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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. 
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MM&A – ADVOGADOS ASSOCIADOS

A MM&A – Advogados Associados, é uma sociedade de advogados de 
direito moçambicano, constituída em meados de 2012, devidamente 
registada na Ordem de Advogados de Moçambique, funcionando como 
uma boutique legal e fiscal, dando ênfase à proximidade com o Cliente.

Desenvolvendo um leque alargado de serviços legais em relação 
próxima com empresas e instituições nacionais e estrangeiras. Tem-se 
destacado pela capacidade de actuar de uma forma rápida, flexível e 
eficiente na solução dos projectos que lhe são atribuídos.
Combinando um sólido conhecimento legal, da realidade corporativa, 
negocial e governamental de Moçambique, a MM&A oferece um “full 
service legal counseling”    dirigido às diversas áreas de actuação dos 
seus Clientes. 

As principais áreas de actuação são: a dos Recursos Naturais 
(petróleo e gás, minas e energia); Societário e Comercial; Direito da 
Concorrência e Direito do Comércio Internacional); Direito Laboral ; 
Direito Fiscal; Mediação e Arbitragem; Direito Bancário Mercado de 
Capitais e Controlo Cambial; Investimento Estrangeiro; Transportes e 
Comunicações; Direito Imobiliário e Construção Civil e Obras Pública.

Contactos
Av. 24 de Julho nr. 7, 6º andar C
Edifício Cimpor – Maputo
Tel: +258 21 494 337
Cel: +258 827 508 159 
Cel: +258 823 000 255
Email: mm@mmeassociados.com

Biografia Resumida 
Marta Martins, advogada, uma das poucas advogadas inscrita nas 
Ordens dos Advogados Moçambicana e Portuguesa, sócia gerente da 
MM&A – Advogados Associados, sociedade de advogados de direito 
moçambicano, constituída em 2012, registada na Ordem de Advogados 
de Moçambique, funcionando como uma boutique legal e fiscal, dando 
ênfase à proximidade com o Cliente.

Nascida em Tete, Moçambique, viveu entre Maputo e Lisboa, Portugal, 
onde frequentou o Curso de Medicina na Universidade Nova de Lisboa, 
tendo posteriormente mudado para Direito e obtido a licenciatura pela 
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa 
em 2000.

Até 2002 esteve a estagiar na então Sociedade de Advogados 
Portuguesa Barrocas & Alves Pereira. 

Pós graduada em Direito Fiscal pela Universidade Clássica de Lisboa, 
regressou a Maputo em 2002 para se juntar à equipa do Departamento 
legal e fiscal da PricewaterhouseCoopers onde se manteve até 2008.

Em 2008, foi desafiada a liderar o Departamento Jurídico da 
multinacional Mineradora Brasileira Vale Moçambique que havia 
ganho o Concurso Internacional lançado pelo Governo Moçambicano 
para a Concessão de Moatize onde esteve até final de 2011.

No início de 2012 concretizou o sonho de abrir a sua própria Sociedade 
de Advogados, a MM&A – Advogados Associados.

A Marta possui uma vasta experiência e conhecimento em muitas 
áreas do Direito Moçambicano que lhe permite acompanhar os 
clientes desde a fase de investimento até ao início do Projecto.

MM&A – ADVOGADOS ASSOCIADOS

A MM&A - Advogados Associados is a law firm, established in 
Mozambique, dully registered before the Mozambique Bar Association 

and working as tax and legal boutique with special emphasis on the 
proximity with client.

Developing a wide range of legal services in a close relationship with 
both national and foreign companies, it has developed a remarkable 
ability to act in a rapid, efficient and flexible way in dealing with the 

matters assign to it.

Combining solid legal knowledge and a deep insight of the 
Mozambican corporate reality, MM&A develops a wide range of legal 

practice, aiming for all specie legal domains related to the activities 
of its clients, thus providing the advantage of a close full service legal 

counseling.

The main areas of expertise are: Natural Resources (oil and gas, 
mining and energy); Corporate and Commercial Law; Competition 

and International Trade; Labour Law; Tax Mediation and Arbitration; 
Banking and Capital Markets and Exchange Control; Foreign 
Investment; Transport and Communication; Real Estate and 

Construction and public work.

Contacts
25 th of July, nº 7 - 6º Floor C

Cimpor Building - Maputo
Tel: +258 21 494 337

Cel: +258 827 508 159 | +258 823 000 255
Email: mm@mmeassociados.com

Biography
Marta Martins, lawyer, one of the few lawyers registered before 
both Mozambican and Portuguese Bar Associations, managing-

partner of MM&A – Advogados Associados, a law firm, established in 
Mozambique, dully registered before the Mozambique Bar Association 

and working as tax and legal boutique with special emphasis on the 
proximity with client.

Born in Tete, Mozambique, lived between Maputo and Lisbon, 
Portugal, where were in the Medicine school in the Universidade nova 

de Lisboa before obtain its Law Decree by the Universidade Católica 
Portuguesa in Lisbon in 2000.

Until 2002 was a trainee lawyer at the Portuguese Law firm Barrocas & 
Alves Pereira. 

