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When did your Project start?

C

Economist and in the Procurement area in
leadership positions, I decided to invest in Supply

ozinha da Sofia – Vida Saudável (Sofia’s

Chain and Leadership Consulting, an area in which

Kitchen – Healthy Life)

I specialized.

project started

in January 2021, with the support of SKY

Consultores, a company in which I am co-founder.

When I joined SKY Consultores, a consulting
company where I am co-founder, it was proposed

This is a project that has come to life within a

by my business partners that, in addition to the

professional environment but has always been a

management functions, I would also perform

personal dream. Cozinha da Sofia – Vida Saudável

the role of Strategy and Business Development

is a project that is part of an accomplishment, as

Consultant. And it was with great pleasure that I

I am passionate about cooking and eating well. I

started this journey, in 2019.

always appreciated good food but I knew I needed
a touch to make my kitchen complete, and the

In January 2021, I submitted the Cozinha da

touch was health and healthy food.

Sofia- Healthy Life project to SKY, where the
focus would be Food Re-education, Promotion of

In the past the recipes were always with a lot of

Local Agricultural Products and Conscious Use of

refined sugar, fried food and oil that was reused

Sustainable Resources. Since the focus was aligned

sometimes and other habits that did not call our

with the sustainability and social responsibility

attention as a health hazard. It was then that I

policy, in February 2021 the 1st Sofia Cooking Cycle

adjusted Cozinha da Sofia to Cozinha da Sofia

– Healthy Life was launched.

– Vida Saudável and with the support of my
professional partners, we managed to approve this

What were the challenges you faced at the

project within the social responsibility objective of

beginning?

SKY Consultores.
I confess that the biggest challenge was the anxiety
Why did you decide to invest in this Project? Who

to see the project come to life. Initially I wanted

or what led you to this?

it to be a cookbook, but I also wanted it to be
possible to reconcile my professional background

This is a personal achievement project. I always

with this dream. And when I started working with

dreamed of doing something bigger related to

the dynamization of local initiatives, development

cooking and eating well. And I always say that we

of local companies and businesses, I understood

are the size of the dreams we have, and that’s why

that there was a space for my kitchen to grow. I

no dream is impossible, we just have to chase it

still didn’t quite know how to do it but I knew there

down or go around any barriers.

was space. And I’ve always been very focused,
determined, maybe that’s why if there were any

I graduated in Economics and specialized in Supply
Chain and Leadership. After 15 years working as an

barriers I didn’t have time to pay attention.
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In your opinion, would you say that the Mozambican

several nutritionists is that we should increase the

flavours of our land, and what comes from the land. •

Daily sharing of healthy recipes

people are aware of the importance of having

intake of foods rich in protein in order to manage

•

good nutrition?

the incessant urge to eat. Also the diet should be

Do you have any advice for other women who •

Nutritional

rich in red meat, vegetables, dark green leaves and

are afraid to take the first steps to follow their

international experts

In my opinion and with the experience of 6 months

vegetables in order to increase the iron lost during

passions?

of Sofia’s Kitchen, I would say they have some

Sharing a suggestive menu per week
information

from

national

and

•

Healthy Eating Habits within Everyone’s Reach

the menstrual period. Therefore, pay extra attention

•

Conversations with health and wellness experts

awareness but still apply it in a very timid way.

to food. It is also important that men are able to

For all women, the advice is: focus on your passions •

It is still necessary to demystify some concepts

understand these variations in cycles so that they

and be so focused on achieving your goals you won’t

especially related to the cost of eating well.

start bringing home chocolate (good ones - 70%

have time to look at barriers. Follow your dreams,

cocoa chocolate).

design and redesign action plans, and above all,
never give up. Periods of tiredness will always exist

Our forum counts on my participation as a consultant
What excites you about your Project?

but they simply mean that we need to recharge.

Cooking. But the project has health specialists, who

What excites me the most about this project is

Cozinha da Sofia – Vida Saudável

are our resident guests, we have a psychologist,

being able to touch people’s and families’ lives

a personal trainer, a general practitioner and a

and transforming lives, bringing the joy of eating

The Cozinha da Sofia Forum – Healthy Life takes

nutritionist. And we still notice that people do want

well but above all the achievement in being able

place in monthly cycles and we make a point of

to eat well but this is still a new world. And this

to influence healthier ways of life. My concept of

maintaining interaction through social networks,

novelty is what delights us and makes us create

leadership involves the ability to influence, motivate

WhatsApp and Instagram, so that the contents are

modules, themes, conversation circles that aim to

and multiply ideas in those who follow us.

within the reach of everyone and every family.

and mentor of the program, having gone through
the transformation from Cooking to Healthy

Our website is under construction and will be

clarify current issues, not only about cooking but
how to associate food with healthy life, through the

Already we have small entrepreneurs that have

balance of body and mind.

come from Cozinha da Sofia, we’ve had families

released very soon.

transformed and my satisfaction and when I’m sure

Our public content is available through our

What can you say about the importance of good

that whenever a meal is placed on the table, in the

Instagram page

nutrition for women – specifically when it comes to

homes of everyone who is part of our cycles, the

@Cozinha_da_sofia_vida_saudavel

menstrual cycles, menopause, and the importance

name ‘Cozinha da Sofia’ is present.
Registration for Sofia’s Kitchen cycles takes place

of good nutrition even with exercise?
Good nutrition is important for everyone. I have

Where do you imagine being in the next 2 to 5

via WhatsApp at +258 84 688 4886, during the last

years with Cozinha da Sofia?

week of each month. By sending the message to the
mentioned number, they receive all the investment

been saying that we need to think as a whole and
re-learn how to eat, because eating well is not

In 2 to 5 years I hope that Cozinha da Sofia will be

indications to become exclusive to the Cozinha da

about eating little or depriving yourself of the

mentioned throughout the country, by more and

Sofia – Healthy Life.

famous “villains”. But without a doubt, women

more families and that we will be able to lead local

have a particularity during their menstrual cycle--

producers to provide their service in their respective

Each Cozinha da Sofia – Healthy Life cycle gives

“PMS” where many women are desperate to eat

commuities, making families always choose to

access to exclusives to:

everything and the nerves at this point are “on the

purchase natural products. We want to see society

surface”. For this reason, the recommendation of

change, re-learn how to eat and appreciate the

•

Weekly Challenges about Eating Well

Participation Awards
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O

Projecto Cozinha da Sofia – Vida Saudável

decisão de investir em Consultoria em Supply Chain

iniciou em Janeiro de 2021, com o suporte

e Liderança, área em que me especializei.

da SKY Consultores, empresa na qual sou

Quando me associei a SKY Consultores, empresa

co-fundadora.

de Consultoria onde sou co-fundadora, foi-me
proposto pelos meus parceiros de negócio que

Este é um projecto que tomou vida dentro de um

além

das

funções

directivas,

desempenhasse

ambiente profissional mas sempre foi um sonho

também a função de Consultora de Estratégia e

pessoal. A Cozinha da Sofia – Vida Saudável é um

Desenvolvimento de Negócios. E foi com muito

projecto que faz parte de uma realização, pois sou

gosto que iniciei esta jornada, em 2019.

apaixonada por cozinhar e por comer bem. Apreciei
sempre a boa mesa mas sabia que precisava de um

Em Janeiro de 2021 submeti à SKY Consultores o

toque para que a minha cozinha fosse completa,

Projecto Cozinha da Sofia – Vida Saudável onde

e o toque era a saúde e a comida saudável. No

o foco seria Reeducação Alimentar, Dinamização

passado as receitas eram sempre com muito açúcar

de Produtos Agrícolas Locais e Uso Consciente

refinado, fritos, o óleo que se reusava algumas

dos Recursos Sustentáveis. Uma vez que o foco

vezes e outros hábitos que não nos chamavam a

estava alinhado a política de sustentabilidade e

atenção como perigo para a saúde. Foi então que

responsabilidade social, em Fevereiro de 2021

ajustei a Cozinha da Sofia para Cozinha da Sofia –

foi lançado o 1º Ciclo de Cozinha da Sofia – Vida

Vida Saudável e com o suporte dos meus parceiros

Saudável.

profissionais, conseguimos aprovar este projecto
dentro do objectivo de responsabilidade social

Quais foram os desafios que enfrentou no início?

pela SKY Consultores.
Confesso que o maior desafio foi a ansiedade em
Porquê decidiu investir neste Projecto? Quem ou

vê-lo nascer. Inicialmente queria que fosse um

o quê a levou a isso?

livro de receitas, mas tambem gostaria que fosse
possível conciliar a minha bagagem profissional a

Este é um projecto de realização pessoal. Sempre

este sonho.

tive o sonho de fazer algo maior relacionado a
cozinha e a comer bem. E digo sempre que somos

E quando comecei a trabalhar com a dinamização

do tamanho dos sonhos que temos, e por isso

de iniciativas locais, desenvolvimento de empresas

nenhum sonho é impossível, temos é que correr

e negócios locais entendi que abria-se um espaço

atrás e deitar abaixo ou contornar eventuais

para a minha Cozinha crescer. Ainda não sabia

barreiras.

bem como o fazer mas sabia que havia espaço. E
sempre fui muito focada, determinada, talvez por

Eu formei-me em Economia e sou especialista

isso se houve alguma barreira não tive tempo de

em Supply Chain e Liderança. Depois de 15

prestar atenção.

anos a trabalhar como Economista e na área de
Procurement em cargos de Liderança, tomei a
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Na sua opinião, diria que o povo Moçambicano

dúvida, as mulheres têm uma particularidade que

Onde imagina estar nos próximos 2 a 5 anos com a

Sofia

está consciente sobre a importância de ter uma

são os ciclos, o período da Tensão Pré-Menstrual

Cozinha da Sofia?

