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LETÍCIA THAI VIEIRA

been my right-hand man in everything.
When and why did you decide to start a business?
My daughter’s first birthday sparked a passion for
decorating, it was in July 2017, when I decided to
personally organize her birthday party, in the same
month I got married. As every mother dreams of a
big birthday party, I let the mother’s love flow, I set
up a simple scenario that caught the attention of
many who were present, and a little later they started
asking me to help give a special touch to their events.
At the time I had very little experience, but I had the
help of a great friend, Nércia Mavie, who had been
in the market for longer and shared her experiences.
What were the challenges you faced in the beginning
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What is the most fun part of your job? The hardest

In Mozambique, the number of women

part?

entrepreneurs has been growing, and most

The most fun part, for sure, is the creation part, being
able to reconcile our clients’ dreams and desires with

Looking at the events area of which I am

the passion for creating and customizing events, has

part, I say that there are many decorators

been magical.

but only 10% of them are in the formal
sector or duly registered (individuals or

The hardest part is the challenge we give ourselves
to be able to exceed our customers’ expectations. It’s
the fear of disappointing.
My saying is “if it’s worth doing, it’s worth doing it
right”, no matter how small the task, we should always
do our best, so we run less risk of disappointing those
who trusted us to make their day even more special.

and now because of the Pandemic?

story?

was born from there, the taste for

M

y

name

is

Letícia

Thai

Vieira, married and mother
of two daughters (Ketlyn

setting the table, lining up the
cutlery, synchronizing the colours
and decorating the environments.

and Kelly), daughter of humble Today, I consider myself a young
parents who gave me and my entrepreneur, founder of DECORE
brothers a good education, because – Decorações e Serviços, Lda., a
in addition to basic education, they company whose main activity is
always made a point of teaching us decoration and provision of services
organize the house and take care/ related to events. My partner is my
give special attention to visitors. husband Arsenio Vieira, who has

the benefits that formalization brings. On
the other hand there is a lack of banks that
offer opportunities to Decorators and at
reasonable or fair interest rates.

experience or reference from anyone, not having a

We like to surprise customers with something they

My dream is that DECORE is a reference

place in the party market, it was extremely difficult

didn’t expect, and being able to see and feel their joy

when it comes to decorations. In 5 years I see

to convince clients that we were capable. But

has been very rewarding.

a company operating nationwide, offering

Speaking of a particular job, the first job we did for
VODACOM in 2019 comes to mind, we had less than

the very best in the events market, providing
quality services to all Mozambicans and
across borders.

Regarding the challenges faced by the pandemic, it

24 hours to design and decorate the interior of the

takes us to the beginning of our trajectory: various

headquarters building. The team at the time was

Do you have any advice for other women

fears, uncertainties, but at ZZthe same time an

very small and with little experience in the area that

who are afraid to take the first steps to

enormous will to win, but with an advantage that is

was intended, having managed to deliver the work

follow their passions?

the experience (we weren’t starting from scratch, we

on time, certainly surpassed all our expectations.

were starting from the experience).
decorating

and there is a lack of information about

or 5 years with DECOR?

the crucial tools to conquer the market.

of

not see the advantages of being registered

exceeded your own expectations?

persistence, dedication and delivery were certainly

art

This happens because many decorators do

Where do you imagine being in the next 2

of failing, getting slapped face to face, without any

the

companies).

Can you tell us a little about a job you had and

One of the biggest challenges was facing the fear

Can you tell us a little about your Perhaps

of them are part of the informal sector.

We strive daily to offer quality and safety services to
our customers, complying with all the protection and
safety criteria in accordance with COVID-19.

What industry do you think you would be in if you

possible, we just need the courage to pursue

weren’t in the decorating industry?

our dreams, it’s not easy for issues of female

Since I was a little girl, I gained the taste for tidying,
organizing, decorating, combining colours and ideas.

In response to the frequent limitations and/or

Today I discovered a new way of seeing what I used

prohibitions in the area of events/parties imposed by

to do in a simpler way that is decorating. So, if I wasn’t

presidential decrees, we chose to create some new

in the decoration industry, I would be working with

projects in the company, such as DECORE ARTE EM

something that would bring the same satisfaction I

FESTA which concerns the production of parts and

had as a child and that would keep this passion that

accessories for parties and DECORE HOME which is

I have for decorating alive.

responsible for manufacturing some furniture and
selling decorative home accessories.

First, to start by believing that everything is

In your opinion, what else can be done for women
entrepreneurs in our country?

empowerment, we live in a conservative
society, we are seen as the weak link, as
those who should limit themselves to care
for the home, when in fact we just need
to believe more in our dreams and fight to
reconcile our businesses and our home.
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DECORE – Decorações e Serviços, Lda. is an ornamentation or decoration company
for all types of ceremonies and/or events, which is not limited to events, it also
produces materials for the entertainment sector as well as furniture that can be used
in various environments.
DECORE is located in Maputo City, specifically on Avenida do Trabalho,
number 2585, R/C.

Contacts:
Email: decoreservicos7@gmail.com;
Cell: 84 222 9892 / 84 485 6086;
Facebook: Decore_Services
Instagram:

•

decore_services

•

decore_kids

•

decore_lounge

•

decore_Festapijama

•

decore_arteemfesta

•

decore_home
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decidi organizar pessoalmente a festa de aniversário
dela, no mesmo mês que me casei. Como toda mãe
sonha com uma grande festa de aniversário, deixei
o amor de mãe fluir, montei um cenário simples mas
que despertou atenção de muitos que estiveram
presentes, e um pouco depois começaram a solicitar

mas contava com ajuda de uma grande amiga, a

o medo de decepcionar.

Quais foram os desafios que enfrentou no início e

devemos dar sempre o nosso melhor, assim corremos

agora por conta da Pandemia?

menos risco em decepcionar a quem confiou em nós

C

casada e mãe de duas filhas
(Ketlyn e Kelly), filha de pais

humildes que deram a mim e aos
meus irmãos uma boa educação,
isto porque para além da educação
fundamental, eles sempre fizeram
questão de nos ensinar a organizar

e

Serviços,Lda., uma empresa que
tem

como

atividade

principal,

decorações e prestação de serviços
relacionados com eventos. Tenho

daí a arte de decorar, o gosto de
arrumar a mesa, alinhar os talheres,
sincronizar as cores e decorar os
ambientes.

que é a experiencia (não estávamos a começar do
zero, estamos a começar da experiencia).
Lutamos

diariamente

para

oferecer

serviços

com qualidade e segurança aos nossos clientes,
obedecendo todos critério de proteção e segurança
em atenção ao COVID-19.

direito em tudo.

presidenciais, optamos por criar alguns projectos
novos na empresa, como a DECORE ARTE EM FESTA
que diz respeito a produção de peças e acessórios
para festas e a DECORE HOME que é responsável pela

O primeiro aniversário da minha

fabricação de alguns móveis e venda de acessórios

filha

decorativos para casa.

paixão

em

decorar, foi em Julho de 2017, que

deles, tem sido bastante gratificante.

Isto

acontece

pelo

facto

de

muitas

decoradoras não verem quais as vantagens
de estar registada e há falta de informação
sobre os benefícios que a formalização
traz. Por outro lado há falta de bancos que

Qual é a parte mais divertida do seu trabalho? A

O meu sonho é que a DECORE seja uma

Falando de um trabalho em especial, me vem em

referência quando se fala em decorações.

mente o primeiro trabalho que fizemos à VODACOM

Daqui a 5 anos vejo uma empresa a operar a

em 2019, tivemos menos de 24 horas para idealizar e

nível nacional, oferecendo o que há de melhor

decorar o interior do edifício sede. A equipe na altura

no mercado de eventos, prestando serviços

era muito pequena e com pouca experiência na área

de qualidade para todos moçambicanos e

que se pretendia, ter conseguido entregar o trabalho

além-fronteiras.

na hora marcada, com certeza superou todas as
nossas expetativas.

na área de eventos/festas impostas pelos decretos

a

(singulares ou empresas).

anos com a DECORE?

