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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...



MÓnica Kanji
Can you tell us a little bit about your story? When did you start 

your entrepreneurial journey and what drove you to it?

Beauty has been a passion since I was a little girl! Throughout 

my life I loved anything that made me feel beautiful and I felt the 

same about making others feel beautiful! This drove me to where 

I am today, where besides the passion I understood my talent 

and I decided to take it further through a Beauty Therapy Course 

I did in London.

What were some of the challenges you faced in the beginning?

My biggest challenge when I embarked on my first entrepreneurial 

journey was tackling the business side while at the same time 

being hands on with the work I did. This all began in 2009 with 

the opening of Chakras Spa.

The most fulfilling part of your work and the part you don’t 

particularly like?

I do what I love and that’s the most fulfilling part of my work! I 

thrive on happy faces and beautiful smiles when clients elevate 

their self-esteem through a treatment they receive and ultimately 

through the experience they are provided.

I love meeting people, sharing experiences and learning every 

day. Beauty is now a highly competitive industry. And I believe 

competition is healthy. What I dislike is the fact that there are 

many out there that look at this purely as a lucrative business… 

it is important to balance both! Beauty is Business but Beauty is 

about People.

Where do you see yourself with your business in the next 2-5 

years?

In the next few years, I see growth of my business, development 

and innovation. I wish to capacitate myself and my team with 

new techniques and procedures without ever forgetting the 

experience we are here to create for our clients.

Do you have any words of advice for women who are too scared 

to pursue their goals?

My word of advice: never fear change, never settle because you 

are scared. Embrace change, believe in yourself and be Beautiful 

inside out!
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Beautique Wellness Spa



Pode nos contar um pouco sobre sua história? Quando 

iniciou sua jornada empreendedora e o que a levou a isso?

A beleza é uma paixão desde pequena! Ao longo da minha 

vida eu amei qualquer coisa que me fizesse sentir bonita e 

senti o mesmo sobre fazer os outros se sentirem bonitos! 

Isso me levou até onde estou hoje, onde além da paixão, 

procurei melhor compreender meu talento e decidi levá-lo 

adiante através de um Curso de Terapia de Beleza que fiz em 

Londres.

Quais foram alguns dos desafios que enfrentou no início?

Meu maior desafio quando embarquei na minha primeira 

jornada empreendedora foi abordar o lado dos negócios e, 

ao mesmo tempo, estar presente no trabalho que fazia. Tudo 

começou em 2009 com a abertura do Chakras Spa.

A parte mais gratificante do seu trabalho e a parte que não 

gosta?

Faço o que amo e essa é a parte mais gratificante do meu 

trabalho! Animo-me em ver rostos felizes e sorrisos bonitos 

quando os clientes elevam sua auto-estima por meio de um 

tratamento que recebem e, finalmente, pela experiência 

que recebem. Adoro conhecer pessoas novas, compartilhar 

experiências e aprender todos os dias.

A beleza agora é uma indústria altamente competitiva. E 

acredito que a competição é saudável. O que eu não gosto 

é o fato de que existem muitos por aí que olham para isso 

puramente como um negócio lucrativo… é importante 

equilibrar os dois. Beleza é Negócios, mas Beleza é mais 

sobre as pessoas.

Onde se vê com o seu negócio nos próximos 2-5 anos?

Nos próximos anos, vejo crescimento do meu negócio, 

desenvolvimento e inovação. Desejo capacitar a mim e 

minha equipe com novas técnicas e procedimentos sem 

nunca esquecer a experiência que estamos aqui para criar 

para nossos clientes.

Tem algum conselho para as mulheres que estão com muito 

medo de perseguir seus objetivos?

Meu conselho: nunca tema a mudança, nunca se acomode 

porque estás com medo. Abrace a mudança, acredite em tu 

mesmo e seja linda por dentro e por fora!

BEAUTIQUE WELLNESS SPA
BEAUTIQUE WELLNESS SPA

BEAUTIQUE WELLNESS SPA
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A 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 of Mozambique.

The Commercial Code of Mozambique establishes the 

following corporate types:

a) Joint venture: the partners are jointly and severally 

liable for the company’s debts, that is, each partner 

is liable with his or her personal assets, vis-à-vis the 

company’s creditors and for the company’s debts.

b) Public limited company: Each member is individually 

and exclusively liable to the company for the value of his 

entry. The shareholders’ holdings are made up of shares, 

which constitute fractions of the share capital with the 

same nominal value. A public limited company cannot 

be constituted by a number of partners less than three.

c) Limited partnership:

This partnership may be constituted by a limited 

partnership, or limited by shares when the limited 

partners’ holdings are represented by shares. Limited 

partners are only liable for the realization of their capital 

participation.And the general partners are responsible 

for the social obligations.

d) Society of capital and industry

The partners contribute to the formation of the 

company’s capital in two ways: with money, credits 

or other material goods, and limit their liability to the 

value of the contribution they subscribe to the share 

capital, or through their work, thus being exempt from 

any liability for social debts.

e) Private limited company:

Among private limited companies, there are sole 

proprietorships (EI) which have only one partner who is 

responsible for the company’s debts with his personal 

assets, and on the other hand the Sole Proprietorships 

which have only one partner, who is responsible for 

debts with society’s assets.