+258 84 688 4886, durante a última semana de

boa nutrição?

onde muitas mulheres ficam desesperadas por

ocorrem

pelo

WhatsApp

pelo

número

cada mês. Ao enviar a mensagem para o número

comer de tudo e os nervos nesta altura ficam “a flor

Em 2 a 5 anos espero que a Cozinha da Sofia –

mencionado recebem todas as indicações de

Na minha opinião e com a experiência de já 6

da pele”. Por este motivo a recomendação de vários

Vida Saudável seja mencionada em todo o País,

investimento para se transformarem em exclusivos

meses de Cozinha da Sofia, diria que têm alguma

nutricionistas é que devemos aumentar a ingestão

por mais e mais famílias e que consigamos levar

da Cozinha da Sofia – Vida Saudável.

consciência mas ainda aplicam de forma bastante

de alimentos ricos em proteína de modo a gerir a

os produtores locais a prestar o seu serviço na sua

tímida. É preciso ainda dismistificar alguns

vontade incessante de comer. Igualmente a dieta

respectiva localidade fazendo com que as famílias

Cada ciclo de Cozinha da Sofia – Vida Saudável dá

conceitos especialmente relacionado ao custo de

deve ser rica em carne vermelha, legumes, folhas

optem sempre por produtos naturais. Queremos ver

acesso aos exclusivos à:

comer bem.

verdes escuras e vegetais de modo a incrementar

a sociedade se transformar, re-aprender a comer e

o ferro que perdem no periodo menstrual.

a apreciar os sabores da nossa terra, e do que vem

•

Desafios semanais sobre comer bem;

Por isso atenção redobrada a alimentação.

da terra.

•

Partilha diária de receitas saudáveis;

•

Partilha de um menú sugestivo por semana

•

Informação nutricional de especialistas nacionais

O nosso fórum conta com a minha participação
como consultora e mentora do programa, por
ter passado pela transformação de Cozinha para

Também é importante que os homens sejam

Tem algum conselho para outras mulheres que têm

Cozinha Saudável. Mas o Projecto Cozinha da

capazes de compreender essas variações nos

medo de dar os primeiros passos para seguirem as

Sofia – Vida Saudável conta com especialistas de

ciclos, para que comecem a trazer chocolate para

suas paixões?

saúde, que são os nossos convidados residentes,

casa (bons - chocolate com 70% de cacau).
Para todas as mulheres fica o conselho: foquem nas
O que mais a entusiasma sobre o seu Projecto?

mas este ainda é um mundo novo. E esta novidade

O que mais me entusiasma neste projecto é poder

barreiras. Sigam os seus sonhos, desenhem e

é o que nos encanta e nos faz criar módulos,

tocar na vida das pessoas, das famílias e poder

redesenhem planos de acção, e acima de tudo, nunca

temas, rodas de conversa que visam esclarecer

transformar vidas, trazer alegria de se alimentar

desistam. Periodos de cansaço sempre existirão mas

sobre temas da actualidade, não somente sobre

bem mas sobretudo a realização em poder

simplesmente significam que precisamos recarregar

cozinhar mas como associar a alimentação a vida

influenciar modos de vida mais saudáveis. O meu

energias.

saudável, atravez do equilíbrio do corpo e da

conceito de liderança passa pela capacidade de

mente.

influenciar, de motivar e multiplicar ideias em

O Fórum Cozinha da Sofia – Vida Saudável decorre

quem nos segue.

em ciclos mensais e fazemos questão de manter

O que pode dizer sobre a importância de ter uma

a interacção pelas redes sociais, WhatsApp e

boa nutrição para as mulheres – especificamente

Da

quando se trata de ciclos menstruais, menopausa,

empreendedores,

e a importância de uma boa nutrição mesmo

transformação e a minha satisfação e quando

com exercícios físicos?

tenho certeza que sempre que uma refeição é

O nosso site encontra-se em construção e será

colocada à mesa, na casa de todos que fazem

divulgado muito em breve. O nosso conteúdo

A boa nutrição é importante para todos. Eu tenho

parte dos nossos ciclos, o nome Cozinha da Sofia

público fica disponível pela nossa página Instagram

dito que precisamos pensar como um todo e re-

está presente.

@cozinha_da_sofia_vida_saudavel

da

Sofia
já

já

sairam

tivemos

pequenos

famílias

em

Instagram, de modo que os conteúdos sejam do
alcance de todos e de todas as famílias.

aprender a comer, porque comer bem não é comer
pouco ou se privar dos famosos “vilões”. Mas sem

•

Hábitos alimentares saudáveis ao alcance de

As inscrições para os ciclos da Cozinha da

Conversas com especialistas em saúde e bem
estar e

suas paixões e de tão concentradas em alcançar
os seus objectivos não terão tempo de olhar para

notamos que as pessoas querem sim comer bem

Cozinha

•

todos;

temos uma psicóloga, um personal trainer, uma
médica de clínica geral e um nutricionista. E ainda

e internacionais;

•

Prémios de participação.
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THE BASICS OF DIGITAL MARKETING
What is Digital Marketing?

Our top 4 digital marketing methods include:

All marketing and engagement activities done
through online media channels.
Most people assume that digital marketing is just
having a Facebook or Instagram Shop and posting
on your stories. It’s not.

SEO Marketing

Social Media Marketing & Management

Search Engine Optimization

Yes, we’re sure you’re familiar with this one,

Google is the most common and highly

HOWEVER to use this efficiently for your

used search engine and is used by billions

business, you must do your research on

of people in the world.

the target market, the marketing campaign

It goes so much deeper than that! The 7 big
categories of online marketing include:

•

Search Engine Optimization [SEO]

•

Search Engine Marketing [SEM]

•

Content Marketing

•

Social Media Marketing

•

Pay-per-click Advertising

•

Affiliate Marketing

•

Email Marketing

costs, you need to observe, monitor and
If your business is highly ranked on

track the progress of marketing. There is

Google, the higher chances to be found by

a big tendency of neglecting social media

customers and increase sales

and there are many tools to help you with
this.

“So how do I use all of
this for my business?”

Email Marketing
Content Marketing
Is Email Marketing dead? NOT AT ALL.

Very big words –

sounds kinda scary and

complicated, right? We were scared too at first.
In this issue and the next, we will be breaking own
the very basics of digital marketing. First we will
give a brief intro and in the next issue we will share
a few easy to understand and implement strategies
you can use for your business whether you’ve been
in business for years of started last month.

Content is the main attraction of your
business.

Focusing

on

keywords

and

63% of B2B (Business to Business) & B2C

to understand and implement strategies for your

(Business to Customer) still use it.

business and digital marketing needs.

organic keywords when creating content
will drive traffic to your website. Having
the right words, key words, is a very big
component in creating content for both
your regular and new customers.

In our next issue, we will share step-by-step easy

There

is

a

stronger

connection

with

individual customers and engaging with
said customers is one of the key points of
effective marketing and email marketing
fulfills that in a positive way.
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NOÇÕES BÁSICAS DE MARKETING DIGITAL
O que é marketing digital?

Nossos 4 principais métodos de marketing digital

Todas as atividades de marketing e engajamento

incluem:

realizadas por meio de canais de mídia online.
A maioria das pessoas presume que marketing digital

social

é apenas ter uma loja no Facebook ou Instagram e
postar nos estados ou colocar algo interessante nos
destaques. Não é.
É muito mais profundo do que isso! As 7 grandes
categorias de marketing online incluem:

•

Otimização de mecanismos de pesquisa [SEO]

•

Marketing de busca [SEM]

•

Marketing de conteúdo

•

Marketing e gerenciamento de mídia

Marketing de SEO
Motor de Otimização de Busca
O Google é o mecanismo de busca mais

Sim, temos certeza que está familiarizado

comum e usado por bilhões de pessoas em

com este ponto, NO ENTANTO, para usá-lo

todo o mundo.

de forma eficiente para o seu negócio, deve

Se sua empresa tiver uma classificação

fazer uma pesquisa sobre o seu mercado-

elevada no Google, maiores as chances de

alvo, os custos da campanha de marketing,

ser encontrada pelos clientes e aumentar

precisa observar, monitorar e acompanhar

as vendas

o andamento da campanha e analisar se

COMO É O SUCESSO DE SEO?

os resultados vão de acordo com os seus

Marketing de mídia social

Classificações aumentadas = mais tráfego

objetivos. Há uma grande tendência de

•

Publicidade paga por clique

orgânico

negligenciar as mídias sociais e existem

•

Marketing afiliado

Aumento do tráfego orgânico = mais chamadas /

muitas ferramentas para ajudá-lo com isso.

•

Marketing de email

formulários da web

Palavras muito grandes soam um pouco assustadoras
e complicadas, certo? Nós também ficamos um
pouco assustados no início.
Nesta edição e na próxima, estaremos revelando os
princípios básicos do marketing digital. Primeiro,
faremos uma breve introdução e na próxima edição
compartilharemos algumas estratégias fáceis de
entender e implementar que pode usar para o seu
negócio, mesmo que esteja no mercado há anos ou
iniciou as actividades no mês passado.