Vieira, que tem sido meu braço

despertou

sector formal ou devidamente registadas

eles não esperavam, e poder ver e sentir a alegria

Em resposta as frequentes limitações e/ou proibições

às visitas. Talvez tenha nascido abrir um negócio?

mas apenas 10% delas é que se encontra no

Onde imagina estar nos próximos a 2 ou 5

como sócio o meu marido Arsenio

a casa e cuidar/dar especial atenção Quando começou e porque decidiu

parte, digo que existem muitas decoradoras

Gostamos de surpreender os clientes com algo que

vontade enorme de vencer, mas com uma vantagem

Decorações

Olhando para a área de eventos da qual faço

com taxas de juros razoáveis ou justas.

vários medos, incertezas, mas ao mesmo tempo uma

–

informal.

teve e superou as suas próprias expetativas?

pandemia, nos leva ao início da nossa trajetória:

DECORE

que grande parte delas faz parte do sector

ou referência de ninguém, não ter uma colocação

Em relação aos desafios enfrentados por conta da

da

empreendedoras tem vindo a crescer, sendo

oferecem oportunidades aos Decoradores e

mercado.

hamo me Letícia Thai Vieira,

Moçambique, o número de mulheres

Pode nos contar um pouco sobre um trabalho que

foram as ferramentas cruciais para conquistar o

fundadora

para tornar o seu dia ainda mais especial.

Em

fracassar, dar a cara a tapa, sem experiência nenhuma

persistência, a dedicação e entrega com certeza

empreendedora,

O meu ditado é “se vale a pena fazer, vale a pena
fazer direito”, por mais pequeno que seja o trabalho

convencer aos cliente que eramos capazes. Mas a

sua história?

eventos, tem sido mágico.

poder superar as expetativas dos nossos clientes. É

no mercado de festas, foi extremamente difícil

jovem

nossos clientes com a paixão em criar e personalizar

eventos. Na altura tinha pouquíssima experiência,

Um dos maiores desafios foi enfrentar o medo de

uma

criação, poder conciliar os sonhos e desejos dos

A parte mais difícil é o desafio que nos damos de

e foi partilhando suas experiencias.

considero-me

A parte mais divertida, com certeza é a parte da

que eu ajudasse a dar um toque especial nos seus

Nércia Mavie, que já estava a mais tempo no mercado

Pode nos contar um pouco sobre a Hoje,

parte mais difícil?

Em que área acha que ficaria se não estivesse na
área de decoração?

Tem algum conselho para outras mulheres
que têm medo de dar os primeiros passos
para seguirem suas paixões?
Primeiro, começar por acreditar que tudo

Desde pequena que ganhei o gosto de arrumar,

é possível, só precisamos de coragem de

organizar, enfeitar, combinar cores e ideias. Hoje

ir atrás dos nossos sonhos, não e fácil por

conheci uma nova forma de ver o que fazia antes

questões

de uma forma mais simples, isto é, decorar. Portanto,

vivemos numa sociedade conservadora,

se não estivesse na área de decoração, estaria a

somos vistas como o elo fraco, como aquelas

trabalhar com algo que trouxesse a mesma satisfação

que devem se limitar a cuidar do lar, quando

que tinha quando criança e que mantivesse viva esta

na verdade só precisamos de acreditar mais

paixão que tenho em decorar.

nos nossos sonhos e lutar para conciliar as

Na sua opinião, o que mais pode ser feito para as
mulheres empreendedoras no nosso país?

de

empoderamento

nossas empresas e o nosso lar.

feminino,

MULHER EMPREENDEDORA 10 WOMAN ENTREPRENEUR

A DECORE – Decorações e Serviços, Lda. é uma empresa de ornamentação ou
decoração de todo tipo de cerimonias e/ou eventos, que não se limitando apenas
aos eventos também produz materiais quer para o sector de entretenimento como
também móveis que podem ser usados em vários ambientes.
DECORE is located in Maputo City, specifically on Avenida do Trabalho,
number 2585, R/C.
A DECORE localiza se na Cidade de Maputo,
concretamente na avenida do Trabalho, número 2585, R/C.
Contactos:
Email: decoreservicos7@gmail.com;
Cell: 84 222 9892 / 84 485 6086;
Facebook: Decore_Services
Instagram:

•

decore_services

•

decore_kids

•

decore_lounge

•

decore_Festapijama

•

decore_arteemfesta

•

decore_home
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THE IMPORTANCE OF INTERNAL REGULATION IN THE COMPANIES

T

he Internal Regulations it´s a code of good

mission, vision, philosophy/ values and with what

regulation in prominent places in the company,

conduct, created by medium companies

behaviors/ employee profile it identifies, what

distribute it to the union committee of the company

whose number of workers is between 51 and

image it intends to transmit in the present and in

to present the content and perhaps explain the

250 workers, and large companies whose number

the future to its own employees and to possible

same to the employees, schedule meetings to

of workers is above 250 workers , with a view to

interested parties in the services that the company

explain verbally and /or through plays the content

boosting the company´s productivity, efficiency

performs.

of the internal regulations and the consequences
of its non-compliance, remind employees in

and organization. It is designed as a way to
establish coexistence rules between the employer

Structuring

the

clauses

of

the

regulation:

weekly, monthly department meetings, or general

and its workers, and a ensure that workers carry

the clauses should be separated by subjects/

meetings about specific clauses on the daily

out their functions and activities within the

chapters. For example:

must contain remarks

routine of employees of so that their professional

premises of the employment establishment, in a

that clarify doubts and explain specific terms of

posture fits in with the company´s mission, keep

standardized way.

the area in which the company operates, must

the contents of the Internal Regulation available for

contain the obligations and duties of employees,

analysis by employees in all sectors/departments.

Generally speaking, the Internal Regulations can

working hours, rules, absences , delays, individual

be drawn up to regulate some departments, of a

or collective vacations, hygiene issues, use of

Make sure that the worker is aware in writing

single company, or to regulate the professional

uniforms, if any , care in handling equipment

of the content of the Internal Regulation: the

conduct of an entire company. In the first place It

and machines, if any, use of personal protective

employer must ensure that in the employment

must contain norms that must be in harmony with

equipment (PPE), if any, behavior towards co-

contract entered into with the worker, a clause is

the Mozambique Constitution, with the Labor Law,

workers, superiors and customers, incorrect use

already included where the worker agrees that he

with the collective labor regulation instruments

of company equipment that may generate losses

has read the contents of the Internal Regulations

and other legislation that constitutes a source of

to the company and discounts on employee´s

and accepted the clauses imposed therein, and

Labor Law.

salaries, work permits, rules for transferring the

that he is aware of the consequences in case of

workplace, benefits granted to workers, rules on

non-compliance with them. This clause will guard

In order for the content of the Internal Regulation,

confidential information about the company´s

against situations in case of non-compliance with

to be clear and aligned with the company´s needs,

activities.

them. This clause will guard against situations in

and to add value to the routine of the activities

case of disputes between the parties, and through

and posture of each worker, a fact that brings benefits to itself
and to the environment that surrounds him.

carried out by it´s workers, the representatives of

Provide for disciplinary sanctions proportional to

the employment contract signed with the worker,

the employer should keep some topics in mind:

non-compliance with the clauses: the sanctions

the employer will be able to prove in writing that

Define the structure of the Internal Regulation:

applied to employees must be in harmony with

the worker has read the contents of the Internal

using a clear, objective and specific language, within

the Labor Law pursuant to article 63, specifically

Regulation and has agree with them.

the normal standard of human understanding, so

taking into account that the verbal admonition

that it´s applicators ( workers) can interpret and

cannot be given in front of other workers, the

After all, when exposed about the Internal

adopt without any difficulties.

reprimand registered must be delivered and

Regulation it is conclusive that it is necessary

signed by the worker.

in any area of commercial activity, as it brings
short and medium term benefits both for the

Let them know the organizational identity: it is
important that the company´s managers identify

Present the internal regulation to the employees:

companyitself and for employees. Because on a

and make known to it´s employees, how it was

compiling each chapter in the text in a summarized

daily bases, compliance with standardized norms

created, who its representative are, what is its

form for easy absorption, or attach the internal

and professional behavior shape the character
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A IMPORTANCIA DO REGULAMENTO INTERNO NAS EMPRESAS