Pos graduated in Tax Law by the Classic University of Lisbon in 2002, 
return to Maputo to join PricewaterhouseCoopers tax and legal 

department in same year where stayed until mid 2008.
 

In 2008, accepted the challenge to be in front of the Legal Department  
from the multi- national Mineral Resources Brazilian Company Vale 
Moçambique which had won the International Tender launched by 

the Mozambican Government for the Moatize Concession where were 
until the end of 2011.      

In the beginning of 2012 accomplished her dream and open her own 
law firm, MM&A – Advogados Associados.

Marta possesses the experience and knowledge in several areas 
of the Mozambican law which enable her to assist clients from the 

investment phase to the start up of the Project.



M.Info Supporting her  - Apoiando elaDistributed by 3

COMO INICIAR UM NEGÓCIO EM MOÇAMBIQUE 

Antes de iniciar um novo negócio, é importante que mulher 
empreendedora obtenha todos documentos legais. O processo 
de constituição de uma nova entidade é fundamental, permite 
estabelecer uma organização, criar um número de identificação e 
adquirir as necessárias autorizações para evitar sanções fiscais, multas 
ou mesmo o encerramento do negócio enquanto todas as obrigações 
legais não forem cumpridas.

O registo de uma empresa é um dos primeiros desafios da mulher 
empreendedora. Há vários tipos de empresas para prosseguir um 
negócio, cada um dos tipos tem vantagens e desvantagens:

As mais comuns são (i) Sociedade por quotas; (ii) Sociedade anónima; 
e (iii) Empresa em Nome Individual.

A mulher empreendedora deve decidir o tipo de empresa que melhor 
se adapte às suas necessidades.

Com excepção da empresa em nome Individual, a constituição de uma 
empresa obedece os seguintes passos:

I. Aprovação do Nome - Requerer a Certidão Negativa da Firma Junto a 
Conservatória de Registo das Entidades Legais.

A mulher empreendedora identifica o nome da empresa e indica o tipo 
de sociedade a constituir.

II. Estatutos da Sociedade – Contrato de Sociedade - Assinatura do 
contrato de sociedade, também designado por estatutos ou pacto 
social, estabelece as regras pelas quais a empresa, os sócios e demais 
se deverão reger. Essas regras geralmente dizem respeito aos direitos 
e deveres dos sócios, o capital social, A composição dos órgãos sociais, 
etc.

III. Registo da empresa - o registo comercial garante que todos os 
dados da sociedade são registados e disponíveis ao público. Isto inclui 
o capital social, os sócios, as nomeações para os órgãos sociais, a 
cessão de determinadas acções, as decisões judiciais relacionadas com 
a entidade jurídica, etc.

IV. Publicação do contrato de sociedade no boletim da república. 
O documento é publicado dentro de 30 dias a partir da data de 
solicitação. O documento fica disponível na internet.

V. Número Único de Identificação Fiscal (NUIT) - Após a constituição, 
a nova empresa deve solicitar o NUIT, que é o número de contribuinte 
para todas as entidades legais. O NUIT é atribuído pela Autoridade 
Tributária de Moçambique e é utilizado para todos os impostos, 
incluindo os direitos aduaneiros.

VI. Licença Comercial - Após a sua constituição, a empresa deve 
solicitar um alvará que é uma autorização emitida pelas autoridades 
públicas competentes para o exercício de uma determinada actividade 
económica.

Adicionalmente, podem ser necessárias outras licenças, variando de 
acordo com á actividade da empresa.

As actividades empresariais em diversos sectores económicos são 
aprovadas pela legislação aplicável podem beneficiar do regime de 
Licenciamento Simplificado.

VII. Declaração de início das actividades - Após a obtenção da licença 
comercial a declaração de início das actividades pode ser comunicada 
a qualquer momento, entretanto, essa comunicação deve ser 
apresentada 15 dias antes do início da actividade. Esta comunicação é 
feita na repartição fiscal da Autoridade Tributária.

HOW TO START A BUSINESS IN MOZAMBIQUE

It is important to the woman entrepreneur to get the proper 
documentation when starting a new business venture. Establishing 

the organization and obtaining the proper identification number and 
licenses is a fundamental part of the process to prevent tax penalties, 

fines or even orders to close the business until all obligations are 
complied with.

Registering your business entity is one of the first things new business 
owners must do. There are several types of companies to register a 

business in Mozambique, each has pros and cons: 

Private limited liability company (ii) Public limited liability company 
and (iii) Single person quota company.

The woman entrepreneur should decide the type of company which 
suits their needs. 

With exception, of single person quota company, the procedure 
for incorporation and licensing a commercial company includes the 

following:

I. Approval of Company’s name - Obtain Company´s name certificate 
(Certidão de reserva de nome) in the Mozambican Legal Entities 

Registry Office.
The woman entrepreneur should identify the name of the company 

and indicate the company type to be adopted. 

II. Articles of Association/Incorporation – Signature of the 
Articles of Association, also named articles of incorporation, are 

a set of rules governing the conduct of the shareholders of the 
company and its officers. These rules commonly relate matters such 

as the conduct of shareholders/quota holder and board meetings, 
any transferability of shares/quotes, and the powers bestow on the 

directors, etc.