And for other types of limited liability companies, they 

cannot have more than thirty partners. The capital is 

also divided into shares and the partners are jointly and 

severally liable for the realization of the share capital.

Unlike all others, limited liability companies allow a 

minor, even if not emancipated or authorized to trade, 

to participate in the company as a partner, being 

prohibited from participating in the administration.

The commercial company must be incorporated through 

the following procedures:

The citizen must make a reservation of the name of the 

company that he intends to set up, at the Legal Entities 

Registry Office, or at the Single Service Desk (BAU), and 

the citizen must also present the statutes and/or the 

partnership agreement afterwards, clearly indicating 

the names of the partners or

the partner, with the respective capital stock (initial 

investment money), distributed in quotas if there is 

more than one partner or will have a single quota in 

the case of only one partner; The object, the address 

of the company and the different wishes of the future 

partners towards the company will form part of the 

CONSTITUTION OF A COMMERCIAL 
COMPANY IN MOZAMBIQUE

same articles of association. It must include the type 

of company that the partners would like to form. And 

after the above mentioned requirements are fulfilled, the 

Conservatória do Registo das Entidades legal or the BAU 

will issue the definitive certificate, so once issued, the 

statutes presented must be published in the Boletim da 

República (BR), so that the existence of the company is 

in the public domain.

The start of the commercial activity must be preceded 

by the issuance of a permit (to be requested at the BAU) 

or a license in favour of the company, to be obtained 

by means of a request addressed to the Ministry that 

oversees the area of the desired activity. .

Once the company is legally registered, it must have a 

tax registration and obtain the respective tax registration 

number, that is, Tax Identification Number (NUIT). After 

obtaining all the documents mentioned above, the 

citizen should go to the Bairro Fiscal of the area where 

the company is headquartered to fill in the appropriate 

forms and attach the company’s existing documentation, 

in order to start activity with the Tax Authority, in the 

same sequence, the interested citizen must also inform 

the Ministry of Labor about the start of the activity.

The incorporation of a company culminates in the opening 

of a bank account. When opening a bank account at an 

existing financial institution in the market, it is important 

to define the number of authorized signatures that may 

oblige the company to handle checks and transfers.

The procedures for setting up a company in Mozambique 

may vary depending on the type of company chosen by 

the partners. In general, these are the legal procedures 

required in the country, and one of the reasons why it 

is necessary to set up a company in Mozambique is the 

fact that its constitution brings financial benefits to the 

partners insofar as they convey confidence.
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Uma Sociedade Comercial é aquela em que se tem por 

objecto a prática de um ou mais actos de comércio, e 

deve estar de acordo com os preceitos constantes do 

Código Comercial de Moçambique.

O Código Comercial de Moçambique estabelece os 

seguintes tipos societários:

a) Sociedade em nome colectivo: os sócios respondem 

solidariamente pelas dívidas sociais, ou seja, cada sócio 

responde com o seu património pessoal, perante os 

credores da sociedade e pelas dividas desta.

b) Sociedade anónima: Cada sócio responde individual e 

exclusivamente para com a sociedade pelo valor da sua 

entrada. As participações dos sócios são formadas por 

acções, que constituem fracções do capital social com 

o mesmo valor nominal. A sociedade anónima não pode 

ser constituída por número de sócios inferiores a três.

c) Sociedade em comandita:Esta sociedade pode ser 

constituída por comandita simples, ou em comandita por 

acções quando as participações dos sócios comanditários 

são representadas por acções. Os sócios comanditários 

respondem apenas pela realização da sua participação 

de capital. E os sócios comanditados respondem pelas 

obrigações sociais.

d) Sociedade de capital e industria: Os sócios 

contribuem para a formação do capital da sociedade 

de duas formas: com dinheiro, créditos ou outros bens 

materiais, e limitam a sua responsabilidade no valor da 

contribuição que subscrevem para o capital social, ou por 

meio do seu trabalho, estando assim isentos de qualquer 

responsabilidade pelas dívidas sociais.

e) Sociedade por quotas: De entre as sociedades por 

quotas existem as sociedades em nome individual (E.I) 

que tem apenas um sócio que responde pelas dívidas 

da sociedade com o seu património pessoal, e por outro 

lado as Sociedades Unipessoais que possuem apenas um 

sócio, que responde pelas dívidas com o património da 

sociedade. E para outro tipo de sociedades por quotas, 

de responsabilidade limitada, não podem ter mais de 

trinta sócios. Sendo também que o capital está dividido 

em quotas e os sócios são solidariamente responsáveis 

pela realização do capital social.

Diferente de todas as outras a sociedades por quotas 

permitem que um menor mesmo não emancipado ou 

autorizado a exercer o comércio possa participar na 

CONSTITUIÇÃO DE 
SOCIEDADE COMERCIAL 
EM MOÇAMBIQUE
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sociedade como sócio, sendo proibida a sua participação 

na administração.