O

Regulamento

interno,

constitui

um

código de boa conduta criado por

trabalhadores) possam interpreta-lo e adopta-lo

harmonia com a Lei de Trabalho nos termos do

sem quaisquer dificuldades

artigo 63, tomando em atenção especificamente
que a admoestação verbal não pode ser dada á

médias empresas cujo o número de

trabalhadores está entre 51 á 250 trabalhadores e

Dar a conhecer a identidade organizacional:

frente de outros colaboradores, que a repreensão

grandes empresas cujo o número de trabalhadores

é importante que os gestores da empresa

registada deve ser entregue e assinada pelo

é acima de 250 trabalhadores, ao abrigo dos

identifiquem e deêm a conhecer aos seus

colaborador infractor.

poderes de regulamentar e de direção que lhes

colaboradores,

competem na relação jurídica laboral com vista

seus representantes, qual é a sua missão, visão,

Apresentar

a impulsionar a produtividade, a eficiência e a

filosofia/valores e com que comportamentos/

colaboradores: compilando cada capitulo em

organização das empresas. É elaborado como uma

perfil de colaborador ela se identifica, que imagem

um texto de forma resumida para fácil absorção,

forma de estabelecer regras de convivência entre

pretende transmitir no presente e no futuro

ou anexar o regulamento interno em locais

a entidade empregadora e os seus trabalhadores,

aos seus próprios colaboradores e a possíveis

de destaque na empresa, distribuir ao comité

e garantir que os trabalhadores desenvolvam as

interessados nos serviços que a empresa executa.

sindical da empresa para apresentar o conteúdo

como

foi

criada,

quem

são
o

regulamento

interno

aos

e quiçá explicar o mesmo aos colaboradores,

suas funções e actividades dentro do recinto do
Estruturar as cláusulas do regulamento: as

marcar reuniões para explicar verbalmente e/

cláusulas devem ser separadas por assunto/

ou por meio de peças teatrais o conteúdo do

De forma geral, o Regulamento Interno pode ser

capítulos.

conter

regulamento interno e as consequências do seu

elaborado para regular certos departamentos,

observações que esclareça dúvidas, e, expliquem

incumprimento, lembrar aos colaboradores nas

direcções de uma única empresa, ou para regular

termos próprios da área na qual a empresa

reuniões semanais, mensais de departamentos,

a conduta profissional de uma empresa inteira. A

exerce actividade. Deve conter as obrigações e

ou reuniões gerais sobre as clausulas especificas

mesma deve conter normas que devem estar em

deveres dos colaboradores, o horário de trabalho,

sobre a rotina diária dos colaboradores de modo

primeiro lugar em harmonia com a Constituição da

normas sobre faltas e atrasos, férias individuais

a que a postura profissional deles se enquadre

República de Moçambique, com a Lei de Trabalho,

ou colectivas, questões de higiene, uso de

na missão da empresa, manter disponível em

com os instrumentos de regulação colectiva de

uniformes, se houver, cuidados no manuseio de

todos os sectores/departamentos o conteúdo do

trabalho e demais legislações que constituem

equipamentos e máquinas se houver, uso de

Regulamento Interno para análise por parte dos

fonte de Direito do Trabalho.

equipamentos de protecção individual ( EPI),

colaboradores.

estabelecimento laboral, de forma padronizada.

Por

exemplo:

devem

se houver, comportamento perante colegas de
Com vista a que o conteúdo do Regulamento

trabalho, superiores hierárquicos e clientes, uso

Garantir que o colaborador tome conhecimento

Interno seja claro e alinhado com as necessidades

incorreto de equipamento da empresa que possa

de forma escrita do conteúdo do Regulamento

da empresa, e agregue valor á rotina das actividades

gerar prejuízos á empresa e descontos nos salários

Interno: O empregador deve garantir que no

desenvolvidas

os

dos colaboradores, licenças de trabalho, regras

contrato de trabalho celebrado com o trabalhador,

representantes da entidade empregadora devem

para transferência de local de trabalho, benefícios

já esteja incluída uma cláusula onde o trabalhador

ter em mente alguns tópicos:

concedidos aos colaboradores, , normas sobre as

concorda que leu o conteúdo do Regulamento

informações sigilosas das actividades da empresa.

interno e aceitou as cláusulas lá impostas, e

pelos

seus

trabalhadores,

que ele está ciente das consequências em caso

Definir a estrutura do Regulamento Interno: o uso
de uma linguagem clara, objectiva e especifica,

Prever

proporcionais

de incumprimento das mesmas. Esta cláusula

dentro do padrão normal de entendimento

ao incumprimento das cláusulas: as sanções

irá acautelar situações em caso de litígios entre

humano,

aplicadas aos colaboradores devem estar em

as partes, e através do contrato de trabalho

para

que

os

seus

aplicadores(

sanções

disciplinares

celebrado com o trabalhador, o empregador poderá comprovar
por escrito, que o trabalhador leu o conteúdo do Regulamento
Interno e se conformou com as mesmas.
Diante de tudo quando foi exposto sobre o Regulamento Interno,
é conclusivo que, o mesmo é necessário em qualquer área de
actividade comercial, pois trás benefícios a curto e médio prazo
tanto para a própria empresa como para os colaboradores. Pois
de forma diária, o cumprimento de normas padronizadas e de
comportamento de caracter profissional moldam o caracter e a
postura de cada colaborador, facto que traz benefícios para si
mesmo e para o meio que o rodeia.
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SKIN CARE
M

any people don’t know that the
skin is in fact an organ, and that it
also has to be taken care of. Not

only is healthy skin a big part of looking
your best, but it also makes you look
and feel healthier. Your skin is constantly
exposed to the sun and environmental
pollutants. Once damage is done, it can
be difficult to reverse it. That is why a
good skin care routine is important. The
younger you are when you start it, the
better, but it is never too late to establish
healthy habits.
There are 5 skin types:
•

Normal

•

Dry

•

Combination

•

Oily

•

Sensitive

How to identify your skin type?

A. Normal Skin

Normal skin is
neither too oily
nor too dry. It
has balanced
sebum production
and good blood
circulation.

B. Oily Skin

Oily skin is characterized by a
greasy appearance. This skin
type is prone to acne breakouts.
Oily skin is the result of excess
sebum production.

C. Dry Skin

Dry skin is
determined by
flaky and rough
texture. It can
at times feel
tight and cause
irritation.

D. Combination Skin

Combination skin is a mix of
oily skin and dry skin. Usually
in combination skin types, the
T-zone is oily and the cheeks are
dry.

E. Sensitive Skin

If your skin
flushes with
spicy food and
adversely reacts
to new products,
you may
have sensitive
skin.

To start, wash your face with a gentle
cleanser then gently pat it dry. If after
30 minutes your skin appears shiny
throughout, you likely have oily skin; if it
feels tight and is flaky or scaly, you likely
have dry skin; if the shine is only in your
T-Zone, you probably have combination
skin; and if your skin feels hydrated and
comfortable, but not oily, you likely have
normal skin.
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Benefits of a Skin Care Routine
• Finding a good skin care routine has many benefits.
Some of the top ones include:
• It can slow down the signs of aging
• Once it is established, it is easier to maintain
• It boosts confidence – when you look good, you feel
good
• It keeps the skin healthy, which in turn keeps you
healthier
• Results can be dramatic if you stick with it
• Taking care of your skin now can save you money down
the road
• It can encourage you to adopt other healthy routines
and an overall healthy lifestyle
How to Start a Skin Care Routine
There are two basic steps that should go into every skin
care routine: Cleansing and Moisturizing
You should look for a cleanser that is both gentle for your
skin and still helps remove oil, dirt, makeup, etc. A good
moisturizer acts as a barrier between your skin and the
environmental things that can harm it. Many people find it
beneficial to add a third step to their basic routine, called
“toning.” There are many toners out there, all with different
goals. This step generally goes between cleansing and
moisturizing.
So if you don’t have a skin care routine, today might be a
great day to start!
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CUIDADOS DA PELE
M
uitas pessoas não sabem que a
pele é na verdade um órgão e
que também deve ser cuidada.

A pele saudável não só é uma grande
parte da sua melhor aparência, mas
também faz-te parecer e se sentir mais

saudável. Sua pele está constantemente
exposta ao sol e poluentes ambientais.
Depois que o dano é feito, pode ser
difícil revertê-lo. É por isso que uma
boa rotina de cuidados com a pele é
importante. Quanto mais jovem for ao
começar, melhor, mas nunca é tarde para
estabelecer hábitos saudáveis.
Pele normal
A pele normal não é nem
muito oleosa nem muito
seca. Possui produção
equilibrada de sebo e boa
circulação sanguínea.