Marketing de conteúdo

Aumento das chamadas / formulários da web =
aumento de vendas

O conteúdo é o principal atrativo do seu
negócio.

Concentrar-se

em

chave

palavras-chave

orgânicas

e

Marketing de email

Aumento de vendas = aumento da receita

O email marketing está morto? DE JEITO

“Então, como faço para
usar tudo isso para o meu
negócio?”

palavrasao

criar conteúdo irá direcionar o tráfego

NENHUM.

para seu site. Ter as palavras certas é um

63% do B2B (Business to Business) e B2C

componente muito importante na criação

(Business to Customer) ainda o utilizam.

de conteúdo para seus clientes regulares e

Existe uma ligação mais forte com os

novos.

clientes individuais e o envolvimento com
esses clientes é um dos pontos-chave de
um marketing eficaz, e o marketing por
email cumpre isso de uma forma positiva.

Na nossa próxima edição, compartilharemos
estratégias o passo a passo para implementar nas
suas necessidades de negócio e marketing digital.
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NHABETE
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MULANDI

D

ali Banga Eventos produces sets of rustic

of the same year. What seemed to be just a strategy

sofas and tables for all ages, and Mulandi

to escape the crisis became a dreamy project and

gifts are personalized gifts, with imported

together we decided to register Mulandi as a brand,

and local material, with a focus on middle and

today a brand that wins a lot of smiles.

low-income customers. We seek to offer quality
decoration and gift services at affordable prices.

The name Mulandi (black in Portuguese) arises from
the need to recognize the black race and the union

What inspires us is the need to make people smile,

between people. The chosen colours (black and

we don’t deliver gifts we deliver smiles

white) are intended to make people aware of love.
So the message we want to convey is that there is

Because our gifts are unique, personalized and

beauty in all colours and races and that, in particular,

loaded with love. We believe that everyone deserves

the union between the two results in peace, beauty

to be loved and that’s why we produce the best that

and love.

people deserve!
Today, Dali Banga provides services to individuals
The company is composed of two partners, Vanessa

and various private companies, and Mulandi offers

Nhabete, co-founder and creative, and Edson

gifts for both every day and special days.

Cangela, team leader and operations manager.

We strive to be a company of excellence and the

We are both company leaders, our commitment,

number 1 reference in the business of making people

dedication and desire to improve each experience

smile.

makes the job more exciting. We have the support
of 3 employees who give body and soul to ensure

And as the digital age challenges us every day, we

that our customers have the best experience ever.

plan to develop a website where customers can
request gifts and make payment and leave delivery

When the company was born, we were just students.

details. And in the near future we would like to open

In 2015 we decided to embark on the dream of having

branches in Maputo and in the Provincial Capitals,

our own business and from there came Dali Banga

so that customers residing in other provinces have

Eventos, which consisted of renting and decorating

the opportunity to request or receive our gifts.

lounge

environments

and

tensioning

Lycras.
The fact that I can create an employment opportunity

The business started with 3,500 meticais, salary

and also encourage my employees and everyone

from one of his works as a promoter that bought

around me to take risks and create their own

the first puffs (aka ottomans) and rented them to

business, even if it’s small, because with dedication

increase the material. Due to the crisis, the demand

they can become big and bigger

for the material drastically reduced and I started
making flowers (February 2016), which culminated
in the creation of Mulandi brand gifts in December
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My advice is for women to believe in themselves

to be more and see more than what you can see—

first.

this is what we call the Vision. As much as N people
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say you can’t do it, do it two, three and four times,
2. Always look for someone who inspires you,

go back, even if you have to change your strategy or

sometimes when we are alone in a box we cannot

mind, do it again, until the last day. There are always

see the horizon.

opportunities. When our dreams seem too big for us
it is because they are really getting big, so we have

3. After getting out of this box, try to discover your

to believe first and dedicate ourselves to make them

talents, accept your talents, and challenge yourself

come true. We got the power!

MulandiBrindes

84 821 9784

mulandi_brindes

mulandibrindes@mulandi.co.mz

Av.Eduardo Mondlane N¼ 1232, Store N¼ 8, next to Ferragens Polana
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VANESSA
NHABETE
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MULANDI

A

Dali Banga é uma empresa de decoração

que comprou os primeiros puffs e os alugou para

de eventos e a Mulandi é uma marca de

aumentar o material. Devido à crise, a demanda

presentes personalizados com base em

pelo material drasticamente reduzida e superada,

material importado e local, produz conjuntos de

Vanessa começou a fazer flores (fevereiro de

sofás e mesas rústicas para todas as idades, e os

2016), o que culminou com a criação dos brindes

presentes Mulandi são presentes personalizados,

da marca Mulandi em dezembro do mesmo ano. O

com material importado e local, com foco em

que parecia, apenas uma estratégia para escapar

clientes de classe média e baixa. Buscamos oferecer

da crise tornou-se um projeto sonhador, e juntos

serviços de decoração e brindes de qualidade, mas

decidimos registrar Mulandi como uma marca, hoje

a preços acessíveis.

uma marca que alcança sorrisos cada vez mais.

O que nos inspira é a necessidade de fazer as

O nome Mulandi (preto em português) surge da

pessoas sorrirem, nós não entregamos presentes

necessidade de reconhecer a raça negra e a união

nós entregamos sorrisos.

entre as pessoas. As cores escolhidas (preto e
branco) têm o objetivo de conscientizar as pessoas
únicos,

sobre o amor. Portanto, a mensagem que queremos

personalizados e carregados de amor. Acreditamos

transmitir é que há beleza em todas as cores e raças

que todos merecem ser amados e é por isso que

e que, em particular, a união entre os dois resulta em

produzimos o melhor que as pessoas merecem!

paz, beleza e amor.

A empresa é composta por dois sócios, Vanessa

Hoje, a Dali Banga presta serviços a individuais e

Nhabete, co-fundadora e criativa, e Edson Cangela,

várias empresas privadas, e a Mulandi oferece

líder de equipe e gerente de operações. Somos

presentes tanto para o dia-a-dia quanto para dias

ambos líderes da empresa, nosso compromisso,

especiais.

Porque

os

nossos

presentes

são

dedicação e desejo de melhorar cada experiência
tornam o trabalho mais emocionante. Contamos

Nós nos esforçamos para ser uma empresa de

com o apoio de 3 funcionários que dão corpo e alma

excelência e referência número 1 no negócio de

para garantir que nossos clientes tenham a melhor

fazer as pessoas sorrirem.

experiência de sempre.
E como a era digital nos desafia todos os dias,
Quando a empresa nasceu, Vanessa e Edson eram

pretendemos desenvolver uma página web, onde

apenas estudantes. Em 2015 decidimos embarcar

os clientes podem solicitar os presentes e efetuar

no sonho de ter o nosso próprio negócio e de lá

o pagamento e deixar os detalhes da entrega. E

veio a Dali Banga Eventos, que consistia em aluguel

num futuro próximo gostaríamos de abrir filiais

e decoração de ambientes lounge e tensionamento

em Maputo e nas Capitais Provinciais, para que os

de Lycras. zO negócio começou com 3.500 meticais,

clientes residentes em outras províncias tenham

salário de uma das suas obras como promotor,

a oportunidade de solicitar ou receber os nossos
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presentes.

3. Tentem descobrir os seus talentos, aceitá-

Orgulho-me em poder criar oportunidades de

los e desafiem-se a ser cada vez melhor e mais

emprego e também encorajar os funcionários e

do que vos parece possível aos olhos, a isto

todos os que nos rodeiam a assumir risco e criar o

chamamos de visão: ver além do que à vista.

seu próprio negócio.
4. Por mais que “N” pessoas digam que não
1. O meu conselho às mulheres é que elas acreditem

consegues,

sempre nelas primeiro.

estratégias, lute com todas as forças que a victória

faça

repetidas

vezes,

mude

de

chegará ao seu tempo. E lembrem-se: quando os
2. Procurem sempre alguem que vos inspira, as

nossos sonhos parece grandes demais para nós é

vezes quando estamos sozinhas numa caixa não

porque eles estão realmente se tornado grandes e, e

conseguimos ver o horizonte.

se acreditarmos e nos dedicarmos eles se tornarão
realidade. Mulher, tu tens poder, acredite ti!

MulandiBrindes

84 821 9784

mulandi_brindes

mulandibrindes@mulandi.co.mz

Av.Eduardo Mondlane N¼ 1232, Store N¼ 8, next to Ferragens Polana
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ANCHA BUCUANE
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Can you tell us a little about a job you had and that
when you finished it exceeded your expectations?