A sociedade comercial deve ser constituída através dos 

seguintes procedimentos:

O cidadão deve fazer uma reserva do nome da sociedade 

que pretende constituir, na Conservatória do Registo 

das Entidades Legais, ou no Balcão de Atendimento 

Único (BAU), devendo também a posterior, o cidadão 

apresentar os estatutos e/ou o contrato de sociedade, 

indicando de forma clara os nomes dos sócios ou o 

sócio, com o respectivo capital social (dinheiro inicial de 

investimento), distribuído em quotas caso seja mais de um 

sócio ou terá cota única tratando-se de apenas um sócio; 

fará parte do mesmo contrato de sociedade o objecto, o 

endereço da empresa e as diversas vontades dos futuros 

sócios para com a empresa. Devendo constar o tipo de 

sociedade que os sócios gostariam de constituir. E após 

estarem preenchidos os requisitos acima indicados, a 

Conservatória do Registo das Entidades legais ou o BAU, 

emitirá a certidão definitiva, pelo que uma vez emitida, os 

estatutos apresentados devem ser publicados no Boletim 

da República (BR), para que a existência da empresa seja 

de domínio publico .

O início do exercício da actividade comercial, deve ser 

precedido da emissão de um alvará (a ser requerido 

no BAU) ou de uma licença a favor da sociedade, a ser 

obtida por meio de um pedido dirigido ao Ministério que 

superintende a área da actividade desejada.

Estando a empresa legalmente registada deve ter um 

registo fiscal e obter o respectivo número de registo de 

impostos, ou seja, Número de Identificação Tributária 

(NUIT) . Após a obtenção de toda documentação a cima 

citada, deverá o cidadão dirigir-se ao Bairro Fiscal da área 

onde a sociedade encontra-se sediada para preencher os 

devidos formulários e anexar a documentação já existente 

da sociedade, de modo a dar o seu início de actividade 

junto da Autoridade Tributária, na mesma sequência deve 

também o cidadão interessado, comunicar ao Ministério 

do trabalho sobre o inicio da actividade.

A constituição de uma sociedade culmina com a 

abertura de uma conta bancária. Na abertura da conta 

bancária numa instituição financeira existente na praça, é 

importante definir o número das assinaturas autorizadas 

e que podem obrigar a empresa na movimentação de 

cheques e transferência.

Os procedimentos para a constituição de uma Sociedade 

em Moçambique, podem variar em função do tipo 

societário escolhido pelos sócios. De modo geral, esses 

são os procedimentos

legais exigidos no País, sendo que um dos motivos pelos 

quais se torna necessária a constituição de uma sociedade 

em Moçambique é o facto de a sua constituição trazer 

benefícios financeiros aos sócios na medida em que, 

transmitem confiança e solidez na prestação de serviços, 

assim como para o Estado, garante o pagamento de 

impostos fiscais e demais taxas municipais. Por fim, 

para o consumidor do serviço ou produto, garante-o 

como consumidor a faculdade de requerer junto de 

outras instituições a defesa dos seus direitos em caso de 

violação pela sociedade e seus sócios.

Os procedimentos para a constituição de uma Sociedade 

em Moçambique, podem variar em função do tipo 

societário escolhido pelos sócios. De modo geral, esses 

são os procedimentos legais exigidos no País, sendo 

que um dos motivos pelos quais se torna necessária a 

constituição de uma sociedade em Moçambique é o facto 

de a sua constituição trazer benefícios financeiros aos 

sócios na medida em que, transmitem confiança e solidez 

na prestação de serviços, assim como para o Estado, 

garante o pagamento de impostos fiscais e demais taxas 

municipais. Por fim, para o consumidor do serviço ou 

produto, garante-o como consumidor a faculdade de 

requerer junto de outras instituições a defesa dos seus 

direitos em caso de violação pela sociedade e seus sócios.

Deixamos no entanto a nota de que, estas informações 

servem apenas para propósitos de orientação e 

facilitação, devendo no entanto, ser efectuada 

uma consulta a um especialista ou a uma entidade 

governamental para atender às suas necessidades 

específicas.
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NAIMA CASSAMBAI
1. Can you tell us a bit about what you do and how 

you made this a profession?

I am a Sworn Official Translator and Interpreter. My 

profession requires one to have a passion for words 

and linguistic competence in the languages they work 

with. Since childhood I have always liked languages. 

I studied in the Humanities field in high school, and 

as I was already learning new languages like English 

and French, my passion grew. I still spoke Gujerati at 

home with my grandmother, who tried to teach me 

how to write, but without success! Over the years, 

when I had no idea that I would graduate, I graduated 

in Teaching English. Teaching, another profession I’m 

passionate about, and I dedicated myself to this area 

for quite a few years. But as the saying goes: “to 

stop is to die”, I was sworn in by the Judicial Court 

to be an official Translator! I had great support from 

my mentors at the university, as they welcomed me 

into their classrooms, to fill gaps that I might have 

over time in terms of techniques and methods of 

translation and interpretation. Let’s say that during 

my journey, my paths crossed with individuals of this 

profession, with whom I have been learning a lot!

So, I’ve been in this profession since 2015, and I 

started working with very simple documents that 

didn’t require much of my time. At the time, I had 

translation and interpretation as a part-time job, as I 

was still an English teacher. In 2016, I was invited to 

work for a newspaper, in which I not only wrote some 

articles of my own, but also translated articles from 

the Education, Technology and International News 

pages for the newspaper.