Existem 5 tipos de pele:
• Normal
• Seco
• Mista
• Oleosa
• Pele sensível

Como identificar seu tipo de pele?
Para
um

começar,
limpador

lave
facial

o

rosto

suave

e

com
seque

suavemente. Se após 30 minutos sua
pele parecer totalmente brilhante, é
provável que tenha uma pele oleosa; se
parecer tenso e escamoso, é provável
que tenha pele seca; se o brilho estiver
apenas na sua zona-T (no centro da testa,
no nariz e no queixo), provavelmente
tem pele mista; e se sua pele estiver
hidratada e confortável, mas não oleosa,
provavelmente tem uma pele normal.

Pele oleosa

Pele seca

A pele oleosa é
caracterizada por uma
aparência oleosa. Este
tipo de pele está sujeito
a acne. A pele oleosa é o
resultado do excesso de
produção de sebo.

A pele seca é
determinada pela textura
áspera e escamosa. Às
vezes, pode parecer tenso
e causar irritação.

Pele sensível
Pele mista
Se sua pele fica vermelha
A pele mista é uma
com comida picante e
mistura de pele oleosa e
reage adversamente a
seca. Normalmente em
tipos de pele combinados, novos produtos, pode ter
pele sensível.
a zona T é oleosa e as
bochechas estão secas.
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Benefícios de uma rotina de pele
Encontrar uma boa rotina de cuidados com a pele tem muitos
benefícios. Alguns dos principais incluem:
• Pode retardar os sinais de envelhecimento
• Uma vez estabelecido, é mais fácil manter
• Aumenta a confiança - quando se tem uma boa aparência,
tu te sentes bem
• Mantém a pele saudável, o que por sua vez o mantém mais
saudável
• Os resultados podem ser dramáticos se fores consistente
• Cuidar da sua pele agora pode economizar dinheiro no
futuro
• Pode encorajá-lo a adotar outras rotinas saudáveis e um
estilo de vida saudável em geral

Como iniciar uma rotina de cuidados com a pele
Existem dois passos básicos que devem entrar em cada rotina
de cuidados com a pele: Limpeza e hidratação
Deve procurar um limpador que seja suave para sua pele e
ainda ajude a remover oleosidade, sujidade, maquiagem, etc.
Um bom hidratante atua como uma barreira entre sua pele e
os fatores ambientais que podem prejudicá-la. Muitas pessoas
acham benéfico adicionar umo terceiro passo à sua rotina
básica, chamada de “tonificação”. Existem muitos toners por aí,
todos com objetivos diferentes. Este passo geralmente ocorre
entre a limpeza e a hidratação.
Então, se ainda não tem uma rotina de cuidados com a pele,
hoje pode ser um ótimo dia para começar!
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NAIDA GANI

MULHER EMPREENDEDORA 25 WOMAN ENTREPRENEUR
Can you tell us a little about your history?

the beginning and now because of the

Even though it seems strange, no work

When did you start and why did you

pandemic?

exceeds my expectations on the positive

decide to open a business? Who or what
led you to this?

2020 was an atypical year and full of
challenges, which we ended up overcoming.

W

ell, talking about it, it sounds
like a mockery, but my father
is a perfectionist, and since

I was little, I’ve always seen him, giving
small touches to gardens, creating trees,

Right at the beginning of the Pandemic,
my answer would have been quite different
than it is today, because everything was so
new, uncertain and scary.

side... I always demand a lot from myself,
and I always believe that it’s possible to go
further, do better, the limit has been the
sky (laughs).
In what industry do you think you would be
if you weren’t in the decoration industry?
It doesn’t even cross my mind (laughs), I

both in our house and on our farms, and

Naida Gani Events had zero business

oddly enough, he was concerned with

moments, by my choice (for my own

such minute details such as the painting

safety and that of my employees) and

of a vase, a trunk, passing a drop of oil on

also by the decrees of our PR. Later, we

the leaves of the plants we had indoors, he

managed to organize some small events,

said that “the shine gave a special touch

which we managed throughout the year.

However, with the walk of life, and the

to the plants, that the colours in the trunks

Unfortunately, with the second wave of

knowledge that I acquired, a new passion

and vases made the eyes of those who saw

Covid-19 in 2021, everything tightened

was born, which is Psychology, in which I

it happy “ , anyway... he always managed

again, but we have adapted and improved

am finishing my training in this area, and I

to create a perfect harmony. And I, being

every day. The way we work has also

intend to reconcile the two passions.

the youngest daughter, was always by his

undergone changes, increased caution

side, looking curiously and learning to give

and material disinfection and so on. We

a special touch to everything he touched.

are leaving the third wave, and I hope with

However, the world of imagination didn’t

this to improve the flow of work, always

I already feel a little proud of what I am

stop for me there, an interest was born

maintaining preventive measures, in order

and have become, but I am demanding

in giving a special touch to the setting of

to create safety for ourselves and for our

and feel that I still have a lot to fight to

tables at home, cake decoration, among

customers.

reach my limit (which is the sky).

What is the most fun part of your job? The

Five years from now I want to be able

hardest part?

to look at my footprints, and see the

others...
When I decided to get married, in 2014,
surprisingly, my taste/interest in decor
and

planning

was

well

beyond

my

expectations. I drew all the details of my
wedding, from the organization, planning,

The most fun thing about this job is, for
sure, being able to dream, create, fly...
without limits!

would probably be decorating something
else. Well, I consider it a gift, it’s my passion.
And there is no better feeling than working
for love.

Where do you imagine being in the next 2
to 5 years with your business?

difference I made in the lives of the brides
who passed through my hands.
Do you have any advice for other women
who are afraid to take the first steps to

and everything else in order to get great

And the most difficult thing is still the

results and everything as I had dreamed.

Bride with a fixed idea... and not forgetting

I perfectly remember being exhausted...

the setups outside Maputo, they are

No dream becomes real by itself, if you

that’s when after much analysis, I decided

always the most difficult and complicated,

don’t start... who will do it for you?

to follow the decorations business, starting

starting with the contact with the bride

with children’s party decorations, then

and groom, which is all done via social

later wedding parties and still not satisfied

distancing, transporting the material , the

I completed with the Wedding Planning/

displacement of personnel among others...

Advice (Wedding Planner).
What were the challenges you faced at

follow their passions?

Start looking at yourself, If you can, invest in
a good training, Have resilience, show that
you have the capacity to make it happen,
accept challenges, accept criticism, and

Can you tell us a little about a job you had

the main thing...believe in yourself because

that exceeded your own expectations?

you are capable.
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“Where Passion Meets Perfection”
this is the best definition of Naida Gani.
I’m Naida Gani, 31 years old, Married, mother of a beautiful prince.
Clinical Psychology Student, Manager of a Company of Microfinance, Founder of Naida
Gani Events, specializing in Wedding Planning, Children’s Party Decoration and Wedding
Decoration.
We provide Event Decoration, Planning and Event Advisory services, from Rovuma to
Maputo, making our clients’ dreams come true, in the greatest perfection. Our main focus
is to imagine and create beautiful, meaningful and unforgettable weddings, not just for
the bride and groom, but also for the guests.

CONTACTS
Naida Gani Events
Event Decorator | Exclusive Wedding Planner
Cell: 84 504 2610 / 87 504 2610
Instagram: naidagani.events
Email: geral@naidagani.com
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Pode nos contar um pouco sobre a sua

desafios

história: quando começou e porquê decidiu

Bem no inicio da Pandemia, a minha resposta

abrir um negócio? Quem ou o quê a levou a

teria sido bem diferente que é hoje, porque era

isso?

tudo muito novo, incerto e assustador.