III. Commercial Registry Certificate – the commercial registration 
ensures that all key details are registered and made available to the 

public. This includes social capital, shareholders, appointments to 
corporate bodies, the assignment of certain shares, judicial rulings 

related to the legal entity, etc.
IV. Publication of the articles of association in the official gazette. 

Publication can take up to 30 days.

V. Unique Tax Identification Number (NUIT) – After the incorporation, 
the company should fill the NUIT, which is the taxpayer number for all 

legal entities. The NUIT is assigned by the Tax Revenue Authority of 
Mozambique and is used for all taxes, including customs duties.

VI. Commercial/Business License – After the incorporation of the 
company the company should request the Alvará “or commercial/
business license which is a permit issued by government agencies 

that allow individuals or companies to conduct business within the 
government’s jurisdiction. It is the authorization to start a business 

issued by the local government.

Business licenses vary depending on the activities of the company. 
Business activities in several economic sectors can benefit from 

the Simplified Licensing regime. These sectors are fully listed in the 
relevant Decree.

VII. Declaration of beginning of activities - which may be made at any 
time after receiving the business license, however, the notification of 
the beginning of business activity must be submitted at least 15 days 

before commencement. This notification must be submitted to the tax 
department of the appropriate fiscal area.
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Nº da 
Diligência Acto Entidade Competente Tempo Médio Custos Aproximados

1. Certidão de reserva do nome Conservatória do Registo 
das Entidades Legais

24 horas MT 75,00

2. Depósito do capital social
(Prova do depósito- não 
obrigatória nos termos da lei)

Instituição Bancária 24 horas Cabe aos sócios a fixação do capital social 
adequado

3. Acto de Constituição 
(Estatutos)

Notário Havendo bens Imoveis- 48 a 72 
horas para a escritura pública

Reconhecimento das 
assinaturas do Contrato de 
Sociedade – Não havendo 
bens imóveis propriedade da 
Sociedade

Valor estabelecido em função do valor dos 
bens.

Contrato de Constituição de sociedade, 
reconhecimento das assinaturas: MT 20,000

4. Registo Comercial Conservatória do Registo 
das Entidades Legais

24 horas Varia consoante o valor do capital social.
Valor mínimo- MT 550,00 para capital social 
até MT 10.000,00 

5. Publicação em Boletim da 
República

Imprensa Nacional 30 dias Varia consoante o número de linhas 
constantes do Contrato de Sociedade.

6. Registo fiscal Direcção da Área Fiscal 
competente

7 dias úteis N/A

7. Licenciamento/alvará Balcão de Atendimento 
Único do local onde esteja 
sedeada a empresa – 
Licença Simplificada para 
operadores de Comércio e 
Indústria

Ministério de tutela 
- Licença Específica 
consoante a actividade a 
realizar.

5 dias úteis

Variável

MT 3.152,00

Variável

8. Comunicação de início da 
actividade da empresa

Direcção da Área Fiscal 
competente

Direcção do Trabalho 
competente

15 dias

15 dias

N/A

N/A

9. Inscrição da empresa e dos 
trabalhadores na Segurança 
Social

Instituto Nacional de 
Segurança Social

Até ao final do 1º mês de 
actividade 

N/A

10. Legalização do contrato de 
arrendamento da sede social 
(Caso seja aplicável)

Notário 2 horas MT 20,00 

11. Selagem do contrato de 
arrendamento da sede social

Direcção Fiscal competente 1 hora 4% do valor do Contrato

CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

I. ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS DO ACTO DE CONSTITUIÇÃO
Para o acto de constituição da sociedade, por seu turno, deverão ser indicados os seguintes elementos: 
• identificação do sócio e do seu representante;
• tipo de sociedade;
• firma da sociedade;
• objecto da sociedade;
• sede social;
• duração;
• capital social da sociedade, com indicação do modo e do prazo da sua realização;
• composição da administração e fiscalização da sociedade e forma de obrigar;
• sendo a entrada total ou parcialmente em espécie, a descrição desses bens e a indicação dos respectivos valores;
• a data de celebração do contrato de sociedade.

MM&A – ADVOGADOS ASSOCIADOS
Av. 24 de Julho nr. 7, 6º andar C, Edifício Cimpor – Maputo     

Tel: +258 21 494 337,  Cel: +258 827 508 159 , Cel: +258 823 000 255
Email: mm@mmeassociados.com
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O fórum das mulheres empreendedoras,Usembe Acord, foi criado para mulheres empreendedoras dos 
4 municípios (Matola-Moçambique,Mbabane-Swazilândia,Mbombela-África do Sul,Nkomazi-África 
do Sul), para promover a excelência e elevar o prestígio das empresas, desenvolver e consolidar um 
vasto network de forma a criar sinergias importantes para os negócios e desenvolver as relações inter 
empresariais actualizando constantemente as informações mais relevantes dos mercados e das condições 
macroeconómicas são os objevtivos do fórum.