In my field, we are called freelancers, self-employed 

professionals, but we have to create a company to be 

taken seriously in relation to the service we provide. 

In this sense, I created mine, naming it ‘Naima 

Cassambai, E.I.’, as it represents the best qualities I 

have in myself.

2. We know you are very busy in terms of clientele; 

how did you build your clientele and how long did 

it take?

My company has been growing over the years based 

on a few virtues that I highly value: seriousness in 

terms of the quality of the service provided, keeping 

the word and the deadline established between my 

company and the client, and above all honesty.

Any client seeks in my services, not only a 

transliteration of what I hear or read, but also the 

transmission of meaningful information. I always 

try to investigate the vocabulary and make the 

necessary revisions when I translate; before the 

interpretations, I still try to contextualize myself with 

the themes to be interpreted, communicating with 

the speakers and researching about the themes. I 

think it’s very important to communicate with my 

clients before accepting any task, breaking my word 

while someone has a certain expectation is very 

unethical, in my opinion. If I undertake to submit a 

translation, I make the necessary efforts to finish it 

in advance, in order to meet the deadline. As for the 

events I offer my services to, I always try to get there 

an hour or two early, and if they’re virtual, I try to 

make sure everything is lined up so that there are no 

issues on my end.

I believe that the virtues I mentioned above have 

led some renowned companies that are always 

networking with other entities to recommend my 

services.

It took some time to build this link of trust between 

my company and my clients, let’s say that in these

nine years, my client list has gradually increased, but 

the most important thing, in my opinion, is not the

number of clients that has been increasing, but the 

fact that my customers keep me as their supplier.

3. What are the challenges you have faced 

working in Mozambique professionally?

Like any other area, this one also presents 

its challenges. One of the biggest 

challenges is related to the

fact that we depend on short-term 

projects and contracts. I felt insecure 

about dedicating myself fulltime

to translation and interpretation in the 

past, but when I decided to focus only 

on that, the quality of work improved and 

the range of clients increased.

The other challenge, which is quite typical 

in Mozambique, is that people want us to 

provide a good service in record time. 

Regarding the interpretation, comes the 

part of making us realize that for a good

performance in long events, it is important 

to work in pairs and have periods of 

breaks to catch our

breath.

4. What advice would you give to young 

women thinking of starting their own 

business and especially as translators?

We women have a lot to contribute to the 

society in which we are inserted, and you 

should always believe that if we can risk 

opening our own businesses, even with 

the ups and downs that life preaches, we 

will always get up after any fall, and this 

will be an example for our daughters who 

see our strength in aiming for success. So 

never give up on your ambitions. I greatly 

encourage any woman who would like to 

invest in my profession, since there is now 

a lot of demand for organizations that give 

preference to the female gender, having 

the advantage of being able to reconcile 

our profession with other responsibilities 

such as being a mother and

wife, and having the possibility of being 

able to work from home.

Official translator sworn In by the Judicial Court of Maputo
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1. Pode nos contar um pouco sobre o que faz e como 

começou nesta profissão?

Eu sou Tradutora e Intérprete Oficial Ajuramentada. A 

minha profissão exige que a pessoa tenha paixão pelas 

palavras e competência línguistica nas línguas com as 

quais trabalha. 

Desde a minha infância sempre gostei de línguas. Segui 

a área das Humanidades no ensino secundário, e como 

já vinha aprendendo novas línguas como o Inglês e o 

Francês, a minha paixão foi aumentando. Falava ainda o 

Gujerati em casa com a minha avó, que tentou-me ensinar 

a escrita, mas sem sucesso! Com o passar dos anos, 

quando já nem imaginava que iria formar-me, licenciei-

me em Ensino de Inglês. Ensino, outra profissão pela 

qual sou apaixonada, e dediquei-me a esta área por uns 

bons anos. Mas como parar é morrer, ajuramentei-me em 

Tradução! Tive um grande apoio dos meus mentores da 

universidade, pois receberam-me em suas salas de aula, 

para colmatar lacunas que poderia vir a ter ao andar do 

tempo relativamente às técnicas e métodos de tradução 

e interpretação. Digamos, que durante o meu percurso, os 

meus caminhos foram cruzando-se com indivíduos desta 

profissão, com quem tenho vindo a aprender bastante!

Assim sendo, estou nesta profissão desde 2015, e 

comecei a trabalhar com documentos bem simples e que 

não exigissem muito do meu tempo. Na época, tinha a 

tradução e a interpretação como um trabalho a tempo 

parcial, pois ainda exercia como Professora de Inglês. Em 

2016, fui convidada para trabalhar num Jornal, no qual não 

só escrevia alguns artigos da minha autoria, mas também 

traduzia os artigos das páginas de Educação, Tecnologia 

e Notícias Internacionais para o jornal.

Na minha área, somos denominados freelancers, 

profissionais que trabalham por conta própria, mas temos 

que criar uma empresa para sermos levados a sério em 

relação ao serviço que prestamos. Nesse sentido, criei a 

minha, dando o nome de ‘Naima Cassambai, E.I.’, pois ela 

representa as melhores qualidades que tenho em mim.

 

2. Sabemos que tem tido muita clientela; como conseguiu  

construir a base da sua clientela e quanto tempo levou?