B

,que

acabamos

vencendo.

na área de decoração?
Nem passa isso pela minha cabeca (risos),
provavelmente estaría a decorar qualquer
outra coisa. Pois, eu considero que seja um

em, falar disto, ate parece gozo!! O meu

A Naida Gani Events teve momentos de

dom, é a minha paixão. E nao existe melhor

pai é um ser Perfeccionista, e desde

negócio zero, por opção minha (por minha

sentimento que trabalhar por amor.

pequena, sempre o vi, dando pequenos

propria segurança e dos meus colaboradores)

toques em jardins, criando arborização, tanto

e também pelos decretos do nosso PR. A

em nossa casa como nas nossas quintas, e por

posterior, conseguimos realizar alguns eventos

incrível que pareça, ele preocupava-se com

pequenos, que fomos gerindo ao longo do ano.

detalhes tao ínfimos como o de pintar um vaso,

Infelizmente com a segunda vaga do Covid-19

um tronco, passar uma gota de oleo nas folhas

em 2021, voltou tudo a apertar, porem temos

das plantas que tinhamos dentro de casa, ele

nos adaptado e melhorandoa a cada dia. A

Onde imagina estar nos próximos 2 a 5 anos

dizia que “o brilho dava um toque especial

nossa forma de trabalhar também sofreu

com o seu negócio?

nas plantas, que a cores nos troncos e vasos

mudanças, muito mais cuidados, desinfecção

alegravam os olhos de quem o visse” , enfim...

do material e etc. Estamos a sair da Terceira

ele sempre deu um jeito de criar uma harmonia

vaga, e espero com isso melhorar o fluxo do

perfeita. E eu, sendo filha caçula, sempre

trabalho, mantendo sempre as medidas de

estive do lado dele, olhando curiosamente e

prevenção, de modo a criar segurança para

aprendendo a dar um toque epecial em tudo

nós próprios e para os nossos clientes.

que tocasse. Porém, o mundo da imaginação
para mim não ficou por ai, nasceu o interesse
em dar um toque especial na arrumação de

Porém, com o andar da vida, e os conhecimentos
que fui adquirindo, foi nascendo uma nova
paixão, que é o da Psícologia, na qual estou
a terminar a minha formação nessa área, e
pretendo conciliar as 2 paixões.

Eu ja sinto um pontinho de orgulho daquilo
que sou e tornei-me, porém sou exigente e
sinto que ainda tenho muito que batalhar para
alcançar o meu limite (que é o céu).
Daqui há 5 anos quero poder olhar para as

Qual é a parte mais divertida do seu trabalho?
A parte mais difícil?

minhas pegadas, e ver a diferença que fiz na
vida das noivas que passaram pelas minhas
mãos.

mesas em casa, decoração de bolos, entre

O mais divertido deste trabalho, é com toda

outros...

certeza, poder sonhar, criar, voar... sem limite!

Tem algum conselho para outras mulheres
que têm medo de dar os primeiros passos
para seguirem as suas paixões?

2014,

E o mais difícil, continua sendo a Noiva com

surpreendentemente o gosto/interesse pela

ideia fixa... e não esquecendo também das

decoração e planeamento, foi bem alem das

montagens fora de Maputo, são sempre as

minhas expectativas. Desenhei todos detalhes

mais difíceis e complicadas, começando com o

do meu casamento, desde a organização, o

contacto com os noivos que é todo a distância,

Comece olhando para você mesmo, Se poder...

planeamento, e todo o resto de modo a obter

o transporte do material, a deslocação do

invista numa boa formação, Tenha resiliência,

óptimos resultados e tudo como sonhado.

pessoal entre outros...

mostre que você tem capacidade de fazer

Quando

decidi

Lembro-me

casar-me,

perfeitamente

de

em

ter

ficado

esgotada... foi quando depois de muito analisar,
decidi seguir o ramo das decorações, tendo
iniciado com decorações de festas infantis,

Pode

nos

contar

um

pouco

sobre

um

trabalho que teve e superou as suas próprias
expectativas?

a posterior festas de Casamento e ainda não

Ainda que pareça estranho, nenhum trabalho

satisfeita complementei com o Planeamento/

supera as minhas expectativas pela positiva...

Assessoria de Casamento (Wedding Planner).

eu cobro sempre muito de mim, e sempre

Quais foram os desafios que enfrentou no
início e agora por conta da pandemia?
2020, foi um ano Atípico e de muitos

acredito que é possível ir mais, fazer melhor, o
limite tem sido o ceu (risos).
Em que área acha que ficaria se não estivesse

Nenhum sonho se torna real por si só, se tu
não o fizeres... quem fará por ti?

acontecer, aceite desafios, aceite críticas, e o
principal...acredite em você mesmo porque
voce é capaz.

NAIDA GANI
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“Where Passion Meets Perfection”
- esta é a melhor definicao da Naida Gani.
Sou a Naida Gani, de 31anos de idade, Casada, mae de um lindo príncipe.
Estudante de Psicologia Clinica, Gestora de uma Empresa de Microfinanças, Fundadora
da Naida Gani Events, com Especializacão em Wedding Planner , Decoração de Festas
Infantis e Decoração de Casamentos.
Prestamos serviços de Decoração de Eventos, Planeamento e Assessoria de Eventos, de
Rovuma a Maputo, tornamos reais os sonhos dos nossos clientes, na maior Perfeição. O
nosso foco principal é imaginar e criar belos, significativos e inesquecíveis casamentos,
não apenas para os noivos, mas também para os convidados.

CONTACTOS
Naida Gani Events
Decoradora de Eventos | Exclusive Wedding Planner
Cell: 84 504 2610 / 87 504 2610
Instagram: naidagani.events
Email: geral@naidagani.com
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HEALTHY EATING,
GOOD FOR THE BODY
AND FINANCIAL HEALTH!

schedule, no matter how busy it may seem:
1. A healthy body, with the right weight, with the energy
we need, allows us to wake up every day with the ability
to take care of those around us, family, friends, and
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of the day, or the famous lack of time that is nothing more
than the fragile management of priorities. When it comes
to money, the focus is fundamental, otherwise it will never
come to anything.

colleagues and especially take care of our personal and

A tip is to always have some snacks in a lunch box for times

professional goals and targets. Who hasn’t skipped a day

of hunger (nuts, a fruit, for example). And in supermarkets,

ho has never thought of or heard that phrase of work or had an upset stomach related to something

avoid the temptation to buy 2 for the price of 1. Often we

“eating well is expensive”, or “I don’t have they ate the day before? And what did we lose on that

don’t even need that 1 item.

W

money to eat well, “now I can’t invest in this day when we had to rest? Because the choices we make

life” or even “at the moment I have other priorities”.

carry an account later.

3. Make full use of food. We often look at miraculous tea in
various stores and are tempted to buy it because a cousin

These are the excuses and myths that we at Sofia’s Kitchen 2. Eating well is still important for those who want to

or friend has said wonderful things about it. Contain

are committed to breaking. And the reason is simple, we ensure the maintenance of the body by avoiding costs

yourself and if you want to make some tea, there are

all have a natural tendency to look for all kinds of excuses with medical appointments, whether because you have

several homemade options. For example, today you have

when some activity is not on our priority list. Lack of time been diagnosed with diabetes, obesity, or another disease

chosen to eat pineapple, save the peels to later prepare

that can cost the money we don’t have in our pockets,

a pineapple peel tea. Pineapple peel tea has a diuretic

especially because we don’t have all of them yet, not to

effect and the price is included in what they paid for the

mention the culture of adhering to Health Insurance.

pineapple.

or money are winners of the most used excuses.
However, what many of us forget is that our body is a
machine, formed by bones, muscles that need to undergo

proper maintenance, at the expense of one day stopping 3. We are privileged to be in a country where agricultural

Therefore, it is not necessary to “rob a bank” to eat

for lack of maintenance and revision, as we do with our car, products are available in all markets, especially many

well. Remember that the ultra-processed food industry

with our house, when we renovate our wardrobe. What’s of them organic when compared to many countries, at

charges a lot more for most products, for this reason a

more, is if this machine not up to date, which is actually a much more affordable price. As an example, when we

can of soft drink, for example, costs more than boiled

our greatest asset, we can do little or nothing in relation buy passion fruit, we can use the pulp for a juice or as a

and/or filtered water. Not to mention that ultra-processed

to the other plans that we have drawn up for the day, for dessert, and the peel as well as the passion fruit leaves are

foods most often come with excess sodium or sugar and

the month, for the coming years. Therefore, I dare to say, used to prepare a tea that helps in moments of insomnia.

sooner or later, the bill knocks at the door. The result of an

even from my own experience, that not taking note of the

incorrect choice is a hospital bill, compromised daily tasks,

kind of food we eat and what we give to our bodies has
devastating effects on our bank accounts.
Eating well and living a healthy life is not necessarily
expensive and, believe me, it can even generate savings at
the end of the month.