Em fevereiro de 2017 no auditório Municipal irá acontecer o Lançamento do fórum Usembe Acord,apresentação e divulgação 
do fórum das mulheres empreendedoras liderada pela presidente Natividade Bule, tendo como patrono o senhor presidente do 
Município da Matola Calisto Cossa e que contará com a participação da primeira dama de Moçambique, ministra da mulher e acção 
social, esposa do governador da Matola , e esposa do presidente do município da Matola. Vamos convidar a Bolsa de Valores de 
Moçambique, IPEME,Autoridade Tributária ,INEFP, DFID, Embaixada da Holanda pois são as instituições com quem trabalhamos, as 
mulheres empreendedoras.

O fórum irá incentivar a competividade criando novas oportunidades para as novas empresas promovendo programas de formação 
em várias áreas (liderança,gestão de empresas,contabilidade, mercados internacionais, etc) facilitando o network sobre temas 
específicos com individualidades de relevo e instituindo prémios e reconhecimento pelos desempenhos verificados será a melhoria 
do ambiente de negócios para as mulheres criando um local único para a formalização de empresas fomentando o diálogo com 
as autoridades competentes de forma a melhorar a boa gestão e transparência do contexto legal da humazição de acesso ao 
crédito. O fórum das mulheres empreendedoras dos 4 municípios construio-se com o suporte dos 4 presidentes dos municípios 
(Matola-Moçambique,Mbabane-Swazilândia,Mbombela-África do Sul,Nkomazi-África do Sul) também com o suporte das parcerias 
nacionais (IPEME,BVM,NTAMU,FDC,ETC).

Natividade Bule é membro fundador do Banco "Caixa de Poupança e Crédito". É também fundadora do "Fórum das Mulheres 
Empreendedoras Umsebe" de quatro municípios que são Matola, Mbabne, Mbobela e Nkomazi de Moçambique, da Sazilândia e 

da África do Sul. É presidente do "Fórum das Mulheres Empreendedoras" de Moçambique.

É sabida localmente e no exterior como uma mulher de negócio bem sucedida. Ela é a fundadora da Catucha Trading Company, 
fundadora e ex-líder de projeto da Ecosida e membro fundador e ex-presidente da Ntamu. Possui experiência em gestão de 

negócios em transporte aéreo e organização de eventos. Graduou-se em Direito e completou um curso de pós-graduação em 
Direito Empresarial.  Contactos: +258 84 305 3960; Email: catucha.natividade@gmail.com

N’Kateko Productions was founded by independent concert 
promoter Chude Mondlane. She has been an integral part of 

the live music community since the mid 80s as an international 
performing artist. Trained in theater, music, modern dance and 
classical ballet during her formative years she holds a degree in 

Cultural Anthropology and African Studies. Since the late 90’s 
Chude has brought a high profile array of entertainment to the 

Maputo and Gaza area, contributing to the vibrancy of the area’s 
acclaimed music festival scene. 

N'Kateko Productions foi fundada pelo promotora de concertos 
Chude Mondlane. Ela tem sido uma parte integrante da 
comunidade de "música ao vivo" desde meados dos anos 80, 
como uma artista internacional. Formada em teatro, música, 
dança moderna e balé clássico durante seus anos formativos, é 
graduada em Antropologia Cultural e Estudos Africanos. Desde 
os finais dos anos 90, Chude trouxe uma série de entretenimento 
de alto nível para a área de Maputo e Gaza, contribuindo para a 
vibrante cena do festival de música aclamada da área. 
A mais recente produção de N'Kateko foi o Festival Anual 
de Dança Xingmane, que promove feiras 
tradicionais de dança, música e alimentacao e 
integra locais históricos locais para promover o 
turismo cultural.

A N'Kateko Productions está a preparar-se 
para expandir as suas actividades para eventos 
privados e empresariais com o objectivo de se 
tornar um negócio de concertos e promoções 
de eventos em Moçambique, criando uma 
marca única. N'Kateko (traduzido) significa 
"sagrado" em Changana, um nome que faz 

lembrar aos membros da empresa para permanecerem fieis à sua 
missão.

Contacto:  nkatekoproductions@gmail.com
https://www.facebook.com/FestivalXingomane

N’Kateko’s latest production has been the 
Annual Xingmane Dance Festival which 

promotes traditional dance, music and food 
fairs and integrates local historical sights 

to promote cultural tourism.  N’Kateko 
Production is preparing to expand it’s activities 

to private and corporate events with the goal 
of becoming a premier concert and events 

promotions business in Mozambique by 
building a unique brand. 

N’Kateko (roughly translated) means “sacred” 

in Changana a name that will remind the members of the company 
to stay true to it’s mission.

Contact:  nkatekoproductions@gmail.com
https://www.facebook.com/FestivalXingomane
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           Mozambique Young Women in Leadership (MYWIL) 2016 Edition: 
Don’t miss this opportunity!

With the support of the Canadian High Commission (CHC) in Maputo, New Faces New Voices Mozambique launched in November 2015 
the first edition of the Mozambique Young Women in Leadership (MYWIL) which was successfully implemented.

The mission of MYWIL program was to prepare young businesswomen to be leaders in Mozambique. This mission is aligned with NFNV 
3rd objective that is to increase the number of women in leadership positions in the financial sector.  MYWIL vision is to ensure that 
businesswomen in Mozambique have the respect, confidence, skills, and network to be successful in the business world and contribute 
positively to the socio-economic advancement of Mozambique.  