When did you start and why did you decide to

There were people who doubted me and my skills,

My exhibition “a rustic look”, was one of my biggest

open a business?

but I never really cared about it because I knew my

challenges, it was the first time to exhibit works of

goals and where I wanted to go.

art, so you can imagine how I felt. But I created
40 pieces to present and I was surprised with the

After having worked in several areas as a tourist
guide, sales promoter, florist and decorator and

What were the challenges that you faced at the

makeup artist, I decided in 2002 to make my art

beginning and that you have been facing due to

my business. I started with the creation and sale of

the pandemic?

result and the feedback was extremely positive.
Where do you imagine being with your business
in the next 2 to 5 years?

jewellery, I made unique pieces that attracted the
attention of women, my first sale was a success,

At the beginning of the pandemic I was tossed

and I saw that it was worth investing in something

upside down, as it was an atypical situation, I

Well, I’m really excited about the course of my work

that I always liked making -- ART.

didn’t know how all this was going to influence my

and five years from now I would like to be seen as

business. Due to social distancing, many industries

someone who has contributed to the country with

In 2003 I got married and made my own wedding

stopped production all over the world. This made

my art, I like to dream big. For that, until then, I intend

invitations, that’s where it all started and from then

it difficult to source raw materials, thus affecting

to work a lot, investigate more about Mozambican

I never stopped. The passion for art awakened in

some of my works as I buy some material abroad.

art and improve myself to leverage my strengths,

me other talents and I created Toke D’ art where art
lives and reinvents itself.

But I was already working with a lot of recycled
materials and buying locally, so I started looking

because I know that by then I will have overcome
my weaknesses.

for more locally produced raw materials and
Where did you learn to use tools typically used

discovered a multitude of products, and I saw that

Do you have any advice for other women who

by men? Were there people who doubted your

it was possible to find raw material here.

are afraid to take the first steps to follow their
passions?

abilities when you started?
What excites you most about your business?

Don’t let life pass you by. Don’t come to the end of

I like to create, invent things, best of all I like to be
the one doing things, working with machines and

Creating is very pleasurable, and when the customer

your life wondering what really made it. Make each

tools, it was really necessary to not have to depend

can feel the love we transmit, it is very gratifying,

day worthwhile, pursue what you want, conquer

on others. I had help from a cousin who always told

both for those who consume and for those who

your space, make each day a step closer to your

me “this is nothing but a working tool for you”. He

create.

dream, so that you can finally look back and say: it
was worth it.

taught me that men and women can do the same
job without any problem. And this lesson I take for

In your opinion, what else can be done to help

life, however there are already many women using

women entrepreneurs in our country?

so-called “male” tools and this market tends to
grow. But I confess that there is a long way to go.

Female entrepreneurship is real and generates great

The female strength in a universe totally dominated

results. However, to act in this area and succeed,

by men still needs to overcome great challenges.

the country needs to invest in the empowerment
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toke_d_art_by_ancha

anchaer@gmail.com

WHO WE ARE

VISION

We are a team in love with art! We create, renew

Expand handicrafts in Mozambique and be a

and transform recyclables into unique pieces. We

reference company in the sector, offering the very

provide pieces to stimulate your creativity and

best in the development and offer of products

make your work profitable. Stirring with emotion

and services that contribute to improving people’s

and causing sensations is what motivates our

quality of life.

business.
VALUES
MISSION

Always seeking continuous improvement in service

Toke D’art believes that each customer is unique

quality, ethical integrity and customer satisfaction,

and deserves personalized, dedicated treatment

our values are:

that meets all their needs with excellence.

•

Integrity;

•

Commitment;

Therefore, our mission is to make the retail trade in

•

Exceeding the results;

the handicraft sector with the greatest variety of

•

Continuous improvement;

products, competitive prices and excellent service.

•

Innovation;

Exceeding the expectations of our customers,

•

Sustainability

employees and suppliers, aiming at the growth and
well-being of all, offering differentiated solutions
and the development of creativity and imagination
to make their dreams come true.
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ANCHA BUCUANE
Quando começou e porquê decidiu abrir um

mulher a usar ferramentas designadas “masculinas”

negócio? Quem ou o que a levou a isso?

e esse mercado tende a crescer. Mas confesso que
há um longo caminho a percorrer.

Depois de ter experimentado várias áreas como
Guia turística, promotora de vendas, florista e

A força feminina em um universo totalmente

decoradora, maquiadora.

dominado por homens ainda precisa de superar
grandes desafios.

Decidi em 2002 fazer da minha arte o meu negócio,

Houveram pessoas que duvidaram, mas nunca

comecei com a criação e venda de bijuteria, fazia

liguei muito a isso porque eu conhecia os meus

peças únicas o que chamava atenção a mulherada,

objetivos e onde queria chegar.

o meu primeiro contacto de venda foi um sucesso,
e vi que valia a pena investir em algo que sempre

Quais foram os desafios que enfrentou no inicio e

gostei de fazer ARTE.

que vem enfrentando por conta da pandemia?

No ano de 2003 casei me e fiz os meus próprios
convites de casamento, foi onde tudo começou e

No princípio da pandemia vi me a nora, pois era

daí nunca mais parei.

uma situação atípica, não sabia como tudo isso ia

A paixão pela arte despertou em mim outros

influênciar no meu negócio, Por causa do isolamento

talentos e criei a Toke D’ art onde a arte mora e

social, muitas indústrias pararam a produção no

deixasse se reinventar.

mundo todo. Isso dificultou o abastecimento de
matérias-primas, afectando assim em alguns dos
meus trabalhos pois compro algum material fora

Onde aprendeu a usar ferramentas tipicamente

do país.

designadas “masculinas”? Houve quem duvidou

Mas eu já era muito de reciclar e de “Comprar o que

das suas capacidades quando iniciou?

é nosso”, então comecei a procurar mais localmente
e descobri uma imensidão de produtos, e vi que era

Gosto de criar, inventar coisas, melhor de tudo

sim possível encontrar por aqui matéria-prima.

gosto de ser eu a fazer as coisas, trabalhar com
máquinas e ferramentas, foi mesmo necessário

- O que mais a entusiasma no seu negócio?

para não ter que depender de terceiros , Tive ajuda

Criar é muito prazeroso, e quando o cliente consegue

de um primo que sempre me disse “ isso para ti não

sentir amor que transmitimos é muito gratificante,

é nada é mais um instrumento de trabalho”.

tanto para quem consome quanto para quem cria.

Ele ensinou me que homem e mulher podem fazer
o mesmo trabalho sem problema nenhum.

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

E isso eu levo para vida, contudo já existe muita

ajudar as mulheres empreendedoras no nosso país?

O empreendedorismo feminino é real e gera grandes

Não deixe que a vida passe por ti. Não chegue ao

resultados. No entanto, para actuar nesta área e ter

fim da tua vida se perguntando o que realmente fez

sucesso é preciso que o país invista na capacitação

dela. Faça cada dia valer a pena, corra atrás do que

das mulheres rurais.

deseja, vá conquistando teu espaço, faça de cada
dia um degrau mais próximo do teu sonho, para no

Criar

ambientes

que

valorizem

ações

empreendedoras.
Pois empreendedorismo feminino enfrenta vários
desafios o preconceito, a falta de incentivo e taxas
de juros dos bancos muito altas entre outros.
- Pode nos contar um pouco sobre um trabalho
que teve e que quando terminou superou as suas
expectativas?
A minha exposição “ um olhar rústico”, foi um dos
meus maiores desafios, era primeira vez a expor
obras de arte, então deve imaginar como eu estava
...Mas fiz 40 obras para apresentar e me surpreendi
com o resultado e o feedback foi extremamente
positivo.
Onde imagina estar com o seu negócio nos
próximos 2 a 5 anos?
Bem, eu estou realmente empolgada com o
percurso do meu trabalho e daqui a cinco anos eu
gostaria de ser visto como alguém que contribuiu
para o país com a minha arte, gosto de sonhar alto.
Par isso até lá pretendo trabalhar muito, investigar
mas sobre a arte Moçambicana e me aprimorar para
potencializar os meus pontos fortes, porque sei que
até lá já terei superado os meus pontos fracos.
Tem algum conselho para outras mulheres que têm
medo de dar os primeiros passos para seguir as
suas paixões?

fim poder olhar para trás e dizer: valeu a pena.
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toke_d_art_by_ancha

anchaer@gmail.com

QUEM SOMOS

VISÃO

Somos uma equipe apaixonada pela arte! Criamos,

Expandir o artesanato em Moçambique e ser uma

renovamos e transformamos recicláveis em peças

empresa de referência no sector, oferecendo o

únicas, Fornecemos peças para estimular a sua

que há de melhor pelo desenvolvimento e oferta

criatividade e rentabilizar o seu trabalho. Mexer com

de produtos e serviços que contribuam para a

a emoção e provocar sensações é o que motiva o

melhoria da qualidade de vida das pessoas.

nosso negócio.
VALORES
MISSÃO

Sempre em busca da melhoria contínua de

A Toke D’art acredita que cada cliente é único e

qualidade em atendimento, integridade ética e

merece um tratamento humanizado, dedicado

satisfação do cliente, temos como nossos valores a:

e que atenda todas as suas necessidades com

•

Integridade;

excelência.

