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MUNDOS MATOLA PRESENTS NAPALMA BAND
Performing live on Friday 13, 20h00

Av. Josina Machel En4. Contact: 84 544 6444
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MIGUEL XABINDZA live at Ancora Lounge Bar (Casino Polana)
this Saturday the 14th of January 22h00 - 01h00

Free entrance. Av da Marginal nº 5289, 672 Maputo

MARNABRASA RESTAURANT
presents

3 live shows - Thursday 12 , Friday 
13 & Saturday 14 of January

To reserve your table 
contact: 84 3009 792
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LEARN TO SPEAK FRENCH 
Registrations for first session now open at the French Cultural Centre

Mornings: 07h00 - 09h00 or 08h00 -10h00
Afternoons: 16h00 - 18h00

Evenings: 18h00 - 20h00
www.ccfmoz.com

Cultural Agenda
January 
2017

MARRABENTA FESTIvAL 2017
2nd to 5 February.

On the 3rd of February the festival will be at the Costa do Sol beach
next to the fish market at 15:00. Ticket available at the Fish Market

For more information email: centro.ideias@gmail.com or 
visit on the facebook page

https://www.facebook.com/festivalmarrabenta/photos/gm.807995246004884/1372641899444622/%3Ftype%3D3%26theater
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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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Celebrate Hello 2017 with Emirates Global Sale 
  

Dear Travel Partner 
  
Take advantage by booking today and save with discounted fares offered in Business and Economy 
class from Durban/Johannesburg or Cape Town direct to any of the destinations listed below for a 
limited period only.  
  
Economy Class  
Travel from Johannesburg / Cape Town or Durban  
Abidjan, Accra, Addis Ababa, Adelaide, Auckland, Algiers, Ahmedabad, Athens  ,Amsterdam, 
Bahrain, Barcelona, Beirut, Bangladesh, Birmingham, Beijing , Bangkok, Bologna, Bengaluru, 
Brisbane, Mumbai, Boston, Brussels, Budapest, Chennai, *Cairo, Cebu, Casablanca, Christchurch, 
Colombo, Chicago , Copenhagen,  Clark , Doha, Dubai, Delhi, Dallas, Dammam, Dar Es Salaam, 
Denpasar, Dublin, Dusseldorf, Entebbe, Fort Lauderdale, Frankfurt, Glasgow, Geneva, Guangzhou, 
Hong Kong, Houston, Hamburg, Hanoi ,Hyderabad, Islamabad, Istanbul, Jakarta ,Kochi, Karachi, 
Kuala Lumpur, Kuwait, Kolkata,  Kabul, Los Angeles, Larnaca, ST Petersburg, Lisbon, London, 
Lagos, Lahore , Lyon,  Madrid, Manchester, Muscat, Malta, Melbourne, Mashad , Moscow, Milan, 
Male, Manila, Munich, Multan, Nairobi, Nice, Newcastle, New York, Osaka ,Orlando, Oslo ,Phuket, 
Paris, Perth, Peshawar, Prague, Rome, Riyadh, San Francisco ,Seattle, Seoul , Ho Chi Minh City, 
Shanghai, Senegal, Stockholm, Singapore, Sialkot, Sydney, Tehran, Taipei, Yinchuan, Yangon, 
Tunis, Thiruvananthapuram, Tokyo, Venice, Vienna, Washington, Warsaw, Zurich, Zhengzhou 
  
Business Class  
Travel from Johannesburg / Cape Town or Durban  
Abidjan, Accra, Addis Ababa, Adelaide, Auckland, Algiers, Ahmedabad, Athens ,Amsterdam, Bahrain, 
Barcelona, Beirut, Bangladesh, Birmingham, Beijing , Bangkok, Bologna, Bengaluru, Brisbane, 
Mumbai, Boston, Brussels, Budapest, Chennai, *Cairo, Cebu, Casablanca, Christchurch, Colombo, 
Chicago , Copenhagen,  Clark , Doha, Dubai, Delhi, Dallas, Dammam, Dar Es Salaam, Denpasar, 
Dublin, Dusseldorf, Entebbe, Fort Lauderdale, Frankfurt, Glasgow, Geneva, Guangzhou, Hong Kong, 
Houston, Hamburg, Hanoi ,Hyderabad, Islamabad, Istanbul, Jakarta ,Kochi, Karachi, Kuala Lumpur, 
Kuwait, Kolkata, Kabul, Los Angeles, Larnaca, ST Petersburg, Lisbon, London, Lagos, Lahore , 
Lyon,  Madrid, Manchester, Muscat, Malta, Melbourne, Mashad , Moscow, Milan, Male, Manila, 
Munich, Multan, Nairobi, Nice, Newcastle, New York, Osaka ,Orlando, Oslo ,Phuket, Paris, Perth, 
Peshawar, Prague, Rome, Riyadh, San Francisco ,Seattle, Seoul , Ho Chi Minh City, Shanghai, 
Senegal, Stockholm, Singapore, Sialkot, Sydney, Tehran, Taipei, Yinchuan, Yangon, Tunis, 
Thiruvananthapuram, Tokyo, Venice, Vienna, Washington, Warsaw, Zurich, Zhengzhou   
First Class fares starting from *ZAR33467.00 
Travel from Johannesburg / Cape Town  
Abidjan, Accra, Addis Ababa, Adelaide, Auckland, Algiers, Ahmedabad, Athens ,Amsterdam, Bahrain, 
Barcelona, Beirut, Bangladesh, Birmingham, Beijing , Bangkok, Bologna, Bengaluru, Brisbane, 
Mumbai, Boston, Brussels, Budapest, Chennai, *Cairo, Cebu, Casablanca, Christchurch, Colombo, 
Chicago , Copenhagen,  Clark , Doha, Dubai, Delhi, Dallas, Dammam, Dar Es Salaam, Denpasar, 
Dublin, Dusseldorf, Entebbe, Fort Lauderdale, Frankfurt, Glasgow, Geneva, Guangzhou, Hong Kong, 
Houston, Hamburg, Hanoi ,Hyderabad, Islamabad, Istanbul, Jakarta ,Kochi, Karachi, Kuala Lumpur, 
Kuwait, Kolkata, Kabul, Los Angeles, Larnaca, ST Petersburg, Lisbon, London, Lagos, Lahore , 
Lyon,  Madrid, Manchester, Muscat, Malta, Melbourne, Mashad , Moscow, Milan, Male, Manila, 
Munich, Multan, Nairobi, Nice, Newcastle, New York, Osaka ,Orlando, Oslo ,Phuket, Paris, Perth, 
Peshawar, Prague, Rome, Riyadh, San Francisco ,Seattle, Seoul , Ho Chi Minh City, Shanghai, 
Senegal, Stockholm, Singapore, Sialkot, Sydney, Tehran, Taipei, Yinchuan, Yangon, Tunis, 
Thiruvananthapuram, Tokyo, Venice, Vienna, Washington, Warsaw, Zurich, Zhengzhou 
                                                                   