Initially the program was designed for 10 young potential leaders. However, after the selection process 12 mentees were selected. The 
selection of mentees was competitive. After invitation were sent to several corporations, 29 applications were submitted, out of which 
20 were interviewed. From the interviews the 12 best applicants were selected to the program.

After the success of the first edition NFNV Mozambique is launching now the second edition of this program. The kickoff event will take 
place in December 2016.

The program was structured in the following way:
1. Educational training sessions
 • Self-awareness
 • Leading as women
 • Communicating effectively
2. Mentorship provide by mentors between educational training sessions. The 10 mentors identified  leaders in their respective   
    organizations 
3. Leadership retreat (Head Coach Training)
4. Participation on Canada-Mozambique Business Forum 

The Pacific Institute have provided the training and facilitated the leadership retreat and will continue to support the implementation of 
this second edition.

Please join us in this program. Contact us for more information: nfnvmoz@gmail.com  and mozambiqueprogrammes@nfnv.org 
 
 
 
 
 
 

The awakening of consciousness to a more natural world, less polluted and sustainable, has 
been encouraging people to want to learn how to produce their natural soap for personal use or 
to market a product that cares for the environment. DAISY Handmade Soap is environmentally 
and economically friendly, appealing to citizens across different income bracket. 
 
Vegetable oils are the main ingredient in the production of handmade 
soaps. These oils are rich in fatty acids, allowing the skin to be 
nourished and hydrated. The formation of glycerine during the process, 
softens the skin without adding any preservative or synthetic 
detergent. In the formulation vegetable oils are recycled after being 
tested for quality control, resulting in a final product at a more 
affordable and sustainable price. 
 
The social project DAISY Handmade Soap aims to empower women 
with skills to produce low cost handmade soap by reusing ingredients 
and materials, create a job and protect the environment, by keeping 
used cooking oil out of landfills and sewage drainage systems, while 
generating revenue in a non-profit business perspective. 
 
We invite you to test the DAISY Handmade Soap. 
In the future, by buying this product, you have the golden opportunity of allowing others of 
being an agent of change, and became a sponsor of the DAISY Handmade Soap project. 
 

The amount raised will support the creation of a small business 
opportunity for the most needed people that desires a better life 
quality. 
 
In the first stage people need to sell a certain amount of DAISY 
Handmade Soap in order to attain the revenue that pays their initial 
investment and create their own sales channel. In the second stage 

they gain the opportunity of producing the soap allowing people to create their income streams, 
by establish their own business, should they so wish. 
 

 
For further information on this project, contact:  daisyhandmadesoap@gmail.com Cell: +258 848255005 

Visit our Facebook page at: http://m.facebook.com/Daisy-Handmade-Soap-916936545080544/  Ed 2/16 

 
 
 
 
 
 

O despertar da consciência para um mundo mais natural, menos poluído e sustentável, tem 
encorajado muitos a quererem aprender a produzir o seu sabão natural para uso pessoal, ou a 
comercializar um produto que se preocupa com o meio ambiente. DAISY Handmade Soap é 
ambiental e economicamente amigável, atraindo pessoas de diferentes faixas económicas. 
 

O principal ingrediente, na produção de sabonetes artesanais, são os 
óleos vegetais. Estes, são ricos em ácidos gordos, permitindo que a 
pele seja nutrida e hidratada. A formação de glicerina durante o 
processo, suaviza a pele sem necessidade de qualquer conservante ou 
detergente sintético. Na sua formulação, os óleos vegetais reciclados 
após terem sido sujeitos a controle de qualidade, resultam num 
produto final a um preço mais acessível e sustentável. 
 

O projeto social DAISY Handmade Soap tem como objetivo: capacitar 
mulheres para produzir sabão artesanal de baixo custo reutilizando 
ingredientes e materiais. Desta forma, cria emprego e protege o meio 
ambiente, mantendo o óleo usado fora dos aterros e sistemas de 
drenagem de esgoto, numa perspectiva de negócio sem fins lucrativos. 
 

Convidamos a testar o sabonete artesanal DAISY. No futuro, ao comprar este produto, tem a 
oportunidade de ouro de permitir que outros sejam um agente de mudança, e ser um 
patrocinador do projeto DAISY Handmade Soap. 
 

O montante gerado irá apoiar a criação de pequenos negócios para 
as pessoas mais necessitadas que desejam uma melhor qualidade 
de vida. 
 

Numa primeira fase, as pessoas precisam de vender uma certa 
quantidade de sabonete artesanal DAISY para obter o lucro que 
pague o seu investimento inicial e criar o seu canal de vendas. Na 
segunda fase, têm a oportunidade de aprender a produzir  

sabonete, permitindo que criem fluxos de rendimento e estabelecendo seu próprio negócio, se 
assim o desejarem. 