A minha empresa tem vindo a crescer ao longo dos 

anos assente em agumas virtudes que eu prezo muito: 

seriedade em relação à qualidade do serviço prestado, o 

cumprimento da palavra e do prazo estabelecido entre 

a minha empresa e o cliente, e sobretudo a honestidade.

Qualquer cliente procura nos meus serviços, não só uma 

transliteração do que oiço ou leio, mas sim a transmissão 

de informações com sentido. Eu procuro sempre 

investigar o vocabulário e faço as revisões necessárias, 

quando traduzo; antes das interpretações, procuro ainda 

contextualizar-me com os temas a serem interpretados, 

comunicando com os oradores e pesquisando sobre os 

temas. Eu acho muito importante comunicar com os meus 

clientes antes de aceitar qualquer tarefa, faltar à palavra 

enquanto alguém tem uma certa expectativa, é muito 

anti-ético, no meu ponto de vista. Se comprometo-me a 

submeter uma tradução, envido os esfoços necessários 

para terminar com antecedência, de modo a cumprir com 

o prazo. Em relação aos eventos nos quais interpreto, 

tento sempre chegar uma ou duas horas antes, e se forem 

virtuais, tento garantir que tudo esteja alinhado, para que 

não haja problemas do meu lado.

Acredito que as virtudes que acima mencionei, tenham 

levado algumas empresas renomadas que estão sempre 

em networking com outras entidades, a recomendar os 

meus serviços. 

Levou algum tempo a construir esse elo de confiança 

entre a minha empresa e os meus clientes, digamos que 

nestes nove anos, a minha lista de clientes, foi aumentando 

paulatinamente, mas o mais importante, no meu ver, não 

é o número de clientes que tenha vindo a aumentar, mas 

sim, o facto dos meus clientes, manterem-me como sua 

fornecedora.      

 3. Quais são os desafios que enfrentou no trabalho em 

Moçambique e profissionalmente?

Como qualquer outra área, esta também apresenta os 

seus desafios. Um dos maiores desafios está relacionado 

com o facto de nós dependermos de projectos e contratos 

a curto prazo. Senti-me insegura em dedicar-me a tempo 

integral à tradução e interpretação, no passado, mas 

quando decidi focar-me apenas nisso, a qualidade do 

trabalho melhorou e o leque de clientes foi aumentando.

O outro desafio, já é algo bastante típico em moçambique, 

as pessoas querem que prestemos um bom serviço em 

tempo recorde. Já em relação à interpretação, vem a 

parte de fazer perceber que para uma boa performance 

em eventos longos, é importante trabalharmos aos pares 

e termos períodos de pausas para recuperar o fôlego.

4. Que conselho daria para as jovens que pensam em 

começar seu próprio negócio e principalmente como 

tradutoras?

Nós as mulheres, temos muito para contribuir à sociedade 

em que estamos inseridas, e acreditem sempre, que se 

nós arriscarmos em abrir os nossos próprios negócios, 

mesmo com os altos e baixos que a vida prega, sempre 

havemos de levantar após qualquer queda, e isso será um 

exemplo para as nossas filhas que vêem a nossa força em 

almejar o sucesso. Por isso, nunca desistam das vossas 

ambições. Dou a maior força para as mulheres investirem 

na minha profissão, uma vez que agora há muita procura 

por organizações que dão preferência ao género feminino, 

tendo ainda a vantagem de conseguirmos conciliar a 

nossa profissão com as outras responsabilidades como a 

de ser mãe e esposa, e tendo a possibilidade de podermos 

trabalhar a apartir de casa.

NAIMA CASSAMBAI
Tradutora e Intérprete Oficial Ajuramentada
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We provide Translation and Interpreting Services:

Translation

• Translation from Portuguese to any other language: 

English, French, German, Italian, Mandarin, among others, 

according to the client’s needs.

• Translation of all types of legal documents from birth, 

marriage, death certificates, certificates, criminal records, 

BRs, all types of Contracts, Permits, Statutes, Travel 

Authorization Statements, Medical Reports, Financial 

Statements and Reports, Manuals, Technical Sheets, 

among others.

• The translation can be simple or sworn, with or without 

notarization as required by the client.

Interpretation

We provide Interpretation services in the following ways:

• Simultaneous Interpreting (SI): Simultaneous 

interpretation is translated into the listeners’ target 

language through their headphones. On site – booth for 

interpreters at the venue where the event is taking place. 

Virtual – Via Zoom, Teams & Bbb or another application 

that allows the option of interpreting two or more 

languages. Hybrid - Face-to-face & Virtual at the same 

time.

• Consecutive Interpreting (CI): the interpreter speaks after 

the speaker in the source language has stopped speaking.

• Whispered interpretation (chuchotage, in French): the 

interpreter stands next to the small target-language 

audience while whispering a simultaneous interpretation 

of the subject at hand.

• Escort Interpreting: An interpreter accompanies a person, 

or a delegation on an excursion, visit, or to a meeting, 

interview or medical appointment.

Prestamos Serviços de Tradução e Interpretação:

Tradução

• Tradução de portugês para qualquer outra: inglês, francês, 

alemão, italiano, mandarim, entre outras, mediante a 

necessidade do cliente.

