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Inspire other women.

Tell us your story.

Use this platform to advertise 

your unique services and business.

Here, every woman has a voice...

Inspire outras mulheres.

Conte-nos a sua história.

Use esta plataforma para divulgar 

os seus serviços e negócios.

Aqui, toda a mulher tem voz...
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STELLA MENDONÇA
STELLA MENDONÇA

STELLA MENDONÇA
1. You have such an inspirational career. Please 

tell us a bit about how it started, any hurdles you 

had to jump along the way, and how it brought 

you to where you are today? 

My career is driven by what I call my 7P’s: Passion, 

Persistence, Perseverance, Patience, Principles, 

Purpose, and Practice.  Passion is my source of 

inspiration, excitement, freedom, and happiness. As 

you know my passion is Music. To fulfill my passion 

I have found a lot of hurdles, Persistence gives me 

the inner strength to always go on in life to achieve 

my goals.  I never give up! Perseverance is my 

precious key to turning failure into success. Both 

persistence and perseverance require Patience. 

Patience is my best teacher for acceptance and 

resilience. I always say that patience is my only 

road to wisdom. God knows how many times 

I still have to practice patience. My fifth “P” is 

Principles. To make it short, I used to summarize 

it in two words; Discipline and Attitude. Purpose 

is where I find the meaning of what I want to do 

and contribute. Practice, to me, simply means hard 

work and repetition. Repetition for musicians is the 

way to succeed. My master always said; “repeat up 

to 36 thousand times and each time should feel as 

it would be the first time”! In a few words, this is 

my humble summary of life’s rules and steps that 

drove my career to where it is now. I use music to 

express myself, share my ideas, spread education, 

be part of society, as well as for my spirituality. At 

this stage of my life, I took the resolution to focus 

on education through music. 

I am the fifth child of a large family of nine. 

Unfortunately, we are only six left. My father was a 

former Jesuit Seminarist where he had the chance 

to learn music in a “proper way”, reading scores, 

So, he transmitted his love of music to all of us. I left 

Mozambique for Europe for music studies when I 

was quite young. My 1st stop was in Lisbon, then to 

Paris and Lyon in France where I graduated. During 

my long years in France, Switzerland was my 

home, next to my Godmother’s family, Anne-Marie 

Chapuis. In 1990 I won a partial scholarship for 

voice perfection in New York, the US for one year. 

After New York, I came back to Switzerland where 

I lived for years. Dennis Hall was one of my masters 

among many others. I became his assistant, and 

later in 2003, I took over his school of Belcanto in 

Bern, after he passed away.

I was blessed to carry on my career performing 

some operas, oratorios, and a lot of recitals. I have 

developed quite strong entrepreneur skills, among 

others, to lead my career side to side with my agents. 

My entrepreneur skills led me to my performing 

productions too in Europe as well as in Africa. Life 

was not always easy, the wild competition in the 

world of artists requires hard work and wisdom. As 

an African woman, I had tons of hurdles, but my 

self-confidence was my best companion.  

I navigated from auditions to auditions, in 

the early 90s, some with success others with 

failure, and then, from 1992 to 2012, those 

were my golden years with a lot of very well-

paid concerts. Switzerland became my home 

for more than twenty years. I had the chance 

to travel and perform worldwide, US; France; 

Germany,  Italy; Switzerland; Portugal; South 

Africa; Mozambique; Turkey; Austria just to 

mention a few places. 

I wanted to contribute to my country with the 

knowledge I have acquired. I concluded that the 

only sustainable way to contribute would be 

through education. 

2. We know you opened a music school for 

children; when did it start and what kind of 

impact did it/does it have on the lives of the 

children? 

After more than 12 years of teaching talents 

in Europe, in 2013 I left my “comfort zone” of 

Switzerland and embraced an even bigger 

challenge in my life: open a music school 

(MUSIARTE) in my own country. Don’t read me 

wrong, this was not a light decision, this step 

came as a result of long years of reflection, 

consulting, studies, and preparation as well as 

personal savings for the start-up. The challenge 

is even bigger when we know that the first 

step is to educate people that music is a FULL 

subject of science on its own, and requires a lot 

of financial means. Instruments are expensive, 

and the ratio of teachers/students is almost 

one to one. I would like readers to bear in mind, 

Education in the fields of culture is not a luxury 

-it is a necessity!  All children regardless of their 

social class must have access to culture. Only 

then we shall have a better society. In 2014 I 

welcomed my best friend, Sonia Mocumbi, to 

join this challenge. She is really like my twin 

sister I just love her personality and I think we 

complete each other. The proof of concept 

period of seven years went very well. As 

planned, despite the pandemic, we established 

our Foundation MUSIARTE- Conservatório de 
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Música e Arte Dramática in Maputo.  Our conservatory 

welcomes children as well as adults. For more info: 

https://www.conservatorio.org.mz/publicações

The Impact:

a) MUSIARTE - Conservatório de Música e Arte 

Dramática gives choice to all citizens of Maputo a 

place where to learn an instrument in a very friendly 

and professional environment.

b) We are seeing children’s development with Music 

education, e.g. a teenager student of 13 years old, 

stunning voice and piano, after 2 years she said; “what 

would my life be without MUSIARTE!” I was touched 

to hear it! Teaching music is more than just music, 

it spreads love and affection to kids, teaches them 

to master their emotions, learn to think, analyze and 

read scores, and above all, gives them confidence and 

self-esteem for life.

c) MUSIARTE-Conservatório de Música e Arte 

Dramática, participate in cultural life of our capital 

Maputo.  

d) Our outreach program allowed more than three 

thousand children to experiment with cultural 

exposure since 2013.

e) We are part of the EU Erasmus+ mobility program 

since 2016 up to today, thanks to this program we 

benefit from good experts who are helping us with 

our curriculum.  

f) More than 40 Erasmus+ mobility, outgoing 

students and teachers to Conservatory, A. Steffani, 

Castelfranco Veneto, Italy, as well as income Italians 

experts to MUSIARTE to strengthen our start-up 

school

g) We have attributed more than 15 scholarships, 

whereas 6 have already left for Italy 

h) Recently we won the PROCULTURA call in a 

consortium project “Música para Todos” and the 

goal is to higher the music education quality in 

Mozambique and Angola. 

