresarias e 
Empreendedoras de Moçambique

A FEMME é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2009. 
A associação tem como seu objectivo principal “incrementar a 
competitividade e consolidar o desenvolvimento de empresas, formais 
e informais, lideradas por mulheres em Moçambique”. Trata-se de uma 
iniciativa de mulheres e para as mulheres que procura contribuir para 
a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique nomeadamente 
nas componentes legal, social e económica. Também tem procurado 
representar as mulheres nos fóruns relevantes e na CTA e dar visibilidade 
ás empresas e empreendimentos desenvolvimentos por mulheres no 
nosso país.

A acção da FEMME é mediada pelo seu Plano Estratégico e cujo processo 
de revisão estará a decorrer em breve para adaptar a associação ao 
novo contexto socioeconómico do país e aos desafios que daí advém ás 
mulheres empresárias e empreendedoras.

São membros da FEMME mulheres a titulo individual e de suas empresas 
e negócios. Se não é ainda membro por favor entre em contacto com a 
nossa equipa para se inscrever. Use o e-mail: femmemocambique@gmail.
com 

Nas suas actividades a FEMME conta com diversos programas 
nomeadamente formação dos seus membros, apoio na 
internacionalização de negócios, incubação de ideias e negócios, 
formalização de negócios e empresas, facilitação do apoio para acesso ao 
financiamento entre outras acções.

A FEMME disponibiliza ás suas associadas alguns serviços e comunicação 
regular através da sua newsletter e website. E colabora com diversas 
entidades nacionais e internacionais como, por exemplo, o Banco Africano 
de Desenvolvimento, Embaixada da Noruega, Embaixada da Suécia, 
Organização Internacional de Trabalho, Banco Terra entre outros.

Trabalhamos ainda em estreita colaboração com a Graça Machel 
Trust e estamos a apoiar o estabelecimento das redes e iniciativas em 
Moçambique e á semelhança da implementação que já se verifica em 
outros países de África.

A principal vantagem que as mulheres empresárias e empreendedoras 
ganham ao associar-se a FEMME, é a exposição dos seus negócios e ainda 
a partilha de oportunidades de negócio, acesso a formação e educação e 
possibilidade de tirar partido maior de sinergias para consolidar os seus 
negócios. E ainda a oportunidade de ter voz em fóruns adequados sobre 
os constrangimentos ao ambiente de negócios que enfrentam no seu dia-
a-dia.

Junte-se a nós! Esperamos por si.

Faça a sua inscrição e obtenha mais informações sobre a FEMME através 
do e-mail femmemocambique@gmail.com e caso esteja interessada em 
obter mais informações sobre a implementação em Moçambique dos 
programas da Graça Machel Trust contacte-nos pelo mesmo e-mail.

Mozambican Association of 
Women Entrepreneurs and in Business

FEMME is a non-for profit organization established in 2009. The main goal 
of the association is to “increment competitiveness and to consolidate the 

development of companies, formal and informal, that are managed and 
leaded by women in Mozambique.” It is an initiative by women and for 

women that works to contribute for improvements in the doing business 
environment in Mozambique namely on the legal, social and economic 
components that affect the action of women in business. It is also part 

of the mandate of the association to represent women in the several 
private sector forums that take place in the country and in the business 
confederations like CTA always with the intention to increase women’s 

visibility and to voice their areas of concern.

Its action is mediated by its strategic plan which will undergo in the 
next couple of months a revision to be properly adapted to the new 

socioeconomic context of the country and to the challenges that have 
been identified under such context. 

Member of FEMME are any women in business or women entrepreneur. 
If you are not a member, please contact us to join. We are available to 

answer any questions you might have through the following e-mail: 
femmemocambique@gmail.com 

There are several programs being implemented by FEMME namely 
capacity building of its members, support in the internationalization 

of businesses, incubation of ideas and businesses, support in the 
formalization of businesses and companies, facilitation of access to credit 

among many others.

Members of the organization stay in touch trough the newsletter and 
website. And the association is working with several partners: African 

Development Bank, Embassy of Norway, Embassy of Sweden, International 
Labor Organization, Banco Terra and others.

The association is also working closely with the Graça Machel Trust and 
is supporting the Trust in the establishment of its women’s networks 

in Mozambique and similarly to what the trust is doing in several other 
African countries.