•

Comprometimento;

•

Superação dos resultados;

Por isso, nossa missão é de tornar o comércio

•

Melhoria contínua;

retalhista do sector de artesanato com a maior

•

Inovação;

variedade

•

Sustentabilidade

e

de

excelência

produtos,
no

preços

atendimento.

competitivos
Superando

as

expectativas dos nossos clientes, colaboradores e
fornecedores, visando o crescimento e bem-estar
de todos, oferecendo soluções diferenciadas e o
desenvolvimento da criatividade e imaginação
para a realização de seus sonhos.
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DP WORLD MAPUTO CONTRATA DUAS OPERADORAS DE ITV

DP World Maputo, a company that operates in

the area of transport. She is very proud to be part of

A DP World Maputo, empresa que actua no ramo

por máquinas e equipamentos foi o que fez com

the field of port logistics and is responsible for

DP World and considers the company’s culture very

da logística portuária e responsável pela gestão da

que ela buscasse cada vez mais a capacitação

managing the Maputo container terminal, hired last

compatible with her ideals, which motivates her to

terminal de contentores de Maputo, contratou no

para crescer profissionalmente dentro da área de

July the first two women to be operators of Internal

continue to grow in her career, so that, one day,

passado mês de Julho, as duas primeiras mulheres

transporte. Ela se orgulha muito em fazer parte

Transfer Vehicles.

she can exercise the role of the largest Equipment

para o cargo de operadoras de Internal Transfer

da DP World e considera a cultura da empresa

Operator.

Vehicles.

muito compatível com seus ideais, o que a motiva

Quiama

Sitoe

and

Sandra

Thovela

are

para continuar a crescer na carreira, para que,

new

collaborators at DP World. Both, with a long journey

These two hires take place within the scope of

A Quiama Sitoe e Sandra Thovela são as novas

um dia, possa exercer a função de Operadora de

and experience in the field of Public Road Transport,

women’s empowerment within an inclusive and

colaboradoras da DP World. Ambas, com um longo

Equipamentos de maior envergadura.

decided, in an act of courage, to train themselves

promising work environment, aiming to motivate

percurso e experiência na área dos Transportes

professionally, so that they would be able to take on

more and more women to follow operational areas,

Públicos Rodoviários, decidiram, num acto de

Estas duas contratações, acontecem no âmbito

this new challenge.

which were once seen as areas occupied merely by

coragem,

do empoderamento das mulheres dentro de um

the male sex.

estarem aptas a enveredar para este novo desafio.

capacitar-se

profissionalmente,

para

ambiente de trabalho inclusivo e promissor, visando
motivar cada vez mais mulheres a seguir por áreas

Quiama Sitoe shared that her interest in the port
area began when she realized that women were

“After a long time of looking for professionals for

Quiama Sitoe partilhou que o seu interesse pela

operacionais, que outrora eram vistas como áreas

having more opportunities and space within the

this function, we finally managed to hire two very

área portuária começou quando se deu conta de

ocupadas meramente pelo sexo masculino.

Port and she is proud to be part of a company

brave women, women who decided to face this port

que as mulheres estavam a ter mais oportunidades

that values and encourages female work without

environment (shipping) with great professionalism”

e espaço dentro do Porto e ela orgulha-se por fazer

” Após muito tempo de procura por profissionais para

distinction. Today, Quiama feels fulfilled in working

said Arlindo Macamo, Operations Manager, DP

parte de uma empresa que valoriza e incentiva o

esta função, finalmente conseguimos contratar duas

at the terminal and seeks to increasingly improve

World Maputo.

trabalho feminino sem distinção. Hoje, Quiama se

mulheres muito corajosas, mulheres que decidiram

sente realizada em trabalhar na terminal e busca

enfrentar

aprimorar cada vez mais seu conhecimento dentro

com

do segmento portuário.

Macamo, Operations Manager, DP World Maputo”

her knowledge within the port segment.
Likewise, Sandra Thovela says that her passion
for machinery and equipment was what made her
increasingly seek training to grow professionally in

De igual modo Sandra Thovela diz que a sua paixão

este

muito

ambiente

portuário

profissionalismo”

(shipping)

afirmou

Arlindo
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ANGIE GULLAN

of conservation groups working in Mozambique and
these assist with getting the message out there
through eco-tourism and community education.

When did you open the research center?

the early years, there was no electricity, nor cell

I started Dolphin Encountours in 1996 after a two

phones and obtaining goods like foodstuff entailed

year pilot study to assess the frequency of dolphins

either a Maputo or a Manguzi trip as there was very

encountered and the feasibility of such a unique

limited supplies in Ponta do Ouro.

in 1999, this is officially when the project when from

As was to be expected, tourism growth was

being temporary (visiting only a few times a year)

inevitable in the area and soon we started to see

to permanent (having a full time crew to undertake

many boats taking people to swim with the dolphins,

educational tours and collect baseline data on

this was heart-breaking to witness as the objective

resident dolphins)

of the project was to sustain the activity, not grow
it. At that stage international researches were

Who or what drove you to open your organization?

highlighting the negative impacts of wild dolphin

I found myself being drawn into the world of

swim programmes and recommended one operator

dolphins and the idea of establishing a center in

per 20km as dramatic population declines had been

Mozambique that could not only give people the

observed in their study sites. In 2009 the Reserve

opportunity to meet dolphins in the wild but could

was proclaimed and marine mammal tourism was

also serve as a way of educating, researching and

recognized as a standalone activity that permits 4

conserving was set in motion. We were guided by

operators.

some of Africa’s leading marine mammal scientists
in the development of a code of conduct and basic

What would you say excites you the most about

data collection methods, both of which have evolved

your business/organization?

over time. It was and still is our vision to provide a

There are many exciting aspects to my work with

deep and meaningful experience with nature that

the dolphins but the most exciting is observing

will trigger a healing response for our environment.

and monitoring the population of wild dolphins in

I truly believe that there is no more need for captive

Ponta do Ouro. Building relationships with resident

facilities when one can experience dolphins in a

dolphins and seeing the joy that people get when

responsible, ethical and sustainable way in the wild.

experiencing these relationships is priceless!

What were the struggles you faced in the beginning

Would you say that over the years there has been

and over the years?

more awareness with regards to the importance of

Over the years there have been many struggles. In the

preserving marine life?

beginning it was very difficult to sort our paperwork

Yes,

having to travel back and forth to Maputo – a trip

regarding the importance of preserving our marine

that in those days could take around 5 hours. During

environment. Over the years we have seen a number

have

seen

an

In your personal opinion, is there enough being
done in the country right now with regards to
preservation of marine life?
There is always more that can be done to preserve

activity – however I only moved to Ponta do Ouro

I

our marine life. I feel that Mozambique should
look at recognizing marine mammal tourism as a
standalone activity throughout the entire county
-not just in the Reserve of Ponta do Ouro.

in

awareness

84 330 3854
www.dolphinencountours.org
Connect@dolphinencountours.org

Where do you aspire to be with your research
center in the next 2-5 years?
In time we would like to see our center expand to hold
more educational displays of dolphins and whales.
Currently our small museum houses a number of
dolphin, whale and other marine life skeletons and
artifacts.
Do you have any advice for other women who are
afraid to follow their passions and dreams?
Following ones passions and dreams can be scary,
and there will be times when you will be pushed
to give up, however for me the trick to success is
funding something that you are truly passionate
about, something that gives you purpose and
something that you love and want to share with
those around you. Always stand in integrity.
Dolphin Encountours Research Center is the a
dedicated wild dolphin swim center in Ponta do
Ouro. DERC facilitates in-water encountours with

increase

whale watching certification.

wild dolphins, boat based whale watching, volunteer
stays and internships. We are an accredited through
the Wolrd Cetacean Alliance and hold responsible

Dolphin Encountours Research Center
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ANGIE GULLAN

Quando abriu o centro de pesquisa?

vir para Maputo - uma viagem que naquela época

Comecei a Dolphin Encountours em 1996 após um

durava cerca de 5 horas. Durante os primeiros anos,

estudo piloto de dois anos para avaliar a frequência

não havia eletricidade, nem telefones celulares e a

de golfinhos encontrados e a viabilidade de uma

obtenção de bens como alimentos implicava uma

atividade tão única - no entanto, eu só me mudei

viagem a Maputo ou a Manguzi, pois o abastecimento

para a Ponta do Ouro em 1999, oficialmente quando

era muito limitado na Ponta do Ouro.

apenas algumas vezes por ano) para permanente

Como era de se esperar, o crescimento do turismo

(tendo uma equipe em tempo integral para realizar

foi inevitável na área e logo começamos a ver

passeios educacionais e coletar dados básicos sobre

muitos barcos levando pessoas para nadar com os

os golfinhos residentes)

golfinhos, foi de partir o coração testemunhar, pois
o objetivo do projeto era sustentar a atividade, não

Quem ou o que o levou a abrir sua organização?

aumentar o número para a atividade. Nesse estágio,

Eu me vi sendo atraída para o mundo dos golfinhos

pesquisas internacionais destacavam os impactos

e a ideia de estabelecer um centro em Moçambique

negativos dos programas de natação com golfinhos

que pudesse não só dar às pessoas a oportunidade

selvagens e recomendavam um operador a cada 20

de encontrar golfinhos na natureza, mas também

km, visto que o declínio dramático da população

servir como uma forma de educar, pesquisar e

havia sido observado em seus locais de estudo.

conservar foi lançada . Fomos orientados por alguns

Em 2009 a Reserva foi proclamada e o turismo de

dos principais cientistas de mamíferos marinhos

mamíferos marinhos foi reconhecido como uma

da África no desenvolvimento de um código de

atividade autônoma que permite 4 operadoras.

conduta e métodos básicos de coleta de dados, os
quais evoluíram ao longo do tempo. Nossa visão

O que diria que mais a entusiasma em seu negócio

era e ainda é fornecer uma experiência profunda e

/ organização?

significativa com a natureza que irá desencadear

Existem

uma resposta de cura para o nosso meio ambiente.

meu trabalho com os golfinhos, mas o mais

Eu realmente acredito que não há mais necessidade

emocionante é observar e monitorar a população

de instalações em cativeiro quando se pode ver os

de golfinhos selvagens na Ponta do Ouro. Construir

golfinhos de forma responsável, ética e sustentável

relacionamentos com golfinhos residentes e ver a

na natureza.

alegria que as pessoas sentem ao vivenciar esses

aspectos

interessantes

com golfinhos selvagens, observação de baleias

sobre a importância de preservar nosso meio

em barcos, estadias de voluntários e estágios.

ambiente marinho. Ao longo dos anos, vimos vários

Somos credenciados pela Wolrd Cetacean Alliance

grupos de conservação a trabalhar em Moçambique

e detemos a certificação de observação de baleias

e estes ajudam a divulgar a mensagem através do

responsável.

ecoturismo e da educação comunitária.
Na sua opinião pessoal, o que está sendo feito
no país neste momento no que diz respeito à
preservação da vida marinha?

o projeto deixou de ser temporário ( visitando

muitos

Sim, tenho visto um aumento da conscientização

no

relacionamentos não tem preço!