 
Para mais informação sobre o projecto contacte:  daisyhandmadesoap@gmail.com Cell: +258 848255005 

Visite a página de Facebook: http://m.facebook.com/Daisy-Handmade-Soap-916936545080544/  Ed 2/16 
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Marta Roff, co-fundadora e diretora da Maputo Relocation 
Solutions, a primeira empresa em Moçambique dedicada à 
prestação de serviços na área da mobilidade profissional e 
actualmente líder de mercado.  

Nascida e criada em Lisboa, Portugal, obteve o seu B.A. em Design 
de Moda, premiada com o primeiro lugar da sua turma em 1998.  

Em fevereiro de 2000, Marta mudou-se para Moçambique 
juntando-se a uma ONG situada numa vila remota no sul do país 
para ensinar numa escola secundária e ajudar num hospital local, 
o que se transformou numa experiência que lhe mudou o rumo 
da vida.  

Em 2002, Marta aventurou-se na indústria hoteleira, iniciando 
a sua carreira em mobilidade profissional em 2008, associando-
se a Madalena Baptista da Silva ao fundar a Maputo Relocation 
Solutions. Com mais de 15 anos de experiência em gestão 
de atendimento ao cliente, a Marta possui a experiência e 
conhecimento para atender as necessidades e expectativas dos 
seus clientes, e a capacidade de liderar mobilizações desafiadoras 
com êxito.  

Comprometida com a qualidade e atendimento ao cliente, a 
Marta é reconhecida por cumprir prazos, garantindo ao cliente 
um serviço de alta qualidade e orientado para o cliente.

Contacto:
Email: marta@maputo-relocation.com
Skype: marta.roff 
Tel: (+258) 82 318 15 60 , Tel/Fax: (+258) 21 49 73 23 
Av. Julius Nyerere, 657, 2º andar, sala 4,Maputo
www.maputo-relocation.com

Marta Roff, co-founder and managing-director of Maputo 
Relocation Solutions, proud to be the first and leading provider of 

relocation services in Mozambique.

Born and raised in Lisbon, Portugal, earned her B.A. in Fashion 
Design,  awarded with the first prize of her class in 1998. 

In February 2000, Marta joined an NGO in a remote village in 
the south of Mozambique to teach in a secondary school and 

assist the local hospital, which turned out to be a life changing 
experience. 

In 2002, Marta ventured into the hospitality industry, beginning 
her relocation career in 2008, joining Madalena Baptista da Silva 

and founding Maputo Relocation Solutions. With more than 15 
years in management and customer service, Marta possesses the 

experience and knowledge to serve the needs and expectations 
of her clients, with an eye for detail and the ability to successfully 

handle challenging transitions.

Committed to quality and costumer care, Marta is recognized 
for meeting deadlines whilst ensuring her clients top-quality and 

client-oriented services.

For more information:
Email: marta@maputo-relocation.com

Skype: marta.roff 
Tel: (+258) 82 318 15 60 , Tel/Fax: (+258) 21 49 73 23 

Av. Julius Nyerere, 657, 2º andar, sala 4,Maputo
www.maputo-relocation.com

Copyright ©. All Rights Maputo Relocation Solutions Reserved. Privacy Policy 

MUDAR NUNCA FOI TÃO FÁCIL

Copyright ©. All Rights Maputo Relocation Solutions Reserved. Privacy Policy 

MUDAR NUNCA FOI TÃO FÁCIL
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Enquadramento Legal
Microbanco do tipo Caixa Geral de Poupança e Crédito foi constituído sob a forma de sociedade anónima, criada por tempo indeterminado e tem 
actividade principal a de prestação de serviços financeiros essencialmente em operações de reduzida e média dimensão.

Investimentos dos accionistas
Capital Social: 5 milhões de Mts
ccionistas: Gapi-SI, SA –Sociedade de Investimentos - 48%; Associação Ntamu -22%; Grupo de senhoras empreendedoras (10) - 30%

Enquadramento Social
O combate à pobreza e à exclusão social não poderá ser alcançado sem o envolvimento directo da Mulhere, em particular,sem que ela tenha acesso a 
serviços financeiros que complementem e alavanquem a sua iniciativa e capacidade empreendedora.

Visão
Ser uma instituição financeira líder na promoção sócio-económica da mulher empreendedora.
Missão
Prestar serviços bancários universais configurados para mulheres de baixa e média renda e economicamente activas.

Relevância
A Caixa-Mulher aposta no desenvolvimento inclusivo priorizando o empoderamento da mulher empreendedora;

Distingue-se das restantes Instituições Financeiras devido à especificidade dos seus valores, cultura corporativa e objectivos estratégicos que estão 
intrinsecamente focalizados nas mulheres empreendedoras.

Objectivos Estratégicos
.Valorização das poupanças do público em geral e da mulher em particular;
.Guarda de valores monetários de instituições públicas e privadas locais;
.Mobilização de recursos adicionais de terceiros para alargar a base de financiamento das
MPME’s em geral e, em particular, de mulheres empreendedoras.