• Tradução de todos os tipos de documentos legais desde 

certidões de nascimento, casamento, óbito, certificados, 

registos criminais, BRs, todos tipos de Contratos, Alvarás, 

Estatutos, Declarações de autorização de viagem, Relatórios 

Médicos, Demonstrações e Relatórios Financeiros, Manuais, 

Fichas Técnicas, entre outros.

• A tradução pode ser simples ou ajuramentada, com ou sem 

reconhecimento notarial conforme a necessidade por parte do 

cliente. 

Interpretação

Prestamos serviços de Interpretação nos seguintes modos: 

• Interpretação Simultânea (IS): A interpretação simultânea é 

vertida para a língua de chegada dos ouvintes através dos seus 

auscultadores. Presencial – cabine para intérpretes no local 

onde esteja a ocorrer o evento. Virtual – Via Zoom, Teams & 

Bbb ou outro aplicativo que permita a opção de interpretação 

de dois ou mais idiomas. Híbrida -  Presencial & Virtual ao 

mesmo tempo.

• Interpretação Consecutiva (IC): o intérprete fala depois de o 

orador na língua de partida parar de falar.

• Interpretação por sussurro (chuchotage, em francês): o 

intérprete está ao lado do pequeno público da língua-alvo 

enquanto sussurra uma interpretação simultânea do assunto 

em questão.

• Interpretação de escolta: um intérprete acompanha uma 

pessoa, ou uma delegação numa excursão, visita, ou para uma 

reunião, entrevista ou consulta médica.

“Tradução é uma arte. 
Uma pintura que pinta 
com outras cores nova 

cópia original, para que 
outros olhos enxerguem 

a mesma cena.” (Mário 
Persona)

“Translation is an art. A 
painting that paints with 

other colors a new original 
copy, so that other eyes 

can see the same scene.” 
(Mario Persona)

naima.cassambai@gmail.com

+258 84 519 3786
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NORTHNORTHAIDA NORTH
We understand you have a restaurant and a 

boutique in Maputo and are a major influencer, 

can you tell us your secret to success?

I think it’s important to be genuine in your 

approach to dealing with people - I see a lot of 

people trying to develop a persona of already 

being a success.  I wake up each and every day 

and just try to be better than I was yesterday. I’m 

not competing with anyone, only myself.   In terms 

of my businesses, I do what makes me happy and 

I like to share that with others. One of the major 

drivers to why I have businesses in Maputo is that 

I want to help others by creating employment. My 

husband and I are so pleased we are able to help 

50 families, by ensuring there is someone in each 

families’ home that has a job and can provide.

What barriers and challenges did you experience 

or face as a woman in business?

I think all women experience challenges when they 

move into new areas where they lack experience.  

In terms of myself specifically as a woman ,  I don’t 

think so,  I have a very supportive husband and 

he is willing to support me by providing me the 

time needed to focus on my business and this 

overcomes a lot of challenges I would otherwise 

face. One aspect of personal challenge I needed to 

learn was managing my time, it is so important to 

only focus on what is going to add value

What excites you most about your business?

I love the fashion and beauty industry - women 

love to look good and feel good.  I love exploring 

new fashion and beauty ideas and love sharing 

these concepts with others 

My husband and I love good food, and we have 

travelled extensively and one of our dreams was 

also to create a space that people could come and 

feel relaxed.  We think we have achieved that with 

Jimmy’s Bar & Grill.  You don’t need to feel like 

you need to dress your best and pay exorbitant 

amounts of money to have good food and good 

service.  

Where do you aspire to be with your business the 

next 2 to 5 years?

I’m busy now with my new venture. I’m creating 

my new concept for hair and beauty, can’t say too 

much as we are still in the preparatory phases and 

don’t want to spoil the surprise.

Do you have any advice for other women who are 

afraid to start their own business?

Don’t be afraid. There are many points of failure on 

the road to success and I have had mine as well. 

You just need to keep going and don’t give up.  If 

you have a dream focus on what the first steps look 

like and take those steps, then just keep taking 

the next one.  Don’t feel disappointed if it takes 

longer than you think, as long as you moving in the 

direction you want to go keep going.  The most 

important thing is: do what makes you happy!

Jimmy’s Bar & Grill // Imagem Boutique



JIMMY’S BAR & GRILL
Breakfast  .  Lunch  .  Dinner  .  Fast Food  .  Drinks  .  Desserts 

 

Open Monday to Saturday from 9am to 7pm. - Free delivery

Torres Rani  |  Restaurant 1 | Av. da Marginal  |  Maputo

Phone: + 258 84 747 9441

IMAGEM BOUTIQUE
 

Open Monday to Saturday.  

Torres Rani Shop 6  |  Restaurant 1 | Av. da Marginal  |  Maputo

Phone: + 258 84 612 0929

Imagem Boutique – High-end boutique offering Men and Women’s clothing sourced 

from outside Mozambique. Our main focus is on current trends and affordability.

Jimmys Bar & Grill – restaurant with a relaxed atmosphere and affordable to most. 