3. Throughout your career, which was the most 

memorable experience or performance you gave 

that you always remember and carry with you? 

My first great concert in 1991 with Tonhalle-Orchester, 

Zürich performing Stabat Mater of Pergolesi, 

conducted by Dieter Gerhardt. My memorable opera 

role of Mimi, in La Boehme of Puccini in 1998 in the 

US, Switzerland, as well as Verdi’s Requiem and Aida 

in France both in oratorio form, my first recital at 

expo’98 in Lisbon. In 2002 my production of “Carmen 

in Africa” in Mozambique was a great milestone with 

Pretoria Opera Orchestra, performing in Maputo and 

Beira, conducted by Martin Viegas. In 2003 at the 

Recital at Charlotte. In 2008 a memorable recital in 

Belem, Lisbon, followed a memorable recital in Yehudi 

Menuhin Forum Bern in 2009 with a Paul Suits when 

my father passed away, emotionally was something 

I still feel today. My production for the 5th year of 

reversion for HCB (Hydroelectrical of Cahora Bassa) 

in 2012 with the Johannesburg orchestra festival was 

great, I was sick but still performed. This classical 

production was also traveling to Beira. Another 

production for the same occasion with Soweto String 

Quartet to Nampula with a crowd of more than  

5,000 people in a stadium, artists such as Zena Bacar, 

Stewart Sukuma, Hortêncio Langa, José Mucavele 

performing. In April 2017 the concert production 

“Feminissimo” in Maputo. I have many other good 

memories of course. 

4. Can you tell us a bit about the other projects you 

have in some communities? 

I would like to say that the school expansion is an 

initiative with a lot of projects on its own. We have 

now: 

a) We are now very busy with a consortium project 

called “Música para Todos” and the idea is to higher the 

music education quality in Mozambique and Angola. 

Our implementation will be in Pemba and Maputo. 

We recently won the PROCULTURA call, financed by 

European funds and Camões. This project is a great 

https://www.conservatorio.org.mz/publicações 
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boost for our institution after the peak of the pandemic. 

We want to spread culture in Mozambique, therefore the 

project in Pemba will be implemented in collaboration 

with the Foundation Hakuna Mata, and DPCT, Direcção 

Provincial da Cultura e Turismo of Cabo Delgado. The 

mentioned institutions are partners in Mozambique, from 

Angola side we have the Project Escola Obra Bella from 

Luanda, and in Portugal the Conservatório de Música de 

Aveiro Caloutse Gulbenkian. 

b) Our project of continuing our Erasmus+ mobility 

collaboration with other institutions, and now we are with 

Conservatory Agostino Stefani, from Italy, Castelfranco 

Veneto, 

c) Our goal is to find more scholarships for girls to prepare 

them to become teachers for our expansion vision.

d) Musicotherapy is also at the center of our interest 

to help our communities, therefore, we also work with 

CERCI a center with special kids, as well as orphanages in 

Katembe and Lhanguene.

5. How can people who are interested in supporting 

your initiatives help or invest? 

We have three clear segments that need supporters: a) 

Family segment b) Donors segment and c) Corporate 

segment. 

The family segment is directly related to projects of 

school expansion, one can support with scholarships 

for talented young people, support in kind, e.g. needed 

instruments or equipment for education, enroll your 

children or supporting one of our projects, etc. 

Donors segment can support us with our training teachers 

program, developing education curricula and resources 

that are connected with local culture, helping us with 

infrastructure challenges, and supporting sustainable 

events of awareness of the importance of culture in 

schools and communities. 

The corporate segment can simply invest in our 

conservatory project, or support our MCC (Mozambique 

Concerts Cycle) seasonal concerts program, in exchange 

they receive great visibility with top quality events. They 

can also outsource their CSR activities linked with culture 

as well as their events or special celebrations. 

All our concepts are focused on the following principles:  

impact, quality, and sustainability. Our nonprofit is 

trustworthy, and resources are used wisely for our 

programs as the impact on a better society is our main 

purpose of existence. 

We invite and encourage all families to allow each child 

to have the experience of the joy to learn how to play one 

musical instrument, the impact is unmeasurable in their 

lives.
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STELLA MENDONÇA
STELLA MENDONÇA

STELLA MENDONÇA
1. Tem uma carreira tão inspiradora. Por favor 

conte-nos um pouco sobre como tudo começou, 

quais foram os obstáculos que teve que superar 

ao longo do caminho e como isso a trouxe até 

onde está hoje? 

Minha operadora, é impulsionada pelo que chamo 

de meus 7Ps: Paixão, Persistência, Perseverança, 

Paciência, Princípios, Propósito e Prática.

A Paixão é a minha fonte de inspiração, animação, 

liberdade e felicidade.  Como sabem, a minha paixão 

é a música. Para seguir a minha paixão, encontrei 

muitos obstáculos, daí que a persistência dá-me a 

força interior para atingir os meus objetivos. Nunca 

desisto!  Perseverança é a minha preciosa chave 

para transformar o fracasso em sucesso. Tanto a 

persistência como a perseverança requerem a 

Paciência.  A Paciência é o meu melhor professor 

para aceitação e resiliência. Na verdade, sempre 

digo que a paciência é o meu único caminho para 

a sabedoria. Só Deus sabe quantas vezes ainda 

tenho de praticar a paciência. O meu quinto “P” 

são os Princípios.  Resumindo em duas palavras 

os meus princípios fundamentais são; Disciplina e 

Atitude. O Propósito é encontrar sentido do que 

quero fazer e contribuir na sociedade.  Prática, 

significa para mim trabalho árduo e repetição. 

Repetição para músicos é o único caminho para 

o sucesso. Meus mestres sempre disseram; “repita 

até 36 mil vezes e cada vez deve sentir-se como 

seria a primeira vez”! Em poucas palavras, essas 

são as minhas humildes regras de vida que 

orientam a minha carreira até agora. Uso a música 

para me expressar, para partilhar as minhas ideias, 

para espalhar a educação, para fazer parte da 

sociedade, bem como para a minha espiritualidade. 

Nesta fase da minha vida, tomei a resolução em 

concentrar-me na educação das crianças e jovens 

através da música. 

Sou a quinta de uma grande família de nove filhos. 