The key advantage that women gain from joining FEMME is its business 
visibility, access to information on business opportunities, access to 

capacity building programs and establishment of partnerships and 
synergies with other women in business. They also take advantage of 

being represented trough FEMME in the national business forums and to 
voice the constrains women face in the day-to-day of their companies and 

businesses. 

Join us! We are expecting you. 

Please contact us either to obtain more information either to join us 
through the e-mail: femmemocambique@gmail.com. Please contact us 

also if you wish to know more about the Graça Machel Trust networks 
implementation in Mozambique.

 
 
 

 
 

Associação das Mulheres Empresarias e Empreendedoras de Moçambique 
 
A FEMME é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2009. A associação tem como seu 
objectivo principal “incrementar a competitividade e consolidar o desenvolvimento de empresas, 
formais e informais, lideradas por mulheres em Moçambique”. Trata-se de uma iniciativa de mulheres 
e para as mulheres que procura contribuir para a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique 
nomeadamente nas componentes legal, social e económica. Também tem procurado representar as 
mulheres nos fóruns relevantes e dar visibilidade ás empresas e empreendimentos desenvolvimentos 
por mulheres no nosso país. 
 
A acção da FEMME é mediada pelo seu Plano Estratégico e cujo processo de revisão estará a 
decorrer em breve para adaptar a associação ao novo contexto socioeconómico do país e aos 
desafios que daí advém ás mulheres empresárias e empreendedoras. 
 
São membros da FEMME mulheres a titulo individual e de suas empresas e negócios. Se não é 
ainda membro por favor entre em contacto com a nossa equipa para se inscrever. Use o e-mail: 
femmemocambique@gmail.com  
 
Nas suas actividades a FEMME conta com diversos programas nomeadamente formação dos seus 
membros, apoio na internacionalização de negócios, incubação de ideias e negócios, formalização 
de negócios e empresas, facilitação do apoio para acesso ao financiamento entre outras acções. 
 
A FEMME disponibiliza ás suas associadas alguns serviços e comunicação regular através da sua 
newsletter e website. E colabora com diversas entidades nacionais e internacionais como, por 
exemplo, o Banco Africano de Desenvolvimento, Embaixada da Noruega, Embaixada da Suécia, 
Organização Internacional de Trabalho, Banco Terra entre outros. 
 
Trabalhamos ainda em estreita colaboração com a Graça Machel Trust e estamos a apoiar o 
estabelecimento das redes e iniciativas em Moçambique e á semelhança da implementação que já 
se verifica em outros países de África. 
 
A principal vantagem que as mulheres empresárias e empreendedoras ganham ao associar-se a 
FEMME, é a exposição dos seus negócios e ainda a partilha de oportunidades de negócio, acesso a 
formação e educação e possibilidade de tirar partido maior de sinergias para consolidar os seus 
negócios. E ainda a oportunidade de ter voz em fóruns adequados sobre os constrangimentos ao 
ambiente de negócios que enfrentam no seu dia-a-dia. 
 
Junte-se a nós! Esperamos por si. 
 
 
Faça a sua inscrição e obtenha mais informações sobre a FEMME através do e-mail 
femmemocambique@gmail.com e caso esteja interessada em obter mais informações sobre a 
implementação em Moçambique dos programas da Graça Machel Trust contacte-nos pelo mesmo 
e-mail. 
 
 

Please send your biographies and advert of your company

Por favor solicito-vos que enviem-nos a biografia e 
o anúncio publicitário da sua empresa

FOR SALE: 2009 NISSAN DUALIS/QASHQAI IN EXCELLENT CONDITION 

REDUCED PRICE: US$12,500 

 

 

 Silver, 5 door, 2000 cc, automatic, petrol/gasoline engine 
 Imported tax free from Japan in February 2014 
 Well maintained with all annual service records 
 Only 72,500 km on the clock 
 Four wheel drive (4 x 4); four brand new tyres 
 Very good gas mileage – about US$35 of fuel for 600 km of city driving 
 Driver and passenger air bags; rear camera functions when car is reversing 
 Good sound system; full glass sunroof with retractable cover   

For more information contact Martin 84 818 6659 or scot1964land@yahoo.co.uk 

https://www.facebook.com/mozambiqueinformation/
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