And here is where we bring the good news for everyone.
It is possible to save and still eat healthily. And the
secret is:
1. Planning. It’s essential to get organized to know what
you’re going to eat, what you’ll need to buy for the
week’s meals, what’s left over from the previous week so

“What? Save while eating healthy?” “No way, look at the you don’t buy a repeat item or even what you’ll use from

medications involved and bills that were not projected for
the month. Is eating well and healthy expensive if we talk
about water, fruit, vegetables, vegetables?
Our tip is: Start valuing your greatest asset, your body,
the one that cannot be replaced and the one on which we
depend to make all our dreams come true!

price of all those products displayed in health food stores”, the previous week to enjoy the following week. Choosing

And join us, subscribe through the page

“as much as I want to”, you’d say. And what do I get by natural foods, from the garden, from the market, from

www.cozinhadasofia.co.mz

eating well? In the end we’re all going to die, I’m going to the farm, with some planning for the week or month
eat everything and anything because life is short.
There are countless of reasons we put in front of us for not
taking care of our irreplaceable machine.
Our project Cozinha da Sofia – Healthy Life shows that this
change is possible for any pocket and especially for any

(shopping, meals, days to eat out with the family), it is

A big hug!

possible to save on the budget.
2. Be firm not to stray from your shopping list and your
plan for the week. In our day-to-day, we find several
distractions, whether it’s an unscheduled lunch at a
restaurant, or the desire to eat some fast food at the end

Sofia Aboobakar
Founder of the Sofia Kitchen Project –
Healthy Life and Leadership Specialist
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
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para qualquer agenda, por mais preenchida que possa

vontade de comer algo da rua ao fim do dia, ou a famosa falta

parecer:

de tempo que nada mais é do que a gestão frágil de prioridades.

FAZ BEM AO CORPO E A

1. Um corpo com saúde, com o peso certo, com a energia

SAÚDE FINANCEIRA!

capacidade de cuidar de quem nos rodeia, família, amigos,

Uma dica é ter sempre algum snack/petisco na lancheira para

colegas e especialmente cuidar dos nossos objectivos e

os momentos de fome (castanhas, uma fruta, por exemplo). E

metas pessoais e profissionais. Quem nunca deixou de ir

em supermercados evite as tentações de compre 2 pelo preço

trabalhar ou teve uma indisposição relacionada ao que

de 1. Muitas vezes nem precisamos daquele 1 item.

Q

uem nunca pensou ou ouviu aquela frase “comer
bem é caro”, ou “não tenho dinheiro para comer bem,
“agora não dá para investir nessa vida” ou ainda “de

momento tenho outras prioridades”.
É sobre estas desculpas e mitos que nós, na Cozinha da Sofia,
nos comprometemos a quebrar. E o motivo é simples, todos nós
temos a tendência natural de procurar todo o tipo de desculpas
quando alguma actividade não está nas nossas prioridades. A
falta de tempo ou de dinheiro são os vencedores nas desculpas
mais usadas.
No entanto, o que muitos de nós esquece é que o nosso corpo
é uma máquina, formada por ossos, músculos que precisam de
passar pela correcta manutenção, sob prejuízo de um dia parar
por falta de manutenção e revisão, tal como fazemos com o
nosso carro, com a nossa casa, quando renovamos o guardafato. E mais, sem esta máquina em dia, que na verdade é o
nosso maior activo, pouco ou nada podemos faze rem relação
aos demais planos que tenhamos traçado para o dia, para o
mês, para os próximos anos. Portanto, atrevo-me a dizer,
inclusive por experência própria, que não cuidar da alimentação

que precisamos, permite-nos acordar todos os dias com

comeu no dia anterior? E o que perdemos nesse dia em
que tivemos que ficar de repouso? Porque as escolhas que
fazemos carregam uma conta mais tarde.

Quando o assunto é dinheiro, o foco é fundamental, sob pena
de este nunca vir a chegar para nada.

3. Faça o uso integral dos alimentos. Muitas vezes olhamos para
um chá milagroso em várias lojas e ficamos tentados a comprar
porque a prima ou amiga disse maravilhas a respeito. Contenha-

2. Comer bem é ainda importante para quem deseja garantir

se e se quiser fazer algum chá, existem várias opções caseiras.

a manutenção do corpo evitando custos com consultas

Por exemplo, hoje optou por comer ananás, guarde as cascas

médicas, seja porque foi diagnosticado com diabetes,

para mais tarde preparar um chá de casca de ananás. O chá de

obesidade, ou outra doença que pode custar ao bolso o

casca de ananas tem efeito diurético e o preço está incluído no

dinheiro que não temos, especialmente porque ainda não

que pagaram pelo ananás.

temos todos a cultura de aderir a Seguros de Saúde.

Portanto, não é necessário “assaltar nenhum banco” para comer

3. Somos previlegiados por estar em um País onde produtos

bem. Lembre-se que a indústria de alimentos ultraprocessados

agrícolas

mercados,

cobra muito mais caro pela maioria dos produtos, por essa

especialmente muito deles orgânicos e comparativamente

razão uma lata de refresco por exemplo custa mais caro do que

a muitos países, a um preço muito mais acessível. Como

água fervida e/ou filtrada.

estão

disponíveis

em

todos

os

exemplo, quando compramos maracujá, podemos usar a
polpa para um sumo ou como sobremesa, e a casca bem
como as folhas do maracujá servem para preparar um chá
que auxilia em momentos de insónia.

Sem contar que alimentos ultraprocessados na maioria das
vezes veem com excesso de sódio ou açúcar e mais cedo
ou mais tarde, a conta bate a porta. O resultado de uma
escolha incorrecta é uma conta com o hospital, tarefas diárias

e do que damos ao nosso corpo, tem efeitos devastadores nas

E aqui é onde colocamos para todos a boa notícia. É possível

comprometidas, medicamentos envolvidos e contas que

nossas contas bancárias.

economizar e ainda comer de forma saudável. E o segredo

não estavam projectadas para o mês. Será que comer bem e

é:

saudável é caro se falarmos de água, fruta, legumes, verduras?

caro e, acreditem, pode inclusive gerar uma poupança ao fim

1. Planeamento. É fundamental organizar-se para saber o

A nossa dica é: Comece a valorizar o seu maior activo, o seu

do mês.

que vai comer, o que precisará de comprar para as refeições

corpo, aquele que não poderá ser substituído e aquele do qual

da semana, o que sobrou da semana anterior para que

dependemos para realizar todos os nossos sonhos!

Comer bem e ter uma vida saudável não é necessariamente

O quê? Poupar com alimentação saudável? Nem pensar, olhem
para o preço de todos aqueles produtos expostos em lojas de
produtos saudáveis, por mais que eu quisesse, diriam vocês. E
o que eu ganho comendo bem? No fim vamos todos morrer,
vou é comer de tudo porque a vida é curta.
São inúmeras as razões que nós colocamos a nossa frente para
não cuidar da nossa máquina insubstituível.

não compre um item repetido ou mesmo o que vai usar
da semana anterior para aproveitar na semana seguinte.
Escolhendo os alimentos naturais, da terra, do mercado, da
machamba, com algum planeamento para a semana ou mês

E

juntem-se

a

nós,

inscrevam-se

através

cozinhadasofia.co.mz
Um abraço

(compras, refeições, dias de comer for a com a família), é
possível sim fazer uma economia no orçamento.
2. Seja firme em não fugir da sua lista de compras e do seu

Sofia Aboobakar

O nosso projecto Cozinha da Sofia – Vida Saudável mostra que

plano da semana. No dia a dia encontramos várias distrações,

Fundadora do Projecto Cozinha da Sofia –

esta mudança é possível para qualquer bolso e especialmente

seja um almoço não programado em um restaurante, ou a

Vida Saudável e Especialista em Liderança

da

página
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What is a Gratitude Journal?
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15 days of Gratitude Journal Prompts

A gratitude journal is, a tool to keep track of the good things in life. No matter how
difficult and defeating life can sometimes feel, there is always something to feel
grateful for.
As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is

Davy 1
Name 5 things
you are doing well
currently.