Infelizmente, só ficamos seis. O meu pai era um 

antigo seminarista jesuíta onde teve a oportunidade 

de aprender música de forma “adequada”, a ler 

partituras. Então, transmitiu esse amor pela música 

a todos nós. Deixei Moçambique para a Europa 

para estudar música quando era muito jovem. A 

minha 1ª paragem foi em Lisboa, depois Paris e 

Lyon em França. Durante longos anos em França, a 

Suíça foi a minha casa, onde sempre visitei a família 

da minha madrinha Anne-Marie Chapuis. Em 1990 

ganhei uma bolsa parcial para a perfeição de voz 

em Nova Iorque, EUA, durante um ano. Depois 

de Nova Iorque, voltei para a Suíça onde vivi por 

longos anos. Dennis Hall era um dos meus mestres 

entre muitos outros.  Tornei-me assistente dele, 

e mais tarde, em 2003, assumi a direcção da sua 

escola de Belcanto em Berna, depois de ele falecer.

Prossegui com a minha carreira interpretando 

óperas, oratórios e muitos recitais. Desenvolvi 

fortes capacidades de empreendedora, por 

um lado para gerir a minha carreira lado a lado 

com os meus agentes. As competências de 

empreendedora levaram-me também a realizar 

minhas produções na  Europa e em África. A vida 

nem sempre foi fácil, a competição selvagem 

no mundo dos artistas requer trabalho árduo 

e sabedoria. Como mulher africana, tive alguns 

obstáculos, mas a minha autoconfiança era a 

minha melhor companheira.

Naveguei de audições em audições, no início 

dos anos 90, a partir de 1992 a 2012, tive longos 

anos com concertos muito bem pagos. A Suíça 

tornou-se a minha casa por mais de vinte anos. 

Tive a oportunidade de viajar e atuar em todo o 

mundo, EUA, França; Alemanha, Itália; Portugal; 

África do Sul;, Moçambique, Turquia;, Áustria, só 

para mencionar alguns lugares. 

Sempre quis  contribuir para o meu país com o 

conhecimento que adquiri. Cheguei à conclusão 

de que a única forma sustentável de contribuir 

seria a educação. 

2. Sabemos que abriu uma escola de música 

para crianças; quando começou e que tipo de 

impacto teve/tem na vida das crianças? 

Depois de mais de 12 anos a ensinar talentos 

na Europa, em 2013 deixei a minha “zona de 

conforto” da Suíça e abracei o maior desafio 

da minha vida: abrir uma escola de música 

(MUSIARTE) no meu próprio país. Não me 

entendam mal, não foi uma decisão leve, este 

passo foi resultado de longos anos de reflexão, 

consultoria, estudos e preparação, bem como 

de poupanças financeiras para a start-up. O 

desafio é ainda maior quando sabemos que o 

primeiro passo a seguir é educar as pessoas de 

que a música é um tema completo e complexo 

da ciência por si só, e requer muitos meios 

financeiros. Os instrumentos são caros, o 

rácio professor/aluno é quase de um para um.  

Gostaria de que os leitores tenham  em mente 

que a educação em domínio da cultura não é 

um luxo, é uma necessidade!  Todas as crianças, 

independentemente da sua classe social, devem 

ter acesso à cultura. Só assim teremos uma 

sociedade melhor!

Em 2014 junta-se à minha aventura de startup a 

minha melhor amiga Sonia Mocumbi. Ela é mesmo 
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como a minha irmã gémea, adoro a sua personalidade e 

acho que nos completamos. O período piloto de sete anos 

do nosso projecto decorreu muito bem. Como planeado, 

apesar da pandemia, estabelecemos a nossa Fundação 

MUSIARTE- Conservatório de Música e Arte Dramática em 

Maputo.  O nosso conservatório acolhe hoje crianças e adultos 

e estamos na fase de expansão. Para mais informações:  

https://www.conservatorio.org.mz/publicações.

O Impacto

a) A MUSIARTE- Conservatório de Música e Arte Dramática 

dá a todos os cidadãos de Maputo um local onde 

aprender um instrumento num ambiente muito amigável 

e profissional.

b) Acompanhamos o desenvolvimento das crianças com 

a educação musical que oferecemos, por exemplo, uma 

adolescente estudante de 13 anos,  voz brilhante e  que toca 

piano, ao fim de 2 anos, disse;  “o que seria a minha vida 

sem a MUSIARTE ?”  Fiquei comovida ao ouvir!  Ensinar 

música é mais do que apenas ensinar música, é espalhar 

amor e afeição às crianças, ensiná-las a dominar as suas 

emoções, ensiná-las a pensar, a analisar, a ler partituras e 

acima de tudo dando-lhes confiança e autoestima para a 

vida toda.

c) A MUSIARTE-Conservatório de Música e Arte Dramática, 

participa na vida cultural da nossa capital Maputo.  

d) O nosso programa de sensibilização permitiu que 

mais de três mil crianças fossem expostas e tivessem a 

experiência que é a cultura desde 2013 até ao presente 

ano, e o crescimento continua.

e) Fazemos parte do programa de mobilidade Erasmus 

+ da União Europeia desde 2016 até hoje. Graças a este 

programa beneficiamos de bons especialistas que estão 

ajudando a estabelecer um currículo de qualidade.  

f) Tivemos mais de 40 mobilidades Erasmus, entre 

estudantes, professores e colaboradores  para o 

Conservatório, A. Steffani, Castelfranco Veneto, Itália, bem 

como especialistas italianos para a MUSIARTE.

g) Atribuímos mais de 15 bolsas entre as quais seis foram 

para a Itália. 

h) Agimos para aumentar a qualidade da educação musical 

em Moçambique e Angola.  

3. Ao longo de sua carreira, qual foi a experiência ou 

performance mais memorável que deu que sempre 

lembra e carrega consigo? 