Produtos Iniciais
Depósitos correntes;  Depósitos a prazo; Pagamentos de salários e pensões; Crédito ao Agro-Negócio; Crédito ao Comércio; Crédito ao Consumo;

Impacto
.Impacto económico:
.Aumento da rendade pelo menos 5.000 pessoasporano.
.Criaçãode postos de trabalhode melhor qualidade nas actividades económicas financiadas;
.Impactosocial: em complemento à sua actividadeprincipal o microbanco desenvolverá trabalhos e acções sociais junto das
Comunidades onde estará inserido, particularmente as que contribuam para a melhoria da literacia financeira da comunidade;
.Impactoambiental: serão promovidas várias iniciativas que visem a conservação do meio ambiente, por exemplo a conservação dos espaços verdes das 
cidades tais como jardins, pátios e parques.

Conclusão
As estratégias e programas do Governo com vista a um desenvolvimento sócio económico mais inclusivo poderão a partir de agora contar com uma 
parceria profissional na área financeira.

Contact: Katia Meng -  Tel: +258 21 720 793, Email adress katia.meng@mcbmulher.co.mz

WHAT ARE FEMMIES?
 

Femtech is training program for women entrepreneurs focused on growth.

This program was created in South Africa, and it has been 
implement in Namibia, Tanzania and Mozambique.

In  Mozambique this project is implemented by ideialab, whom have trained 75 women entrepreneurs have 
been trained, with another 14 about to  graduate. All the women that go through the Femtech program, 

become part of a network of femmies
 

For more information contact: Info@ideialab.biz - Tel: 846253176
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A Sónia está envolvida na indústria de design nos últimos 5 
anos como uma designer independente. Ela têm feito projectos 
residências e comercias (escritórios) e já vendeu vários designs. 
O seu amor por design e experiência na procura e compra de 
tesouros levou à criação da sua loja de design de interiores  
L’ARTISAN by SÓNIA ROMÃO. 
Com o seu olho para peças únicas de design, seu gosto impecável 

e compreensão de bom design, a loja vende 
artigos 100% naturais e/ou materiais e têxteis 
orgânicos, todos feitos a māo e personalizados 
por artesãos experientes.

L’ARTISAN by SÓNIA ROMÃO está crescendo 
e aumentará a sua selecção de objetos 
preciosos personalizados exclusivamente 
procurados e selecionados, mobiliário, arte 
e acessórios domésticos que satisfaçarāo as 
aspirações, paixões e gostos dos seus clientes 
selectivos e fornecer um serviço inigualável  
ao nível das expectativas dos seus clientes.

Av.Marginal Nr 3739, Condominio Pollana 
Village, Bairro da Polana
Tel: +258 82 670 4238, Email: info@
artisanmaputo.com, Maputo -Mozambiuqe
Web: www.artisanmaputo.com, Facebook.
com/artisanmaputo, Instagram: 
lartisanmaputo

Sónia has been involved in the design industry for the past 5 
years as an independent designer. She has done residential and 

commercial (office) projects and sold many design proposals. 
Her love of design and experience in sourcing design treasures led 

to the creation of her interior design shop  L’ARTISAN by SÓNIA 
ROMÃO.

With her eye for statement and designer pieces, her impeccable 

taste and understanding of good design, 
the shop retails products made from 100% 

natural and/or organic materials and textiles, 
all handmade and customized by experienced 

craftmen and artisans. 

L’ARTISAN by SÓNIA ROMÃO  is growing a 
selection of personalized, exclusively hand 

curated treasured objects, furniture, art and 
home accessories  that meet the aspirations, 

passions and tastes of its selective clients and 
provide unparalleled customer service to the 

level of its clients expectations.

L’ARTISAN by SÓNIA ROMÃO is situated on 
Av. Marginal 3765, Condominio Polana Village

Tel: +258 82 670 4238, Email: info@
artisanmaputo.com, Maputo -Mozambiuqe
Web: www.artisanmaputo.com, Facebook.

com/artisanmaputo, Instagram: 
lartisanmaputo

.

Maputo-based Dana Tours was launched in 2002 by Natalie 
Tenzer-Silva and her South African partners – born from Natalie’s 
passion for Mozambique, having settled there in the early 1990s. 

 
Natalie’s goal was to create an inbound tour operator that 

would bring people from all over the world to experience the 
mesmerising destination she fell in love with and since then the 

tour operator has grown from strength to strength under her 
direction, while she has become a recognised thought leader in 

the destination. 
 

Today Dana Tours – one of the few Destination Managements 
Companies in the country - deals with both Corporate and 

Leisure clients.  A member of the Mozambique Travel Agents’ 
Association (AVITUM) and the Southern African Tourism Services 
Association (SATSA), Dana also operates excursions for the many 

passenger cruise-liners docking in Maputo.  
 

Dana Tours has valuable on-the-ground experience of 
Mozambique and has developed relationships with tourism 

suppliers, even in the most remote of areas within Mozambique. 
We are active and participative members of the Mozambican 

tourism industry, exhibiting at international trade fairs such as 
ITB, Meetings Africa, Indaba and WTM Africa.

 
Dana Tours Contact Details:

Address: Av Kenneth Kaunda, 1170, Maputo, Mozambique
Tel:  +258 21 49 5514 - Emergency:  +258 84 40 40 700

Website: www.danatours.com
Facebook: https://www.facebook.com/destination.management.

company/

A Dana Tours, com sede em Maputo, foi lançada em 2002 por 
Natalie Tenzer-Silva e seus parceiros sul africanos, inspirados pela 
sua paixão por Moçambique desde o início dos anos 90.