Day 2
Who has done
something this
week to help you
or make your life
easier and how can
you thank them?

Day 3

Day 4

Day 5

What about your

Write down one

Who are the people

upbringing are

good thing that

in your life that you

you most grateful

happened to you

are grateful for?

for?

today.

Day 6

Day 7

Day 8

Day 9

Day 10

What skills or abilities

How is where you

Which bad

Write a letter to

Think about the

are you thankful to

are in life today

experience in

someone who

qualities of the

have?

not to utter words, but to live by them. – John F. Kennedy
Even more than that, regularly journaling about the good things in your life can help
prepare and strengthen you to deal with the rough patches when they pop up.
It’s extremely simple to start: simply write down (or type) the things you are grateful
for on a daily basis. You can use a journal, diary, notebook, or just a piece of paper. If

different than a

your life are

has positively

people you admire.

you’re committed to being green or just find it easier to do things digitally, you can

year ago–and what

you grateful for

impacted your

List these qualities

use one of the many gratitude apps or even a simple Word document!

positive changes

that from it you

life, however big

and how you can

are you thankful

learned a valuable

or small.

incorporate them in

for?

lesson?

Day 11

Day 12

Day 13

What are irritations

What things do you

in your life that could

own that make life

List 5 things you

What 3 things

you laugh out loud

use a change in

easier?

love about your

you love about

this week?

home

the town, area

Benefits of a Gratitude Journal:
• Gratitude journaling, like many gratitude practices, can lower your stress levels;
• It can help you feel calmer, especially at night;
• Journaling can give you a new perspective on what is important to you and
what you truly appreciate in your life;
• By noting what you are grateful for, you can gain clarity on what you want to
have more of in your life, and what you can do without;
• Gratitude journaling can help you find out and focus on what really matters to
you;
• Keeping a gratitude journal helps you learn more about yourself and become
more self-aware;
We’ve helped you start a gratitude journal for the next 15 days!

By Luana Santos
Psychologist

perspective? Can you

your life.
Day 14

What things made

take less seriously,

or neighborhood

find humour in? How

you live in?

can that change have
a positive effect on
your life?

Day 15
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O que é um Diário de Gratidão?
Um diário de gratidão é uma ferramenta para acompanhar as coisas boas da vida.
Não importa o quão difícil e derrotador a vida às vezes possa parecer, sempre há
algo pelo qual se sentir grato.
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Desafio - 15 dias de Gratidão
Dia 1
Cite 5 coisas que
está fazendo bem
atualmente.

Ao expressarmos nossa gratidão, nunca devemos esquecer que a maior gratidão
não é proferir palavras, mas viver por elas. – John F. Kennedy

Dia 2
Quem fez algo
esta semana para
ajudá-lo ou tornar
sua vida mais
fácil e como pode
agradecê-los.

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Por qual parte de

Escreva uma

Quem são as

sua educação és

coisa boa que

pessoas em sua

mais grato.

aconteceu

vida pelas quais tu

contigo hoje

és grato?

Mais do que isso, fazer regularmente um diário sobre as coisas boas de sua vida

Dia 6

Dia 7

Dia 8

Dia 9

Dia 10

pode ajudar a prepará-lo e fortalecê-lo para lidar com as dificuldades que surgirem.

Que habilidades ou

Em quê a sua vida

Por qual má

Escreva uma

Pense nas

qualidades és grato

hoje difere de um

experiência em

carta para alguém

qualidades das

por ter?

ano atrás - e por

sua vida és grato

que impactou

pessoas que

quais mudanças

por ter aprendido

positivamente sua

admiras. Liste essas

positivas és grato

uma lição valiosa?

vida, seja grande

qualidades e como

ou pequena.

pode incorporá-las

É extremamente simples de começar: simplesmente escreva (ou digite) as coisas
pelas quais é grato diariamente. Pode usar um diário, uma agenda, caderno ou
apenas um pedaço de papel. Se está comprometido em ser ecológico ou apenas
acha mais fácil fazer as coisas digitalmente, pode usar um dos muitos aplicativos de
gratidão ou até mesmo um simples documento do Word!
Benefícios de um Diário de Gratidão:
• O diário de gratidão, como muitas práticas de gratidão, pode diminuir seus níveis
de stress;
• Pode ajudá-lo a se sentir mais calmo, principalmente à noite;
• O registro no diário pode lhe dar uma nova perspectiva sobre o que é importante
para si e o que realmente aprecia em sua vida;
• Ao notar o que é grato, pode obter clareza sobre o que deseja ter mais em sua
vida e o que viver sem ter;
• Manter um diário de gratidão ajuda-te a aprender mais sobre si mesmo e a se
tornar mais autoconsciente;

em sua vida.
Dia 11

Dia 12

Dia 13

Quais são as

Que coisas possuis

Liste 5 coisas que

Quais são as três

Que coisas te

irritações em sua

que tornam a vida

adora ter na sua

coisas que adora

fizeram morrer de

vida que precisam

mais fácil?

casa

na cidade, área

rir esta semana?

de uma mudança de

ou bairro em que

perspectiva? Que

mora?

pode levar menos
a sério, encontrar
humor? Como essa
mudança pode ter
um efeito positivo em
sua vida

Por Luana Santos
Psicóloga

Dia 14

Dia 15
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CAROL LESLEY & LINDA DE ROOSTER
Can you tell us a little
bit about your story and
how you became a child
development team?
Answer:
Initially we all
worked
together
at
a
school that specialized in
delayed development and
neurological problems. There
we assessed children who
presented with difficulties,
but many parents asked us
whether we could assess their
children for other delays.
The children that we were
seeing were only with a view
to coming into that school.
We all saw the need for more
general assessments and so
started to work privately.
There were more and more
demands and we have
continued upwards since
then.
The team consists
mainly of an educational
psychologist, a remedial
therapist and we work
with speech, occupational
and physiotherapists. We
usually see a child who may
only need one or two team
members – sometimes more.
What inspired us?
Answer: Our love, passion
and interest in children.
Part of the inspiration was a

professor of neurology and
a professor of paediatrics
who held clinics which
we attended.
These two
had enormous knowledge
of
child
neurological
development and were able
to inspire us and teach us
to do some detective work
around getting to the root
of a problem – the more we
learned from them the more
our appetites for learning
grew.
Simultaneously with this, MRI’s
and new neuropsychological
knowledge and technology
was rapidly growing which
was able to give us so much
more insight. Research has
been fascinating and eye
opening.
After starting your practice,
what were a few of the
struggles you faced in the
beginning and over the
years?
Answer: We were lucky – we
never had struggles as such,
as we worked as a team
– always had the back up
of knowledgeable medical
specialists to turn to and we
were never afraid to say that
‘we do not know’? When this
happened the team referred

back to these specialists.
One ongoing difficulty is
finding the correct and
practical placement for these
children. Whilst we know the
answers there are often no
nearby schools or specialists
to assist.

and
unfortunately
often
accompanied with financial
problems
for
parents.
Mozambique
and
many
global countries do not have
facilities or infrastructures
to assist these children or
teenagers.

What are important lessons
you’ve learned while dealing
with clients, especially the
younger ones?

In your opinion, do you
think that women are more
prone to experiencing more
stress-related issues that
eventually lead to higher
levels of anxiety and/or
depression?