Our objective is to bring high quality service and top tier food by our great chefs to 

our wonderful customers. 
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jimmysmaputo imagem.boutique 



23WOMAN ENTEPRETENEUR MULHER EMPREENDEDORA

NORTHNORTHAIDA NORTH
Sabemos que tem um restaurante e uma boutique 

em Maputo e é uma grande influencer, pode 

contar-nos o seu segredo para o sucesso?

Acho importante ser genuíno em sua abordagem 

ao lidar com as pessoas - vejo muitas pessoas 

tentando desenvolver uma personalidade de já 

ser um sucesso. Acordo todos os dias e tento ser 

melhor do que fui ontem. Não estou a competir 

com ninguém, só comigo mesmo.

Em termos dos meus negócios, faço o que me 

deixa feliz e gosto de compartilhar isso com os 

outros. Um dos principais motivos para eu ter 

negócios em Maputo é que quero ajudar os outros 

criando empregos. Meu marido e eu estamos 

muito satisfeitos por podermos ajudar 50 famílias, 

garantindo que haja alguém na casa de cada 

família que tenha um emprego.

Quais são as barreiras e desafios que  enfrentou 

como mulher nos negócios?

Acho que todas as mulheres enfrentam desafios 

quando começam em novas áreas onde não 

têm experiência. Em termos de mim mesma 

especificamente como mulher, acho que não 

tive essa experiência; tenho um marido muito 

solidário e ele está sempre disposto a me apoiar 

com o tempo necessário para me concentrar no 

meu negócio e isso supera muitos desafios que de 

certeza cruzariam o meu caminho.

Um  desafio pessoal que eu tive que superar foi 

que eu precisava aprender a gerir o meu tempo; é 

tão importante ficar focalizada em apenas no que 

vai agregar valor para si e para o seu negócio.

O que mais te empolga no seu negócio?

Eu amo a indústria da moda e da beleza - as 

mulheres adoram ter uma boa aparência e se 

sentir bem. Adoro explorar novas ideias de moda e 

beleza e adoro compartilhar esses conceitos com 

outras pessoas

Meu marido e eu adoramos boa comida, já 

viajamos muito e um dos nossos sonhos também 

era criar um espaço que as pessoas pudessem vir e 

se sentirem relaxadas. Achamos que conseguimos 

isso com o Jimmy’s Bar & Grill. Tu não precisas de 

sentir como se tivesses que se vestir bem e pagar 

quantias exorbitantes de dinheiro para ter boa 

comida e bom serviço.

Onde imagina estar com o seu negócio nos 

próximos 2 a 5 anos?

Estou a trabalhar agora com meu novo 

empreendimento; a criar  meu novo conceito 

de cabelo e beleza. Só não posso falar muito 

porque ainda estamos em fase preparatória e não 

queremos estragar a surpresa.

Tem algum conselho para outras mulheres que 

têm medo de começar seu próprio negócio?

Não tenha medo. Há muitos pontos de fracasso no 

caminho para o sucesso e eu tive os meus também. 

Tu só precisas de seguir em frente e não desistir. Se 

tu tens um sonho, concentre-se em dar os primeiros 

passos e dê esses passos, e vai continuando um 

de cada vêz. Não se sinta decepcionada se levar 

mais tempo do que pensava, desde que se mova 

na direção que deseja seguir. O mais importante é: 

faça o que te faz feliz!

Jimmy’s Bar & Grill // Imagem Boutique
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Dionilza Júlio Martins & Carina Cosmo
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?

Memories on the board is a partnership 

and began in 2021 amid the covid-19 

pandemic. We had already been 

doing some business but we sought 

to have something different that we 

could create a brand from and make a 

difference in the market. That’s when 

the passion for photography generated 

in us an innovative idea: which was to 

create different kinds of portraits for 

pictures without a frame, to run away 

from the old model. Our idea was even 

more driven by the growing demand of 

people in photo studios, high quality 

photos on their phones, but these same 

people only look at photos on their 

phones or computers and even end up 

losing them. All this gave space for the 

creation of our brand.

 

 

What were the challenges you faced at 

the beginning and now because of the 

pandemic?

One of the great challenges was taking 

the product to the market, the kick-

off; how to attract the customer and 

get them to like and buy the product 

and luckily we managed to find viable 

solutions. The impact of the pandemic 

on our business was mostly on the 

purchasing power of the customer, 

with the growing economic crisis, 

the customer sought to focus their 

attention on something they consider 

more imperative, such as food.

 

What is the most fun part of your job? 

The hardest part?

It’s fun and amazing the moment the 

customer opens the package and 

sees the portrait. They’re so delighted, 

it’s really gratifying for us. Another 

rewarding and fun part is always trying 

to keep the innovative spirit that we 

have that forces us to maintain and 

improve the quality of our services, 

given the growing demand. The difficult 

part for us was getting the initial capital 

to start the business.

 

What business area would you be in if 

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

If I, Dionilza, could be in another area, it 

would be in the Restaurant and Event 

Decoration industry, my partner Carina  

would prefer to work in the real estate 

and events industry.

In your opinion, what else can be 

done for women entrepreneurs in our 

country?

In our country,  I believe that they could 

provide more opportunities for women 

to evolve and reach great heights, such 

as an educational program or workshop; 

funding opportunities and encourage 

them to forge their own paths.