Sempre há mais que pode ser feito para preservar
nossa

vida

marinha.

Sinto

que

Moçambique

deve olhar para o reconhecimento do turismo
de mamíferos marinhos como uma actividade
autónoma - não apenas na Reserva da Ponta do
Ouro.
Onde aspira estar com seu centro de pesquisa nos
próximos 2 a 5 anos?
Com o tempo, gostaríamos de ver nosso centro se
expandir para abrigar mais exibições educacionais
de golfinhos e baleias. Atualmente, nosso pequeno
museu abriga vários esqueletos e artefatos de
golfinhos, baleias e outros animais marinhos.
Tem algum conselho para outras mulheres que têm
medo de seguir suas paixões e sonhos?
Seguir suas paixões e sonhos pode ser assustador, e
haverá momentos em que será pressionado a desistir,
no entanto, para mim, o truque para o sucesso
é financiar algo pelo qual tu és verdadeiramente
apaixonada, algo que lhe dá um propósito e algo
que ama e deseja compartilhar com as pessoas ao
seu redor. Sempre seja íntegro.

www.dolphinencountours.org

Quais foram as lutas que enfrentou no início e ao
longo dos anos?

Diria que ao longo dos anos tem havido mais

Ao longo dos anos, houve muitas lutas. No início

consciência sobre a importância da preservação

era muito difícil resolver a papelada tendo que ir e

da vida marinha?

84 330 3854

O Dolphin Encountours Research Center é um centro

Connect@dolphinencountours.org

dedicado à natação com golfinhos selvagens na

Dolphin Encountours Research Center

Ponta do Ouro. O DERC facilita encontros na água
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AND AFTER THE PANDEMIC?
A MOMENT OF REFLECTION!
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LUANA SANTOS
Psychologist

T

his exact moment is a time for reflection and

A virus arrives and changes everything, changes

change over how the pandemic and social

the routine, changes behaviour, life changes the

distancing changed our lives, cancelled

way we relate, the way we see the world and live in

some plans, and postponed others. It brought us so

it. Suddenly our very secure social structures have

many questions, anxieties, fears, despair, tears, and

been shaken and we see that we are not so secure.

uncertainties. At this moment, new subjectivities are
being built, a new way of living, and being in the

A virus showed us how small and fragile we are in

world begins to emerge. We start to balance what is

the face of the greatness of the universe. We need

really important, we start to discover our real needs

to know how to deal with all of this, all the anxieties

and priorities, the world is changing and we are

that arise from it, and know how to accept all these

changing with it.

anxieties. We have a great challenge in the present
and a totally unknown future before us. And all

This is a new moment in history, in addition to

the chaos that the world has lived and we are still

anxiety about isolation, fear of the pandemic, we

experiencing.

have families who have lost their loved ones without
being able to say a proper goodbye; The imminent

Despite all the challenges before us, we still have

fear of being infected, the anguish about the financial

hope, we are still alive, we still have breath, it is

situation, the fear of what the post-pandemic future

possible to live again, and we have a new chance

will be like, The fear of losing their jobs and how to

before us. Have hope, be enthusiastic, have a sparkle

get a new job for those who have lost theirs.

in your eyes again, live your life knowing that we
are alive and that we still have opportunities, it is

We live in great emotional chaos, our structures

a privilege, and we need to make this new time

have been transformed, mental health more than

worthwhile, this new opportunity that life is giving

ever needs to be taken care of every day, it needs

us.

to be looked at carefully, we need to look at people
carefully. We are going through several changes

Let us have hope for the future, let us have hope

at the same time and this has generated several

for life, let us have hope for people. Believe in your

anguishes and we need to be prepared for an

dreams again, make them come true, smile again.

effective reception in the face of all this chaos. It
becomes so intense to live it all.

Better days are coming.
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E O DEPOIS DA PANDEMIA?
UM MOMENTO DE REFLEXÃO!

N

esse momento é um tempo de reflexão e

Um vírus chega e muda tudo, muda a rotina,

mudanças onde a pandemia e o isolamento

muda o comportamento, a vida a forma de nos

social mudou as nossas vidas, planos

relacionarmos, a forma de ver o mundo e de viver

cancelados, outros adiados. Nos trouxe
questionamentos,

ansiedades,

medos,

tantos

nele. De repente as nossas estruturas sociais tão

anseios,

seguras foram abaladas e vemos que não estamos

desespero, choro, e incertezas. Nesse momento

tão seguros assim.

novas subjetividades estão sendo construídas, uma
nova forma de ser, e estar no mundo começa a

Um vírus nos mostrou como somos pequenos e

surgir. Começamos a colocar na balança aquilo que

frágeis diante da grandeza do universo. Precisamos

realmente é importante, começamos a descobrir as

saber lidar com tudo isso, e todas as angústias que

nossas reais necessidades e prioridades, o mundo

nascem decorrentes desse momento e saber acolher

está mudando e nós estamos mudando junto.

todas essas angústias.

Esse é um novo momento da história, além da

Temos no presente um grande desafio e diante de

ansiedade pelo isolamento, pelo medo da pandemia,

nós um futuro totalmente desconhecido. E todo

temos famílias que perderam seus entes queridos

caos que o mundo viveu e ainda estamos vivendo.

sem se quer poder fazer seus velórios; O medo

Apesar de todos os desafios diante de nós ainda

iminente de ser contaminado, a angústia sobre a

temos esperança, ainda estamos vivos, ainda

situação financeira, o medo de como será o futuro

temos fôlego, é possível viver novamente, temos

pós-pandemia, O medo de perder seus trabalhos

uma nova chance diante de nós. Tenha esperança,

e como conseguir um novo emprego, aqueles que

tenha entusiasmo, volte a ter brilho nos olhos, viva

perderam os seus.

sua vida sabendo que estamos vivos e que ainda
temos oportunidades, é um privilégio, precisamos

Vivemos

um

grande

caos

emocional,

nossas

estruturas foram transformadas, A saúde mental

fazer valer a pena esse novo tempo, essa nova
oportunidade que a vida está nos dando.

mais do que nunca precisa ser cuidada dia a dia
precisa e ser vista com atenção, precisamos olhar

Tenhamos esperança no futuro, tenhamos esperança

as pessoas com cuidado. Estamos vivendo diversas

na vida, tenhamos esperança nas pessoas. Volte a

mudanças ao mesmo tempo e isso tem

acreditar nos seus sonhos, volte a realizá-los, volte

gerado

diversas angústias e precisamos estar preparados

a sorrir.

para um acolhimento eficaz diante de todo esse
caos. Se torna tão intenso viver tudo isso.

Dias melhores estão por vir.
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LUANA SANTOS
Psicóloga
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EMPLOYMENT OR SERVICE CONTRACT?

I

different

In turn, the service provision contract is based on

closing

self-employment, and this professional autonomy

some cycles and starting others, and in our

has as its main advantage the absence of working

working life it is no different. The beginning of a

hours, or a fixed place for the provision of the

new job is accompanied not only by enthusiasm

service, however here the worker is remunerated

and expectations, but also by new responsibilities

in proportion of the result it delivers, that is, if it

and benefits and, therefore, it is necessary to pay

complied with 20% of the target, it will receive 20%

attention to the type of agreement we make, if we

of the remuneration.

n

our

daily

lives

transformations,

we

we
are

deal

with

constantly

look, for example, at the types of contracts we will
see that each one has its characteristic features that

Another indication is the type of relationship

may or may not benefit us depending on our plans.

established between the employer and the employee,
in the employment contract there is a relationship of

When we hear about contracts, we immediately

legal subordination and the employee is inserted in

think of a beast with 7 heads, but in this article we will

the organizational structure of the company, which

bring some differentiating characteristics between

does not happen in the service provision contract,

the employment contract and the service contract

as it does not exist the right to exclusivity, which

that will help the dear reader to notice some signs

gives the worker the freedom to provide services to

that will facilitate identification and choice of the

more than one entity simultaneously.

ideal contract for you.
It should be noted that under the law, an employment
The first indication concerns the object of these

contract can never be free, but services are allowed

contracts, the employment contract has as its object

to be provided free of charge.

the availability to work while in the service provision
contract the object is the delivery of a certain result;

It is clear that each of these contracts has its

In other words, in the employment contract, the

advantages,

person is paid to provide services continuously and

security and a fixed workload, the employment

uninterruptedly for a period of time that can be pre-

contract clearly suits, and for people who prefer

established or not, so we have identified a benefit

to work independently and without so many work

from the employment contract, the right to be paid

obligations , having the freedom to work from home

monthly with a fixed value that cannot be reduced

or anywhere in the world and at any time, the service

in any way, even if it does not present the expected

contract is the best option. It is then up to each one

results in a given month.

to balance the pros and cons of these contracts and

for

people

who

prefer

choose what is most convenient for them.

to

have
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CONTRATO DE TRABALHO OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS?