Answer:
That psychoeducational
views
and
opinions, neuropsychology,
mental health awareness
and medication is an ever
changing
practice.
Each
client is different and they
have different circumstances.
Would you say that there
is general awareness of
parents with regards to
the importance of child
psychology,
both
in
Mozambique and globally? t
Answer:
Awareness must
always be improved. At one
stage there was (and still
is) an unnecessary stigma
attached to seeking out help.
Not seeking help should be
stigmatized.
Awareness
is the way forward to
helping children. There is
a shortage of specialists

Answer: That is an impossible
question to answer. There are
many reasons for stress and
anxiety in our world; men,
women, teenagers, young
adults and children are all
prone to the stresses and
anxieties of life and handle
them in many different
ways. Maybe women are
more willing to talk about
problems so it would appear
that it is more prevalent with
women but every culture and
country suffers from stress.
Where do you aspire to be
with your practice in the
next 2-5 years?
Answer: Giving more and
more help easing the path on
the journey of life to enable

people to handle challenges
more competently.
We
would like to assist the poorer
countries in order to give
children more opportunity.
Do you have any advice for
women, both for them and
the children, as to what are
important things to keep in
mind with regards to taking
care of your mental health?
Answer: Yes – perception
plays a huge part in how
we see ourselves and our
problems and sometimes
we need to think about
whether we are contributing
to problems. Focus on “what
is really important”. Physical
and mental health as well
as medication if required
will help. Our view is that
each person is different. We
would generally tailor-make
solutions for the individual
problems and circumstances.
We do advise schools where
we can and try to teach the
teachers to identify and help
diagnose problems.
We
encourage all people - men,
women and children - to talk
about their problems and to
be open and be frank. There
is support out there for you.
We

recently

visited

Mozambique and found the people living there to be
exceptionally warm and welcoming. We were impressed by
the kindness shown, and consideration given to others.
Anyone who feels that they require help for their children or
teenagers can contact our centre. Johannesburg Assessment
Centre on +27 82 454 7619 or at busybe@telkomsa.ne or
info@lindaderooster.co.za
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CAROL LESLEY & LINDA DE ROOSTER
Pode nos contar um pouco
sobre a sua história e como
se tornou uma equipe de
desenvolvimento infantil?
Resposta: Inicialmente todos
trabalhamos juntas em uma
escola especializada em
atraso no desenvolvimento
e problemas neurológicos.
Lá, avaliamos crianças que
apresentavam dificuldades,
mas
muitos
pais
nos
perguntaram se poderíamos
avaliar seus filhos quanto a
outros atrasos. As crianças
que estávamos vendo eram
apenas para entrar naquela
escola. Todos nós vimos
a necessidade de mais
avaliações gerais e então
começamos a trabalhar em
particular. As demandas
eram cada vez maiores e
continuamos
crescendo
desde então. A equipe é
formada
principalmente
por
uma
psicóloga
educacional, uma terapeuta
corretiva
e
trabalhamos
com
fonoaudiólogos,
ocupacionais
e
fisioterapeutas. Geralmente
vemos uma criança que
pode precisar apenas de um
ou dois membros da equipe às vezes mais.
O que nos inspirou?

Resposta:
Nosso
amor,
paixão e interesse pelas
crianças. Parte da inspiração
era
um
professor
de
neurologia e um professor
de pediatria que realizava
clínicas que frequentávamos.
Esses
dois
tinham
enorme
conhecimento
sobre o desenvolvimento
neurológico infantil e foram
capazes de nos inspirar e
nos ensinar a fazer algum
trabalho de detetive para
chegar à raiz de um problema
- quanto mais aprendíamos
com eles, mais nosso apetite
por aprender aumentava.
Simultaneamente
a
isso,
a
ressonância
magnética e os novos
conhecimentos e tecnologias
neuropsicológicos estavam
crescendo rapidamente, o
que foi capaz de nos dar
muito mais conhecimento. A
pesquisa tem sido fascinante
e reveladora.
Depois de iniciar sua prática,
quais foram algumas das
lutas que enfrentou no início
e ao longo dos anos?
Resposta: Tivemos sorte nunca tivemos lutas como
tal, pois trabalhamos em
equipe - sempre tivemos
o apoio de especialistas

médicos experientes a quem
recorrer e nunca tivemos
medo de dizer que ‘não
sabemos’?
Quando
isso
aconteceu, a equipe voltou a
consultar esses especialistas.
Uma dificuldade contínua é
encontrar o posicionamento
correto e prático para essas
crianças. Embora saibamos
as
respostas,
muitas
vezes não há escolas ou
especialistas próximos para
ajudar.
Quais
são
as
lições
importantes que aprendeu
ao lidar com clientes,
especialmente
os
mais
jovens?
Resposta:
Visões
e
opiniões
psicoeducativas,
n e u ro p s i co l o g i a ,
conscientização sobre saúde
mental e medicamentos
são
uma
prática
em
constante mudança. Cada
cliente é diferente e tem
circunstâncias diferentes.
Diria
que
existe
uma
consciência geral dos pais
em relação à importância da
psicologia infantil, tanto em
Moçambique como a nível
mundial?
Resposta: A conscientização
deve sempre ser melhorada.

A certa altura, havia (e
ainda existe) um estigma
desnecessário
associado
à procura de ajuda. Não
procurar ajuda deve ser
estigmatizado. Conscientizar
é o caminho a seguir para
ajudar as crianças. Há falta de
especialistas e infelizmente
muitas vezes acompanhados
de problemas financeiros
para os pais. Moçambique e
muitos países globais não têm
instalações ou infraestruturas
para atender essas crianças
ou adolescentes.
Na sua opinião, você acha
que as mulheres são mais
propensas a ter mais
problemas
relacionados
ao estresse que acabam
por levar a níveis mais
elevados de ansiedade e /
ou depressão?
Resposta: Essa é uma
pergunta
impossível
de
responder. Existem muitas
razões
para
estresse
e ansiedade em nosso
mundo; homens, mulheres,
adolescentes,
jovens
adultos e crianças são todos
propensos ao estresse e
às ansiedades da vida e
lidam com eles de muitas
maneiras diferentes. Talvez
as mulheres estejam mais

dispostas a falar sobre os
problemas, então parece
que é mais comum entre
as mulheres, mas todas as
culturas e países sofrem de
estresse.
Onde você aspira estar com
sua prática nos próximos
2-5 anos?
Resposta:
Dar
mais
e
mais ajuda para facilitar o
caminho na jornada da vida
para permitir que as pessoas
lidem com os desafios
com
mais
competência.
Gostaríamos de ajudar os
países mais pobres para
dar mais oportunidades às
crianças.
Tem algum conselho para
as mulheres, tanto para elas
quanto para os filhos, sobre
o que é importante ter em
mente no que diz respeito
aos cuidados com sua saúde
mental?
Resposta: Sim - a percepção
desempenha
um
papel
importante em como vemos
a nós mesmos e nossos
problemas e, às vezes,
precisamos
pensar
se
estamos contribuindo para
os problemas. Concentrese em “o que é realmente
importante”. A saúde física

e mental, bem como a
medicação, se necessária,
ajudarão. Nossa visão é que
cada pessoa é diferente.
Geralmente,
faríamos
soluções sob medida para os
problemas e circunstâncias
individuais.
Aconselhamos
as escolas onde podemos
e tentamos ensinar os
professores a identificar
e ajudar a diagnosticar
problemas.
Encorajamos
todas as pessoas - homens,
mulheres e crianças - a falar
sobre seus problemas, a
serem francas e abertas.
Existe suporte lá fora para
você.
Recentemente,
visitamos
Moçambique e descobrimos
que as pessoas que vivem
lá são excepcionalmente
calorosas e acolhedoras.
Ficamos
impressionados
com a gentileza demonstrada
e a consideração dada aos
outros.

Qualquer pessoa que sinta
que precisa de ajuda para
seus filhos ou adolescentes
pode entrar em contato
com
a
nossa
central.
Johannesburg Assessment
Centre em +27824547619
ou em busybe@telkomsa.
net ou info@lindaderooster.
co.za e podemos tentar
ajudar ou encaminhar os
vários especialistas com
quem trabalhamos.
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The war is unnatural

The war is
unnatural

I see the destruction of my own country
My eyes are bleeding, and covered in wounds
So many deaths, and souls that cry out for salvation
The pieces of the bodies become unused objects
How cold, cruel and catastrophic the world is
Guns terrify us and shots are fatal
When the bell rings, the commander sends them to the gallows
In battle, they are all enemies even their own brothers shoot them
Are they to kill, or to die?
I watch my family perish as chickens at Christmas
The blood spilling like oceans out of rhythm
Eyes no longer blink
Legs no longer move
The mouth no longer pronounces victory
The bodies now in the hands of the worms, below the combat zone
Corpses still armed, the earth burning with fever
The rivers now flow scarlet like a burning forest

OLINDA MATLOMBE, Poet, 16 Years:
I wrote this poem because as a Mozambican I feel sorry for what is
happening in Cabo Delgado. Through this poem I want to show the reality of
war and how people suffer from this.

I owe this world nothing but hatred
We cry over photographs
The war is unnatural.
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