Carrego varias memorias, vou enumerar as mais 

importantes: o meu primeiro grande concerto em 1991 

com Tonhalle-Orchester, Zurique foi com a obra Stabat 

Mater de Pergolesi, sob a direcção de Dieter Gerhardt. O 

meu memorável papel  de Mimi, da ópera La Boheme de 

Puccini em 1998 nos EUA e Suíça, bem como o Requiem 

e Aida de Verdi em França, ambos em forma de oratório, 

o meu primeiro recital na Expo’98 em Lisboa. Em 2002, a 

minha produção de “Carmen in Africa” em Moçambique 

foi um grande marco com a Orquestra de Ópera de 

Pretória, apresentado em Maputo e na Beira, sob direcção 

de Martin Viegas. Em 2003 o Recital em Charlotte. Em 

2008, um memorável recital em Belém, Lisboa seguiu-

se um memorável recital no Yehudi Menuhin Fórum Bern, 

em 2009, com um Paul Suits quando o meu pai faleceu 

e foi bastante sentimental para mim. A minha produção 

para o 5º ano de reversão para o HCB (Hidroeléctrico de 

Cahora Bassa) em 2012 com o festival de orquestra de 

Joanesburgo foi uma grande produção, eu estava doente, 

mas ainda assim atuei. Esta produção clássica também 

viajou para a Beira. Outra produção para a mesma ocasião 

com o Soweto String Quartet em Nampula com uma 

multidão de mais de  5.000 pessoas num estádio, artistas 

Moçambicanos como a Zena Bacar, Stewart Sukuma, 

Hortêncio Langa, José Mucavele entre outros, em abril de 

2017, a produção do concerto “Feminissimo” em Maputo. 

Tenho muitas outras boas memórias, claro.

4. Pode nos contar um pouco sobre os outros projetos 

que tem em algumas comunidades? 

Gostaria de dizer que a expansão da escola é uma iniciativa 

com vários projetos integrados : 

a) Estamos agora muito ocupados num projeto de consórcio 

chamado “Música para Todos” e a ideia é aumentar a 

qualidade da educação musical em Moçambique e Angola. A 

nossa implementação será em Pemba e Maputo. Ganhámos 

recentemente o concurso de projectos subvencionados 

pela PROCULTURA, financiado pela União Europeia e co-

financiado pelo Camões. Este projeto é um «boost» de ar 

após o pico da pandemia. Queremos divulgar a cultura 

em Moçambique, pelo que, o projecto em Pemba será 

implementado em colaboração com a Fundação Hakuna 

Mata, e a DPCT, Direção Provincial da Cultura e Turismo 

de Cabo Delgado. Em Maputo será implementado pela 

MUSIARTE. As instituições mencionadas são parceiros em 

Moçambique, do lado angolano temos o Projecto Escola 

Obra Bella de Luanda, e em Portugal o Conservatório de 

Música de Aveiro Calouste Gulbenkian. 

b) O nosso projeto de mobilidade Erasmus+ com o 

Conservatório Agostino Stefani, de Itália, Castelfranco 

Veneto, continuará até 2023

c) A nossa ambição é  encontrar mais bolsas de estudo 

para talentos femininos para se tornarem professoras para 

a nossa visão de expansão.

d) A musicoterapia também está no centro do nosso 

interesse para ajudar as crianças das comunidades 

vulneráveis a encontrarem o bom equilibrio emocional, 

portanto, também trabalhamos com a CERCI um centro 

com crianças especiais, bem como orfanatos em Katembe 

e Lhanguene-Maputo.

https://www.conservatorio.org.mz/publicações.
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5. Como é que as pessoas interessadas em apoiar 

suas iniciativas podem ajudar ou investir? 

Temos segmento de árvore clara que precisa de 

apoiantes: a) o segmento de famílias, b) o segmento 

doadores, e c) o segmento corporativo. 

O « segmento família » está diretamente relacionado 

com projetos de expansão escolar, pode-se apoiar 

com bolsas de estudo para jovens talentosos, 

apoio em géneros, por exemplo, instrumentos 

ou equipamentos necessários para a educação, 

matricular os seus filhos ou apoio a um dos nossos 

projetos, etc. 

O « segmento de doadores » pode  apoiar-nos com 

o nosso programa de formação de professores 

para o desenvolvimento do currículo para a 

educação musical e produção de recursos musical 

que estejam ligados à cultura local, podem apoiar 

com os desafios de infraestrutura e ou em eventos 

sustentáveis de sensibilização para a importância 

da cultura nas escolas e comunidades. 

O « segmento corporativo»,   podem simplesmente 

investir no nosso projeto de conservatório, ou 

apoiar no nosso programa de concertos sazonais 

MCC (Ciclo de Concertos de Moçambique), em 

troca receberem visibilidade e outros benefícios 

com eventos de alta qualidade. Podem também 

subcontratar as suas atividades de responsabilidade 

social ligadas à cultura, bem como os seus eventos 

ou celebrações especiais. 

Todos os nossos conceitos se centram nos princípios 

de; transparência, sustentabilidade e qualidade. A 

nossa organização sem fins lucrativos é de confiança, 

e, todos os recursos são usados cuidadosamente 

para os fins dos programas traçados, pois o impacto 

para uma sociedade melhor é o nosso principal 

propósito de existência. 

Convidamos e encorajamos as famílias a dar 

oportunidade a cada criança de ter a experiência da 

alegria de aprender a tocar um instrumento musical, 

o impacto é imensurável para a vida futura delas.

+258 87 996 3203 or 84 796 3203

musiarte@conservatorio.org.mzRua Ngungunhane nº37 - Maputo
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When you first opened your law firm, what were 

the challenges that you faced?

1. In my specific case, and because I came from 

the private sector (I was responsible from 2008 to 

the end of 2011 for the legal department of Vale 

Mozambique), it was much riskier to start without 

a client base that knew my work beforehand, 

not coming from a law firm, made the start more 

challenging. However, in a short time, things started 

to fall into place and I created a solid customer 

base. Another of the obstacles I found was that 

when companies apply for jobs, legal professionals 

always ask for a presentation of the Company and, 

in the case of MM&A, as it was a new company 

and I had no history, the presentation was my 

professional resume. However, the Mozambican 

market is not large and the largest law firms have 

international partnerships, which is an advantage 

as they share a support network that MM&A did 

not have. In this sense, my greatest desire was to 

create a portfolio of loyal customers and I think I 

succeeded, many of whom have been with us for 

more than 10 (ten) years.

What is the most rewarding part of your job? The 

hard part?

2. My idea when creating MM&A was to create a 

legal and tax boutique that did an excellent job, 

with proximity to the customer, growing with 

the growth of our customers, I think I managed 

to do it. That is the most rewarding part, seeing 

customer satisfaction with our performance. The 

most difficult or least rewarding part of our work 

is that success does not depend exclusively on us 

“lawyers”, but on the entire judiciary system, which 

does not help at times... the “injustices” of the 

Mozambican “Justice System”.