N

o nosso quotidiano lidamos com diversa

Por sua vez o contrato de prestação de serviços, tem

transformações, estamos constantemente

por base o trabalho autônomo, e esta autonomia

a fechar alguns ciclos e a começar outros,

profissional tem como principal vantagem a ausência

e na nossa vida laboral não é diferente. O início de

de horários de trabalho, ou de lugar fixo para a

um novo trabalho vem acompanhado não apenas

prestação do serviço, entretanto aqui o trabalhador

de entusiasmo e expectativas como também de

é remunerado na proporção do resultado que

novas responsabilidades e benefícios e, portanto,

entrega, ou seja, se cumpriu com 20% da meta

há que tomar atenção ao tipo de acordo que

receberá 20% da remuneração.

fechamos, se olharmos por exemplo para os tipos de
contratos veremos que cada um tem seus aspectos

Outro indício é o tipo de relação que se estabelece

característicos que podem vir a nos beneficiar ou

entre o empregador e o trabalhador, no contrato

não dependendo dos nossos planos.

de trabalho existe uma relação de subordinação
jurídica e o trabalhador se encontra inserido na

Quando ouvimos falar de contratos, pensamos logo

estrutura organizacional da empresa, o que não

em um bicho de 7 cabeças, mas neste artigo traremos

acontece no contrato de prestação de serviços,

algumas características diferenciadoras entre o

pois nele não existe o direito de exclusividade o que

contrato de trabalho e o contrato de prestação

dá ao trabalhador liberdade para prestar serviços a

de serviços que ajudarão o caro leitor a perceber

mais de uma entidade em simultâneo.

alguns indícios que vão facilitar a identificação e
escolha do contrato ideal para si.

Importa salientar que nos termos da lei, um contrato

O primeiro indício diz respeito ao objeto destes

de trabalho nunca pode ser gratuito, mas permite-

contratos, o contrato de trabalho tem por objeto

se que serviços sejam prestados de forma gratuita.

a disponibilidade para trabalhar enquanto que no
contrato de prestação de serviços o objeto é a

Está claro que cada um desses contratos tem

entrega de um determinado resultado;

suas vantagens, para as pessoas que prefiram ter
segurança e uma carga horária de trabalho fixa,

Dito de outra forma no contrato de trabalho, a pessoa

claramente que se adequa o contrato de trabalho,

é paga para prestar serviços de forma continua e

e para as pessoas que prefiram trabalhar de forma

ininterrupta durante um período de tempo que pode

independente e sem tantas obrigações laborais,

ser pré-estabelecido ou não, logo identificamos um

tendo a liberdade para trabalhar a partir de casa ou

benefício do contrato de trabalho, o direito de ser

em qualquer parte do mundo e a qualquer hora, o

remunerado mensalmente com um valor fixo que

contrato de prestação de serviços é a melhor opção.

não pode ser reduzido de forma alguma, ainda que

Cabe então a cada um fazer o balanço dos prós e

não apresente os resultados esperados num dado

contras destes contratos e escolher o que for mais

mês.

conveniente para si.
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BREASTMILK
LIQUID GOLD
The woman’s body has the amazing capacity of

pattern aligned with the circadian cycle (sleep and

producing breastmilk totally adapted to her baby’s

vigilant cycle during night and day), by transmitting

(or babies) needs, making it the best food for the

to the baby the correct hormones for each part of

baby’s development in the first six months of life.

the day (cortisol – day, melatonin – night).

The breast of a breastfeeding mother has the

Beyond the breastmilk “magic”, breastfeeding is

ability to receive information on the nutritional and

also associated to health benefits for both mother

immunological needs of her baby, adapting in each

and baby in the long run, promoting a general

feed the milk production in quantity and quality.

wellbeing throughout life until adulthood. Several

For example in the hot summer days when the

studies associate breastfeeding with a reduction in

baby needs to keep hydrated, the milk will have a

adult life of the breastfed child of cardio-vascular

higher content of water; if the baby is growing fast

diseases, diabetes, allergies and even obesity.

and needs more energy, the milk will provide more
specific nutrients to support his growth; also if the

Breastfeeding is considered one of the best

baby is sick the breastmilk will have a higher content

investment’s mothers can do for the baby’s life, and

of antibodies that will help strengthen the baby’s

because of that breastmilk is precious and often

immune system, helping him to get well faster.

called “liquid gold”.

Further than being the proper food and immunologic
boost, breastmilk also helps regulate the sleep
cycles of the newborn baby, leading to establish a

BY ANA GONÇALVES
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O PRECIOSO
LEITE MATERNO
O corpo da mulher tem a capacidade incrível de

o leite materno ajuda a regular os ciclos de sono

produzir leite totalmente adaptado às necessidades

no bebé recém-nascido, ajudando-o a entrar no

do seu bebé (ou dos seus bebés), tornando-o no

ciclo circadiano (ciclo diário de sono e despertar

melhor alimento para o desenvolvimento pleno

associado ao ciclo do dia e noite), transmitindo ao

durante os primeiros seis meses de vida do bebé.

bebé as hormonas necessárias que regulam o ciclo
(cortisol – dia, melatonina – noite).

O peito da mãe que amamenta consegue receber
informação sobre as necessidades nutricionais e

Para além desta “magia” do leite materno, a

imunológicas do bebé em cada mamada, e assim

amamentação está associada também a benefícios

consegue produzir o leite em quantidade suficiente

de longo prazo para o bebé e para a mãe,

e com a qualidade necessária em cada momento.

promovendo uma melhor saúde em geral ao longo

Por exemplo se o bebé precisa de mais hidratação

da vida até à idade adulta. Existem diversos estudos

nos dias de maior calor, o leite terá mais água;

que associam a amamentação a benefícios como

se o bebé está a precisar de mais energia por

a redução da possibilidade de ter doenças cardio-

estar em fases de crescimento acelerado, o leite

vasculares, diabetes, alergias e mesmo obesidade,

irá providenciar mais nutrientes específicos para

já durante a vida adulta da criança amamentada.

apoiar o seu crescimento; por outro lado se o bebé
está constipado o leite da mãe terá um elevado

A amamentação é considerada como um dos

conteúdo de anticorpos, preparados para fortalecer

melhores investimentos que se pode fazer na vida

o sistema imunitário do bebé, e ajudá-lo a ficar bom

das nossas crianças, e por isso o leite materno é

rapidamente.

considerado preciso, sendo chamado muitas vezes
como “ouro líquido”.

Mas muito para além de alimento e reforço imunitário,

POR ANA GONÇALVES
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YOGA FOR

ANXIETY AND STRESS
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ALTERNATE NOSTRIL BREATHING
NADI SHODHAN PRANAYAMA

N

adi Shodhana, or “alternate nostril breathing,” is a simple yet powerful technique that
settles the mind, body, and emotions. You can use it to quiet your mind before beginning
a meditation practice, and it is particularly helpful to ease racing thoughts if you are

experiencing anxiety, stress, or having trouble falling asleep.

M

editation is one of the best tools for

Meditation Myth: “Meditation is when you

taking your head out of the chaos

don’t have any thoughts on your mind”.

and to a place of calm clarity. Close

your eyes. Take a deep inhale. Hold. Exhale

That’s not true. Meditation is a practice where

slowly. Focus on your breath. For anxiety

you observe your thoughts without judgment

release, you can focus your inhale on areas

and without attachment. You practice to

where you feel that you have built up tension

increase the gap between thoughts and let

from the day—hips and shoulders are the

them go.

most common areas of tension. On the exhale,
imagine all of the tension releasing. Start

If your mind is too busy, start with a breathing

with 5 to 20 minutes of daily meditation and

technique to quite it down. This month I

continue to build your practice.

suggest you to try the alternate Nostril
Breathing.

“Meditation, visualization, and focusing on breathing can help with letting go of worry and
fear. The overall practice of yoga can elicit the relaxation response, allowing both the body
and mind to gain a sense of calm and ease.”
Katharina Star, PhD. Counsellor Specialising in Anxiety

Benefits of Alternate Nostril Breathing
With just a few minutes of alternate nostril breathing, you can restore balance and ease in the mind
and body. Sometimes when we feel frazzled or find ourselves doing too many things at once, it’s
because energetically, we are out of alignment. This breath is great for restoring that necessary
balance.
In addition to calming the mind and reversing stress, alternate nostril breathing also:

•

Improves our ability to focus the mind

•

Supports our lungs and respiratory functions

•

Restores balance in the left and right hemispheres of the brain, and clears the energetic channels

•

Rejuvenates the nervous system

•

Removes toxins

Whether you’re nervous about a project or presentation, anxious about a conversation, or just
generally stressed out, Nadi Shodhana is a quick and calming way to bring you back to your center.
If you find it difficult to settle into your meditations, try moving through a few rounds first, then
remain seated and shift directly into stillness; this should help to ground you before meditation.
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HOW TO DO IT?
1. Sit quietly somewhere you don’t need to give any tasks your full attention.
2. Bring your right hand up to your nose and move your forefinger and middle finger out of the way.
Place your thumb on your right nostril.