O objetivo da Natalie era criar um operador turístico local que 
traria pessoas de todo o mundo para experimentar o fascinante 
destino turístico pelo qual ela se tinha apaixado. Desde então, a 
empresa cresceu de força à força sob sua direção, enquanto ela 
se tornava uma reconhecida gestora do destino turístico.

Hoje, Dana Tours - uma das poucas empresas de gestão de des-
tino no país - lida com clientes corporativos e de lazer. Membro 
da Associação de Agentes de Viagens e Operadores Turísticos de 
Moçambique (AVITUM) e da Associação de Serviços de Turismo 
da África Austral (SATSA), a Dana também opera excursões para a 
maioria do cruzeiros de passageiros atracados em Maputo.
 
A Dana Tours tem uma valiosa experiência no Mercado turístico 
de Moçambique e desenvolveu relações com fornecedores de 
turismo, mesmo nas zonas mais remotas do país. É membro acti-
vo da indústria do turismo de Moçambique, com participação em 
diversas exposições e feiras internacionais como ITB, Meetings 
Africa, Indaba e WTM Africa.

Contatos da Dana Tours:
Endereço: Av Kenneth Kaunda, 1170 - Maputo, Moçambique
Tel: +258 21 49 5514, 
Emergência: +258 84 40 40 700
Site: www.danatours.com
Facebook: https://www.facebook.com/destination.management.
company/
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Uma papelaria onde encontra 
de tudo um pouco. Materiais 
para desenho e artes plásticas, 
brinquedos, vários tamanhos de 
agendas para organizar a vida ao 
longo do ano, papéis e cartolinas 
de muitas cores e muitas suges -
tões de ofertas.

A stationery store where you 

arts, toys, various sizes of cal -
endars to organize your life 
throughout the year, paper and 
cardboard in many colors and 

Marés Shopping Centro Comercial, Av. Marginal, nº 9519
Marés Shopping Mall, Av. Marginal 9519
Tel: +258 846 501 271

PAPELARIA BACELA   
PAPELARIA BACELA 

2 Material de desenho com 
pincéis, aguarelas e telas
Drawing supplies with 
brushes, watercolors and 
canvases

Canetas especiais para 
desenhar em várias 
superfícies 
Special markers to draw 
on various surfaces

3

Brinquedos Lego  
e Playmobil
Lego and Playmobil toys

1

Compra de bilhetes no Museu de História Natural, às 10h 
Buying tickets at the Natural History Museum, at 10 am
Tel: +258 848 902 590

Uma viagem de comboio pela cidade de Maputo 
A train ride through the city of Maputo

1

Imagine um comboio daqueles em 
que nos sentimos crianças. 
Ele existe em Maputo e pode pas -
sear nele com a família ou com os 
amigos. O objectivo é mostrar a 
cidade cultural. Vai parar perto de 
museus e outros locais de inte -
resse. Ao viajar nas carruagens 
vai conhecer um pouco da histó -
ria de Moçambique.

Imagine a train where we feel like 
children. 
It exists in Maputo and you can 
get it with family or friends. 
The objective is to present the 
cultural city. It will stop near -
by museums and other places 
of interest, in order to get to 
know some of the history of 
Mozambique.

COMBOIO DAS ACÁCIAS  
COMBOIO DAS ACÁCIAS 

2 Chá English 
Tea Shop, com 
vários aromas 
e sabores 
English Tea 
Shop tea, with 
several aromas 

1 Badjias doces 
com abobora 
(pack  de 6 
unidades)
Sweet badjias  
with pumpkin 
(pack of 6 
units) 

Conjunto de 
azeite de 
trufas, vinagre 
balsâmico 
e queijo de 
cabra com 
nozes

oil, balsamic 
vinegar and 
goat cheese 
with walnuts

3

SUGAR&SPICE SUGAR&SPICE 

Um conceito gourmet  onde doce 
e salgado andam de mão dada. 
As refeições vão desde o peque -

do dia. Os produtos utilizados na 
confecção dos alimentos são Ha -
lal e não serve álcool.

A gourmet concept where sweet 
and savory go hand in hand. The 
meals range from breakfast to a 

-
ucts used in the food are Halal 
and it does not serve alcohol.

Rua Ângelo A. Chichava
Rua Ângelo A. Chichava
Tel: +258 846 501 271
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Loja Gourmet * Self Catering
Casa de Chá

Chakras Spa was inaugurated in July 2009 with the objective to create an inovative space 
in Maputo, that can offer to all our clients a unique experience, a space of tranquility, a 
moment of relaxation.

O Chakras foi criado em Julho de 2009 com o objectivo de criar um espaço inovador 
em Maputo, que ofereça aos nossos clientes uma experiência única, um espaço de 
tranquilidade, um momento de relaxamento.

Rua Dar Es Salaam nº 44 , Maputo,   Tel: 82 6163993 / 84 6484686, chakrasspa2009@gmail.com,  www.chakras-spa.blogspot.com