What do you think makes a successful entrepreneur 

in Mozambique?

3. In my humble opinion, in Mozambique, as in 

any part of the world, what makes a successful 

entrepreneur is (i) the desire to do something, 

a Project, to succeed because it is not always 

guaranteed… (ii) act to make it work and (iii) 

persist until it happens... success lies in learning 

from successive failures, not giving up on the 

purpose when obstacles are encountered, which 

in the specific case of Mozambique, are numerous, 

from the lack of support to small and medium 

companies to “start-up” their companies, as well 

as the high fixed costs of any office and the high-

interest rates, which in most cases, make the 

business unfeasible from the start. A successful 

entrepreneur in Mozambique deserves all my 

admiration for his commitment, persistence, and 

consistency in the objective.

In your experience, what are the challenges that 

your profession faces in Mozambique?

4. Regarding the Law in Mozambique, the 

biggest challenges are, as I mentioned above, the 

procedural delay, and the lack of transparency 

and independence of the system. Universities also 

have some responsibility in training the future 

professionals they train. There are more and more 

Universities but less rigor in the training given by 

teachers, starting from the base, knowing how to 

write correctly and with a coherent line of thought, 

not even touching the technical legal issue. 

When they leave college, many do not even have 

the possibility of having a decent professional 

internship.

Do you think having more women entrepreneurs 

in Mozambique is important?

5. I think that having more women entrepreneurs 

in general and in Mozambique, in particular, is not 

only important but is also fundamental. Women are 

by nature more multifaceted than men, first of all, 

because, in addition to having to show themselves 

to be much better professionally than men in the 

same profession and category and, most of the 

time receiving much lower salaries than them, they 

also have to at the same time be excellent wives 

and mothers, which shows the strength of nature 

that is the female gender.

What advice can you give to young women who 

might be interested in studying and pursuing a 

career in law?

6. The advice I give to young women who intend 

to pursue a legal career in Mozambique is first of 

all passion for what they are going to do, without 

passion any profession becomes heavy and a 

burden. Secondly, focus and maximum dedication 

during training, it is not enough to just have a 

certification tube, a diploma and say that you are 

a dr. and graduated in Law, it is necessary to know 

“Law”. Finally, I believe that the most important 

thing at the beginning of a legal career is to have 

an internship in a law firm where you have the 

opportunity to learn all areas of Law, in its practical 

aspects, I believe that we grow when we are 

challenged to overcome ourselves, daily, as well as 

I believe that all lawyers should be generalists first. 

I think that in theory, we can like one area more 

than another, but in daily practice, this can change, 

I believe that the more we know a subject, the more 

we want to know and the greater the passion.

MARTA MARTINS
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Quando abriu seu escritório de advocacia, quais 

foram os desafios que enfrentou?

1.No meu caso específico, e porque vinha do sector 

privado (fui responsável desde 2008 a final de 2011 

pelo departamento jurídico da Vale Moçambique), foi 

bem mais arriscado começar sem uma base de clientes 

que conhecessem previamente o meu trabalho, não 

vindo de um escritório de advogados, tornou o início 

mais desafiador. Contudo, em pouco tempo as coisas 

foram-se encaixando e fui criando uma base sólida de 

clientes.  Outro dos obstáculos que encontrei foi que 

as empresas quando solicitam trabalhos Jurídicos 

pedem sempre uma apresentação da Sociedade e, no 

caso da MM&A como se tratava de uma Sociedade 

nova não tinha histórico, a apresentação era o meu 

currículo profissional. Ora, o mercado moçambicano 

não é grande e os maiores escritórios de Advogados 

detém parcerias internacionais, o que se traduz numa 

vantagem pois estes partilham uma rede de apoio 

que a MM&A não tinha. Nesse sentido, o meu maior 

desejo foi criar uma carteira de clientes leais e penso 

que consegui, muitos estão connosco há mais de 10 

(dez) anos.

Qual é a parte mais gratificante do seu trabalho? A 

parte difícil?

2.A minha ideia ao criar a MM&A foi de criar uma 

boutique legal e fiscal que fizesse um trabalho de 

excelência, com proximidade com o cliente, crescendo 

com o crescimento dos nossos clientes, penso que 

consegui, isso é de facto o mais gratificante, ver a 

satisfação do cliente com o nosso desempenho. A parte 

mais difícil ou menos gratificante do nosso trabalho, 

é que o sucesso não depende exclusivamente de nós 

“advogados”, mas de todo o sistema judiciário, o que 

não ajuda por vezes... é frustrante, desmotivante e 

desanimador a morosidade processual e as “injustiças” 

da “Justiça” moçambicana.

O que acha que faz um empreendedor de sucesso 

em Moçambique?

3. Na minha humilde opinião, em Moçambique, 

como em qualquer parte do mundo, o que faz um 

empreendedor de sucesso é (i) vontade de fazer algo, 

um Projecto, dar certo, até porque o não é sempre 

garantido… (ii) agir para que dê certo e (iii) persistir 

até acontecer… o sucesso está em aprender com 

os sucessivos insucessos, não desistir do propósito 

quando se encontrem obstáculos que no caso 

concreto de Moçambique , são inúmeros, desde a 

falta de apoio às pequenas e médias empresas para 

o “start up” destas, bem como os elevados custos 

fixos de qualquer escritório, as taxas de juro elevadas, 

que na maioria dos casos, inviabiliza o negócio à 

partida. Um empreendedor em Moçambique, que dê 

certo merece toda a minha admiração pelo empenho, 

persistência e consistência no objectivo.

Na sua experiência, quais são os desafios que a sua 

profissão enfrenta em Moçambique?

4. No que se refere ao Direito em Moçambique, os 

maiores desafios são como referi acima, a morosidade 

processual, a falta de transparência e independência 

do sistema. As Universidades também têm alguma 

dose de responsabilidade na formação dos futuros 

profissionais que formam. Existem cada vez mais 

Universidades mas menos rigor na formação dada 

pelos docentes, a começar da base, saber escrever 

correctamente e com linha coerente de pensamento, 

não tocando sequer na questão técnica jurídica. 

Quando saem das faculdades muitos não têm sequer a 

possibilidade de ter um estágio profissional condigno.