Sale Start date: 05 January 2017 – 18 January 2017 
Travel period : 10 January 17 – 30november 17 (applicable to low season) 
   
**Note: Above destinations are subject to departures from either JNB and/or DUR 
and/or CPT 
  
  Fares may differ due to currency fluctuations and/or Government tax 

regulations as per journey booked. 
  Fares are subject to change and availability, terms and conditions apply 
  Offer is subject to availability of seats at time of booking 
  Tactical fares applicable to low season travel only, as indicated by second 

character in fare basis.  
  
For any queries contact our call centre 21 244051/075/000 

Your Emirates Sales Team  
“Please note this offer document is from Emirates to our travel trade partners only and should not be disseminated to any 
consumers. Should there, however, be any further dissemination of this document it must be performed in strict compliance 
with the CPA.” 
  
 

GOSTARIA DE MELHORAR O SEU INGLÊS?
Faça HOJE a sua reserva para o teste de nível e garanta o seu lugar 
aos nossos cursos de 2017, a terem início no dia 11 de Janeiro.

Horário para os testes:
Todas as Sextas-feiras, a partir do dia 6 de Janeiro, das 8:00 às 12:00
Segunda-feira dia 9 e Terça-feira dia 10 de Janeiro, das 8:00 às 17:00
De Segunda à Quinta, a partir do dia 11 de Janeiro, às 9.30 e às 14:00

Não perca a sua oportunidade de maximizar o seu potencial com os 
especialistas mundiais do Inglês. 

LEARN
ENGLISH

British Council
Hollard Building 
Ave. Sociedade de Geografia
269, Maputo

Telefone 21355000
info@britishcouncil.org.mz

TALK TO US 
BETTER ENGLISH, MORE OPPORTUNITIES

www.britishcouncil.org.mz
www.learnenglish.britishcouncil.org BritishCouncilMozambique

THINK
SUCCESS
MAKE IT HAPPEN

2017

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

SUNSET CHILLOUT
Sunday, 22nd January, 12h00 at Costa Do Sol Beach

Green Tent. Come have some fun!
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18thInternational Jazz Festival - Cape Town 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

International Jazz Festival as From 31 MAR – 03 APR 2017 
 
 
 

CAPE TOWN 
 

4 days / 3 nights 
 

As from 
 

MZN  77, 498* 
 

per person 
 
 
 
 
 
Enjoy your once in a 
lifetime holidays 

 
 
Your leisure consultant:EmaLing’ande 
Tel: (+258) 212 44000/21 
Email: bluesky.leisure@rogers-aviation.co.mz 

 
*Package Includes: 

 
- Return Flight tickets Maputo – Cape Town -  

Maputo ; 
 

- Two Day Festival Passes ;  
 

- 3 nights’ accommodation at City Lodge 
Waterfront, hotel located across the road from 
the venue with Daily Breakfast. 

 
 

**WE OFFER FACILITY OF PAYMENT ** 
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 Maputo Weather Forecast http://www.wunderground.com

 Editor: Elena Son                                                                                           Graphics & Layout: BCWEB.GRAPHICS

 The M.INFO is a free of charge English electronic Publication emailed weekly to our subscribers.
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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

1 Bedroom flat for rental at Sommerschield Neighborhood, 
Maputo.

Features:

• Totally painted and varnished floor, • Parking space
• 24/7 private security, • Air conditioners in the bedroom and 
living room, TV, refrigerator, washing machine and stove/oven
Excellent and relaxing location!
Contact: 843189591

FLAT FOR RENT

M.Info

Please Follow our M.Info page on 
Facebook for 

weekly updates

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