Where do you imagine being in the 

next 2 to 5 years as an entrepreneur?

In the next 2 to 5 years we have the desire 

to contemplate our growth as providing 

a service of excellence-- recognition 

throughout Mozambique and perhaps 

abroad with new investments.

 

Do you have any advice for other 

women who are afraid to take the first 

steps towards following their passions?

 For other women we would say and we 

usually say: you can’t be afraid to follow 

your dreams, your life is only one and it 

reserves a lot of good things for people 

with courage and determination. It can 

be difficult, and it will be, but there will 

be victories and defeats but you can 

never give up. You can do much more 

than you can imagine.

Memórias no Quadro (Memories on a Board)



26WOMAN ENTEPRETENEUR MULHER EMPREENDEDORA 27WOMAN ENTEPRETENEUR MULHER EMPREENDEDORA

Dionilza Júlio Martins & Carina Cosmo
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?

A Memórias no quadro é uma sociedade 

de duas pessoas e  surge em 2021 

em meio a pandemia da covid-19. Já 

vínhamos fazendo alguns negócios 

mas buscamos ter algo diferente e que 

pudéssemos criar uma marca, fazer a 

diferença no mercado. Foi quando a 

paixão pela fotografia gerou em nós 

uma ideia inovadora: que era de criar 

quadros diferentes sem moldura e fugir 

do modelo antigo. A nossa ideia foi 

ainda mais impulsionada pela crescente 

adesão das pessoas em estúdios 

fotográficos, fotos pelo celular, de alta 

qualidade, mas essas mesmas pessoas 

só contemplam as fotos no celular ou no 

computador e até acabam perdendo as 

mesmas. Tudo isso deu espaço para o 

surgimento e criação dessa marca.

 

 

Quais foram os desafios que enfrentou 

no início e agora por conta da pandemia?

Um dos grandes desafios foi levar o 

produto ao mercado, o pontapé de saída, 

como atrair o cliente e levá-lo a aderir 

ao produto e felizmente conseguimos 

encontrar soluções viáveis. Impacto da 

pandemia foi mesmo no poder aquisitivo 

do cliente, com a crescente crise o 

cliente procurava focar a sua atenção 

em algo que considera mais imperioso 

como alimentos.

 

Qual é a parte mais divertida do seu 

trabalho? A parte mais difícil?

É divertido e incrível o momento que o 

cliente abre o embrulho e vê o quadro. 

Eles ficam tão encantados, que é algo 

mesmo gratificante para nós. Outra parte 

gratificante e divertida e tentar sempre 

manter o espírito inovador que temos 

que nos obriga a manter e melhorar a 

qualidade dos nossos serviços, face à 

crescente demanda  A parte difícil para 

nós  foi conseguir o capital inicial para o 

início das atividades.

 

Em que área de negócios estaria se não 

estivesse na area em que está agora?

Se eu Dionilza pudesse estar noutra área 

seria na área de Restauração e Decoração 

de eventos,  A Carina tem preferência 

em trabalhar no ramo imobiliário e de 

eventos.

 

Na sua opinião, o que mais pode ser 

feito para as mulheres empreendedoras 

no nosso país?

No nosso País, falando de mulheres 

empreendedoras acredito que poderiam 

disponibilizar mais oportunidades 

para a mulher evoluir e atingir 

grandes patamares como programas 

educacionais de negócio ou uma oficina. 

Oportunidades de financiamento e 

encorajar-lás a forjarem os seus próprios 

caminhos.

 

Onde imagina estar nos próximos 2 a 5 

anos como empreendedora?

Nos próximos 2 a 5 anos  temos o desejo 

de contemplar o nosso crescimento 

como um serviço de excelência-- um 

reconhecimento por todo Moçambique 

e quem sabe fora, e com novos 

investimentos. 

 

Tem algum conselho para outras 

mulheres que têm medo de dar os 

primeiros passos para seguirem as suas 

paixões?

Para as outras mulheres nós diríamos  e 

costumamos dizer: não podem ter medo 

de seguir os vossos sonhos, a vida é uma 

só e ela reserva muita coisa boa para 

pessoas com coragem e garra. Pode ser 

difícil, e será sim,  mas haverá vitórias e 

derrotas mas não podem nunca desistir. 

Tu podes muito mais do que imaginas.

Memórias no Quadro
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A Memórias no Quadro é uma empresa que 

trabalha com a produção de quadros decorativos 

personalizados,  mosaicos e certificados. Os nossos 

quadros são feitos com base em materias de alta 

qualidade e importados, a foto é impressa em papel 

de parede, passa por um processo de laminação e é 

anexado a placa de PVC( Corex) que funciona como 

a base, vem ainda com um material próprio para 

pendurar que chamamos Cola-dupla.

Memórias no Quadro is a company that works 

with the production of personalized decorative 

portraits, mosaics and certificates. Our portraits 

are made based on high quality and imported 

materials, the photo is printed on wallpaper, goes 

through a lamination process and it is attached 

to a PVC plate (Corex) that works as the base, it 

also comes with a material for hanging that we 

call double-glue.

memoriasnoquadro@gmail.com

+258 84 106 9318 or 84 827 3750

memorias_no_quadro
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