Acha que ter mais mulheres empreendedoras em 

Moçambique é importante?

5. Penso que ter mais mulheres empreendedoras 

no geral e em particular em Moçambique não é só 

importante, é fundamental. As mulheres são por 

natureza mais multifacetadas do que os homens, 

desde logo porque para além de terem de mostrar ser 

muito melhores profissionalmente que os homens da 

mesma profissão e categoria e, na maioria das vezes 

recebendo salários bem menores que eles, têm que 

igualmente e paralelamente serem excelentes dona 

de casa, esposas e mães o que mostra a força da 

natureza que é o género feminino.

Que conselho pode dar às jovens que possam estar 

interessadas em estudar e seguir a carreira de 

direito?

6. O conselho que dou para as jovens que pretendam 

seguir a carreira jurídica em Moçambique é em primeiro 

lugar paixão pelo que vão fazer, sem paixão qualquer 

profissão torna-se pesada e um fardo. Em segundo 

lugar foco e dedicação máxima durante a formação, 

não serve apenas ter um canudo, um diploma e dizer 

que se é dr. e licenciado em Direito, é preciso saber 

“Direito”. Por fim, considero que, o mais importante 

no início de carreira de jurista é ter um estágio num 

escritório de advogados onde tenha a possibilidade 

de aprender todas as áreas do Direito, na suas 

vertentes práticas, acredito que crescemos quando 

somos desafiados a superarmo-nos diariamente, bem 

como acredito que todos os advogados deveriam 

ser, em primeiro lugar, generalistas. Penso que em 

teoria podemos gostar mais de uma área do que 

outra, mas na prática diária isso possa vir a mudar, 

creio que quanto mais conhecemos uma matéria mais 

queremos conhecer e maior a paixão que criamos 

para com essa área, daí acreditar que um mestrado ou 

pós-graduação não deva ser feito após a licenciatura, 

mas sim depois de alguns anos de prática e exercício 

da profissão, para não se incorrer no erro comum de 

fazer o que não nos apaixona.

MARTA MARTINS
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Can you tell us a little about your story: when 

did you start and why did you decide to open a 

business? Who or what led you to this?

I started my business in May 2021, motivated by my 

passion for fashion and “second-hand” clothes, as 

they are high quality pieces at an affordable price and 

have the factor of helping the environment because 

the textile industry throws out tons of clothes 

annually and I felt like I was embracing a cause by 

giving the pieces a new owner. Another motivation 

I had was by observing how the thrift store market 

was not valued by most and whenever I wanted to 

buy the pieces they were either very expensive or 

had a sloppy appearance.

What were the challenges you faced at the 

beginning and now because of the pandemic?

One of the main challenges I faced was the dynamic 

of the market and being able to adapt quickly to 

customer requests and suggestions. The fear of 

contracting the disease since I was the one who 

made the deliveries even though I was taking all the 

precautionary measures. I had a few difficult months 

due to theft, but thank God I managed to get back 

on my feet.

What is the most fun part of your job? The hardest 

part?

As I am a great admirer of suits and formal wear, I 

created Suit you, which means “suits for you” and 

“pieces that fit” with pieces that all body types could 

feel represented, bringing versatile, timeless and 

accessible pieces.

What business industry would you be in if you 

weren’t in the industry you are in now?

If I wasn’t in the fashion area, I would have liked to 

work with hair. I’m passionate about areas that raise 

women’s self-esteem

In your opinion, what else can be done for women 

entrepreneurs in our country?

First and foremost, I think that women entrepreneurs 

deserve more respect, that women’s financial 

independence should be normalized and that the 

market should welcome us without having to suffer 

through harassment and other unpleasant situations.

Where do you imagine being in the next 2 to 5 years 

as an entrepreneur?

In 2 to 5 years I see myself employing several women, 

teaching everything I know about sales, marketing, 

and having a chain of stores in Maputo. Continuing 

to invest in my training and always bringing quality 

to women

Do you have any advice for other women who are 

afraid to take the first steps towards following their 

passions?

I advise all women to study very well the area they 

want to work, be very selective with whom they 

share their dreams and to try do it even with fear, 

and if it doesn’t work out the first time, don’t give 

up - because on the second attempt you will already 

have some experience.

NÍDIA CÁRMEN CHAQUISSE
NÍDIA CÁRMEN CHAQUISSE
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Pode nos contar um pouco sobre a sua história: 

quando começou e porquê decidiu abrir um 

negócio? Quem ou o quê a levou a isso?

Comecei o meu negócio em Maio de 2021, motivada 

pela minha paixão por moda e por roupas da 

“calamidade”, por serem peças de muita qualidade 

por preço acessível e ter o factor ajudar o ambiente; 

pois a indústria têxtil deita toneladas de roupas 

anualmente, e me sentia abraçando uma causa ao 

dar as peças uma nova dona. Outra motivação que 

tive foi observar como esse mercado dos Brechós 

não era valorizados e sempre que quisesse comprar 

as peças ou eram caras ou com uma aparecia 

desleixada.

Quais foram os desafios que enfrentou no início e 

agora por conta da pandemia?

Um dos principais desafios que enfrentei foi a 

dinâmica do mercado e conseguir me adaptar 

rapidamente aos pedidos e sugestões das clientes. O 

receio de contrair a doença uma vez que era eu que 

fazia as entregas mesmo tomando todas as medidas 

de precaução. Tive alguns meses difíceis devido a 

roubos,mas graças a Deus consegui me reerguer

Qual é a parte mais divertida do seu trabalho? A 

parte mais difícil?

Sendo eu uma grande admirada de fatos e roupas 

formais criei a Suit you que significa “fatos para si” 

e “peças que encaixam” com peças que qualquer 

biótipo pudesse se sentir representando, trazendo 

peças versáteis, atemporais e acessíveis.

Em que área de negócios estaria se não estivesse 

na area em que está agora?

Se não estivesse na área da moda gostaria de 

trabalhar com cabelos. Sou apaixonada por áreas 

que elevam a auto-estima da mulher.

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

mulheres empreendedoras no nosso país?

Acho que as mulheres empreendedoras merecem 

mais respeito primeiramente, que seja normalizada à 

independência financeira feminina e que o mercado 

nos receba sem que soframos assédios e situações 

desagraveis.

Onde imagina estar nos próximos 2 a 5 anos como 

empreendedora?

Em 2 a 5 anos me vejo empregando várias mulheres, 

ensinando tudo que sei sobre vendas, marketing, e 

tendo uma rede de lojas em Maputo. Continuando 

a investir na minha formação e sempre trazendo 

qualidade as mulheres

Tem algum conselho para outras mulheres que têm 

medo de dar os primeiros passos para seguirem as 

suas paixões?

Aconselho as todas as mulheres a estudar muito bem 

a área que desejam trabalhar, ser muito seletivas 

com quem compartilham os sonhos e a tentar com 

medo mesmo, e se não der certo de primeira não 

desistir - Porque na segunda tentativa já terá alguma 

experiência.

NÍDIA CÁRMEN CHAQUISSE
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+258 84 272 7019 or 877727019 suityou_brecho

Thrift Shop for Women’s Clothing
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DALILA TSIHLAKIS
I 

was born in Mozambique, studied in 

Mozambique and South Africa, and have 

a Post Graduate Qualification in Business 

administration and Industrial relations from the 

University of Natal. 

I have been involved in business in Mozambique 

since 1994 and am currently the Chairman of 

the board of a Motor vehicle Group, Ronil Lda, 

representing 4 well-known brands and employing 

over 150 people. Business development is 

my responsibility however my strengths are 

troubleshooting and problem-solving. Sitting on 

the Board of several Companies and Institutions 

has given me the experience of innovation and 

lateral thinking required in solving the challenges 

in this market.

RONIL LDA is an old family company that 

was established in 1948 by the Nicolau Family 

among them my maternal grandfather Mr. 

Nick Nicolau. Through several years of turmoil 

and civil war and against all odds RONIL LDA 

has, in its many years of operation been the 

distributor and representative of several great 

manufacturers, AUSTIN, MORRIS, JAGUAR, 

NISSAN, LAND ROVER, IVECO, and are currently 

the representatives of BMW, MAZDA, HYUNDAI, 

and HONDA.

 

Historically the original RONIL LDA head office 

on the corner of the two main roads, Eduardo 

Mondlane and Karl Marx was recognized as a 

landmark owing to the favorable positioning of 

the site in the heart of town. It is still considered 

an Iconic building with all services in the area 

having the suffix RONIL.  

Subsequently under the current management, as 

the business developed investments were made 

in larger properties and today the RONIL LDA 

head office is situated on Av. FPLM, boasting 

two states of the art showrooms and workshops 

designed with customers centricity in mind, 

allowing Ronil to better serve its clients. We are 

in the process of building a third Showroom and 

PDI center to improve the customer experience.

For over 75 years, Ronil has been situated in 

Mozambique, with the ambition of becoming 

the leading brand in the country’s automotive 

industry. Today, we are one of the oldest and 

most respected dealerships, this is due to both 

our commitment to quality of service and our 

choice in partnerships with the best global car 

brands. 

Personally, as a woman in business, I have found 

Mozambique’s paternalistic society a challenge 

in the workplace especially as a young woman 

starting out. The expectation that the female 

colleague will defer to the opinion of the male 

colleague often results in the loss of good ideas 

and initiatives. Usually, precious time is wasted 

arguing a point that is the best solution since it 

was undervalued. Since I studied abroad I was 

not prepared to concede and was determined 

to make my way forward, however, it is still one 

of the most frequently discussed topics in my 

mentoring sessions and discussions with young 

women in business today. The solution is to 

empower women to believe in their right to their 

position and is unfortunately a long process that 

begins with a change in culture and conditioning 

at a young age. Many women in the industry 

still suffer from imposter syndrome as they 

underestimate their value and importance. There 

is also a need to support the education of women 

to guarantee that they are qualified to contribute 

to the workforce. The biggest barrier is poverty 

and lack of education, despite all the money 

supposedly engaged in the empowerment of 

women, the simple task of keeping girls in school 

and preventing child marriage is still to be met. 

In our organization we promote the 

empowerment of women; however, there is a fair 

amount of coaching because it is difficult for the 

men to take orders from women and the women 

find it difficult to impose their will on their male 

colleagues.

To succeed, I believe we need to confront all 

assumptions face to face and challenge all 

conventions with a sense of openness and 

honesty. We must ask important questions every 

day and transform the answers into innovation.
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DALILA TSIHLAKIS
N

asci em Moçambique, estudei em 

Moçambique e na África do Sul, e tenho 

uma Pós-Graduação em Administração 

de Empresas e Relações Industriais pela 

Universidade de Natal.

Estou envolvida em negócios em Moçambique 

desde 1994 e atualmente sou Presidente do 

Conselho de Administração de um Grupo 

Automóvel, Ronil Lda, representando 4 

marcas de renome e empregando mais de 

150 pessoas. O desenvolvimento de negócios 

é minha responsabilidade, mas meus pontos 

fortes incluem “troubleshooting” e a resolução 

de problemas. A participação em Conselhos 

de várias Empresas e Instituições deu-me a 

experiência de inovação e pensamento lateral 

necessários para resolver os desafios deste 

mercado.

A RONIL LDA é uma antiga empresa familiar 

fundada em 1948 pela Família Nicolau, entre 

eles o meu avô materno, Sr. Nick Nicolau. Ao 

longo de vários anos de turbulência e guerra 

civil e contra todas as probabilidades, a RONIL 

LDA tem, nos seus muitos anos de operação, 

sido o distribuidor e representante de vários 

grandes fabricantes, AUSTIN, MORRIS, 

JAGUAR, NISSAN, LAND ROVER, IVECO, sendo 

atualmente os representantes de BMW, MAZDA, 

HYUNDAI e HONDA.

Historicamente, a sede original da RONIL 

LDA na esquina das duas estradas principais, 

Eduardo Mondlane e Karl Marx foi reconhecida 

como um marco devido ao posicionamento 

favorável do local no coração da cidade. Ainda 

é considerado um edifício icônico com todos os 

serviços da área tendo o sufixo RONIL.

Posteriormente sob a atual gestão, como o 

negócio foi desenvolvido os investimentos 

foram feitos em propriedades de maior porte e 

hoje a sede da RONIL LDA está situada na Av. 

FPLM, com dois showrooms de última geração 

e oficinas projetadas com foco no cliente, 

permitindo que a Ronil atenda melhor seus 

clientes. Estamos em processo de construção 

de um terceiro Showroom e centro PDI para 

melhorar a experiência do cliente.

Há mais de 75 anos, a Ronil está sediada em 

Moçambique, com a ambição de se tornar a 

marca líder na indústria automóvel do país. 

Hoje, somos uma das concessionárias mais 

antigas e respeitadas, isso se deve tanto ao 

nosso compromisso com a qualidade do serviço 

quanto à nossa escolha em parcerias com as 

melhores marcas mundiais de automóveis.

Pessoalmente, como mulher de negócios, achei 

a sociedade paternalista de Moçambique um 

desafio no local de trabalho, especialmente 

como uma jovem iniciante. A expectativa de 

que a colega vai ceder à opinião do colega 

muitas vezes resulta na perda de boas ideias e 

iniciativas. Normalmente, um tempo precioso 

é desperdiçado discutindo um ponto que é a 

melhor solução, pois foi subvalorizado. Como 

estudei no exterior, não estava preparada para 

conceder e estava determinada a seguir em 

frente, no entanto, ainda é um dos tópicos mais 

discutidos em minhas sessões de orientação 

e discussões com mulheres em negócios 

hoje. A solução é empoderar as mulheres 

para que acreditem em seu direito ao seu 

cargo e infelizmente é um longo processo 

que começa com uma mudança de cultura 

e condicionamento em tenra idade. Muitas 

mulheres na indústria ainda sofrem da síndrome 

do impostor, pois subestimam seu valor e 

importância. Há também a necessidade de 

apoiar a educação das mulheres para garantir 

que elas estejam qualificadas para contribuir 

com a força de trabalho. A maior barreira é 

a pobreza e a falta de educação, apesar de 

todo o dinheiro supostamente investido no 

empoderamento das mulheres, a simples tarefa 

de manter as meninas na escola e impedir o 

casamento infantil ainda está por cumprir.

Na nossa organização promovemos o 

empoderamento das mulheres; no entanto, 

há uma quantidade razoável de treinamento 

porque é difícil para os homens receberem 

ordens das mulheres e as mulheres acham difícil 

impor sua vontade aos colegas homens.

Para ter sucesso, acredito que precisamos 

confrontar todas as suposições cara a cara 

e desafiar todas as convenções com um 

senso de abertura e honestidade. Devemos 

fazer perguntas importantes todos os dias e 

transformar as respostas em inovação.
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Commercial Company is one whose object is the 

practice of one or more commercial acts, and must 

comply with the precepts contained in the Commercial 

Code and other legislation in force in Mozambique.

It should be noted that existing companies should carry 

out their commercial activities and must obey certain 

rules and commands legally imposed, which must also 

be observed when it comes to their extinction.

Companies can be constituted for an indefinite period 

or for a fixed time, in the case of companies that are 

constituted for a fixed time, they are extinguished when 

the time which they were supposed to operate comes 

to an end or when the purpose for which they were 

constituted ceases to exist or has been complied with, 

and, on the other hand, companies incorporated for an 

indefinite period, may be extinguished by court decision 

or by the will of the partners, through dissolution and 

liquidation.

Dissolution is defined as the legal act or fact by which 

a company ceases to exist, and, on the other hand, 

liquidation is translated into the act of paying debts for 

the debts that the company may have contracted with 

natural persons, institutions of the State, etc. and also 

the collection of the company’s credits, if any.

Steps for the dissolution process:

• Resolution of the General Meeting on the dissolution;

• Registration of the dissolution deliberation Minutes; 

or

• If there are immovable assets belonging to the 

company, it will be necessary to proceed with the 

preparation and registration of the public deed, with 

the registry of legal entities, where all the partners 

of the company or their legal representatives must 

be present.

Documents required for registration of dissolution 

and liquidation:

• Dissolution requirement;

• Commercial certificate;

• Members’ identification documents;

• Minutes of the General Meeting on the dissolution 

containing the decision on the dissolution of the 

company, the report on the balance of accounts up 

to the date of dissolution, and the appointment of 

the liquidators.

How to terminate a Commercial Company  
Dissolution and Liquidation
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Sociedade Comercial é aquela que tem por objecto 

a prática de um ou mais actos de comércio, devendo 

estar em consonância com os preceitos constantes do 

Código Comercial e demais legislação em vigor em 

Moçambique.

De referir que as sociedades existam e exerçam as 

suas actividades comerciais, devem obedecer a certas 

regras e comando impostos legalmente, o que de igual 

modo deve se observar quando se trate da extinção 

das mesmas. 

As sociedades podem se constituir por tempo 

indeterminado ou por tempo determinado, no caso das 

sociedades que se constituam por tempo determinado, 

extinguem-se quando o tempo até o qual deviam 

operar chegue ao fim ou quando o propósito para o 

qual foi constituída deixa de existir ou se tenha dado 

por cumprido, e, em contrapartida as sociedades 

constituídas por tempo indeterminado, podem se 

extinguir por decisão do tribunal ou por vontade dos 

sócios, por via da dissolução e liquidação.      

Diz-se dissolução ao acto ou facto jurídico por cuja 

verificação uma sociedade deixa de existir, e, por outro 

lado a liquidação traduz-se no acto de pagamento 

das dividas pelos as dívidas que a sociedade possa 

ter contraído junto de pessoas singulares, instituições 

do Estado e etc e ainda a cobrança dos créditos da 

sociedade, havendo-os. 

Passos para o processo de dissolução: 

• Deliberação da Assembleia Geral sobre a dissolução; 

• Registo da Acta de deliberação da dissolução; ou

• Havendo bens imóveis pertencentes à sociedade, 

será necessário proceder com a elaboração e 

registo da escritura pública, junto da conservatória 

do registo das entidades legais onde deverão estar 

presentes todos os sócios da sociedade ou seus 

representantes legais. 

Documentos necessários para o registo da dissolução 

e liquidação:

• Requerimento da dissolução; 

• Certidão Comercial;

• Bilhete de identificação dos Sócios; 

• Acta da Assembleia Geral sobre a dissolução 

que contenha a decisão sobre a dissolução da 

sociedade, o relatório do balanço de contas até a 

data da dissolução, e a nomeação os liquidatários.   

Como pôr termo à uma Sociedade Comercial   
Dissolução e Liquidação 
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