ABOUT CRISTINA DIONÍSIO
E-RYT 200 Hour Vinyasa & Ashtanga

Hi, I’m Cristina Dionísio and I want to teach you how you can change your life through the
practice of yoga. Did you know that yoga is more than just poses? It’s actually a lifestyle. A
commitment to becoming the best version of you as you connect deeply with yourself.
Choosing to live a healthy lifestyle through the practice of yoga will set you on a journey of
self-discovery and I’m here to show you the way. With 17 years of yoga practice and a 200hour certification for Vinyasa and Ashtanga pelo Yoga Alliance US and UK, I am passionate
about sharing my love, knowledge, and experience with my students.
3. With this nostril covered, close your eyes and exhale fully and slowly through your left nostril.
4. Once you’ve exhaled completely, release your right nostril and put your ring finger on the left nostril.

I’ll help you become stronger, more flexible, have more energy, focus and be super

5. Breathe in deeply and slowly from the right side. Make sure your breath is smooth and continuous.

motivated to come back to your mat. The beauty of yoga is that there is no end. Everything

6. Once you’ve inhaled completely, exhale through your right nostril.

on the path is the destination. There’s no other moment than this one, the present moment.
Can’t wait for you to join me in this journey.

cristinadionisio.yoga

86 634 6892

cristinadionisio.yoga

hello@cristinadionisio.yoga

www.cristinadionisio.yoga

7. Release your ring finger and close your right nostril with your thumb again. Breathe in fully and
exhale fully from your left nostril.
8. Repeat 5-10 cycles, allowing your mind to follow your inhales and exhales.
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IOGA PARA

ANSIEDADE E STRESS

RESPIRAÇÃO ALTERNATIVA PELAS NARINAS
NADI SHODHAN PRANAYAMA

N

adi Shodhana, ou “respiração alternada pelas narinas”, é uma técnica simples, mas poderosa,
que acalma a mente, o corpo e as emoções. Pode usá-lo para aquietar sua mente antes
de iniciar uma prática de meditação e é especialmente útil para aliviar os pensamentos

A

meditação é uma das melhores

Mito da Meditação: “ A meditação é não ter

ferramentas para tirar a cabeça

pensamentos na mente”

do caos e levá-la a um lugar de

Oiço

constantemente
que

não

os

meus

conseguem

alunos

Benefícios da respiração alternativa pela narina

clareza e calma. Feche seus olhos. Inspire

dizerem

os

Com apenas alguns minutos de respiração nasal alternada, você pode restaurar o equilíbrio e

profundamente. Retenha a repiração por uns

pensamentos na sua mente. Meditação é

a tranquilidade da mente e do corpo. Às vezes, quando nos sentimos esgotados ou nos vemos

segundos. Expire lentamente. Concentre-se

uma prática onde apenas observamos os

fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, é porque, energeticamente, estamos fora de alinhamento.

em sua respiração. Para aliviar a ansiedade,

pensamentos sem julgamento e sem apego.

Essa respiração é ótima para restaurar o equilíbrio necessário.

pode visualizar que está a concentrar a

Vamos aumentando o intervalo entre cada

inspiração nas áreas em que sente tensão –

pensamento,

as área que mais acumulam tensão são os

tomamos consciência dele.

libertando-o

parar

acelerados se estiver sentindo ansiedade, stress ou dificuldade em adormecer.

sempre

que

quadris e ombros. Ao expirar, imagine toda

Além de acalmar a mente e reverter o stress, a respiração alternada pelas narinas também:
•

Melhora a capacidade de enfocar a mente

•

Suporta as funções respiratórias

a tensão a ser libertada. Comece com 5 a 20

Se a sua mente está muito agitada para

•

Restaura o equilíbrio nos hemisférios esquerdo e direito do cérebro e limpa os canais energéticos

minutos de meditação diária e continue a

meditar, comece com uma técnica respiratória

•

Rejuvenesce o sistema nervoso

desenvolver sua prática.

para se acalmar. Este mês sugiro a respiração

•

Remove toxinas

alternada que explico detalhadamente abaixo.
“Meditação, visualização e foco na respiração podem ajudar a abandonar a preocupação e

Caso esteja nervoso com algum projeto profissional ou alguma situação pessoal. Se achar difícil

o medo. A prática geral de ioga pode provocar a resposta de relaxamento, permitindo que

se acomodar em suas meditações, tente passar por algumas rodadas primeiro, depois permaneça

o corpo e a mente ganhem uma sensação de calma e tranquilidade. ”

sentado e mude diretamente para a imobilidade; isso deve ajudar a aterrá-lo antes da meditação.

Katharina Star, PhD. Conselheira especializada em ansiedade.
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COMO FAZER ISSO?
1. Sente-se calmamente num lugar tranquilo.
2. Leve a mão direita até o nariz e mova o indicador e o dedo médio para fora do caminho. Coloque o polegar na
narina direita.

SOBRE CRISTINA DIONÍSIO
E-RYT 200 Hour Vinyasa & Ashtanga

Olá, sou Cristina Dionísio e quero ensiná-lo a melhorar a sua vida através da prática
de yoga. Sabia que Yoga é mais do que apenas poses? Na verdade, é um estilo de
vida. Um compromisso de se tornar a melhor versão de si próprio, conectando-se mais
profundamente com o seu interior.
Escolher um estilo de vida saudável por meio da prática de Yoga irá colocá-lo numa jornada
de autodescoberta e eu estou aqui para lhe mostrar o caminho. Com 17 anos de prática de
Yoga e uma certificação de 200 horas em Vinyasa e Ashtanga pelo Yoga Alliance US e UK,
3. Com a narina coberta, feche os olhos e expire completa e lentamente pela narina esquerda.

quero partilhar esta minha paixão, conhecimento e experiência com meus alunos.

4. Depois de expirar completamente, solte a narina direita e coloque o dedo anelar na narina esquerda.
5. Inspire profunda e lentamente pelo lado direito. Certifique-se de que sua respiração seja suave e contínua.

Vou ajudá-lo a tornar-se mais forte, mais flexível, ter mais energia, foco e estar mais

6. Depois de inspirar completamente, expire pela narina direita.

motivado para voltar à sua prrática. A beleza da Yoga é que não há fim. Tudo no caminho é
o destino. Não há outro momento senão este, o momento presente.
Mal posso esperar por para que se junte a mim nesta jornada.

cristinadionisio.yoga

86 634 6892

cristinadionisio.yoga

hello@cristinadionisio.yoga

www.cristinadionisio.yoga

7. Solte o dedo anelar e feche a narina direita com o polegar novamente. Inspire totalmente e expire totalmente
pela narina esquerda.

8. Repita de 5 a 10 ciclos, permitindo que sua mente acompanhe suas inspirações e expirações.
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WORKING OUT AT HOME
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PART TWO

ABS AND ARMS WORKOUT

FULL BODY WORKOUTS

PUSHUPS: A fantastic full-body workout, push-ups

DIPS: Couches and chairs are a great alternative to a

work almost every muscle with a huge emphasis

bench and allow for a ton of different movements,”

on upper body and core strength. Even if you can’t

says Young. This makes for the perfect solution

do a regular one, consider dropping to your knees

when doing dips to target the tricep muscles.

or doing them against a countertop to make the

MOUTAIN CLIMBER: Build strength, endurance,

It doesn’t take much experience or space to start

transition easier.

and cardiovascular stamina with mountain climbers.

jumping rope. This total-body workout boosts

Try them at different paces; go fast if you want to

both cardio and strength. Plus, a jump rope is

get your heart rate up, or slow down and engage

an

your core for some awesome ab work.

equipment.

Regular
also

exercise

beneficial

Happy training.
core

TWISTS: Grab a weight or detergent bottle

workout, planks really do benefit the entire body

for added resistance, and pick your feet up

and require a ton of stabilization throughout your

off the floor for an even harder challenge.

PLANKS:

Probably

the

most

effective

core. Try planks on your forearms, and work up
building strength in a side plank if possible.

isn’t

for

just

about

immunity

and

looking
can

good

help

flush

affordable

and

and compact piece of exercise

building

bacteria

out

strength
of

the

and
lungs

muscles,
and

it

is

airways.

SAÚDE FÍSICA 62 PHYSICAL HEALTH

TREINANDO DE CASA
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PARTE DOIS

EXERCÍCIO DE ABDOMINAIS E BRAÇOS

EXERCÍCIOS DE CORPO INTEIRO

PUSHUPS: Um fantástico treino de corpo inteiro,

DIPS: sofás e cadeiras são uma ótima alternativa para

as flexões trabalham quase todos os músculos

um banco e permitem uma tonelada de movimentos

com grande ênfase na parte superior do corpo e

diferentes. Isso torna a solução perfeita ao fazer

na força do núcleo. Mesmo se não puder fazer um

mergulhos para direcionar os músculos do tríceps.

normal, considere cair de joelhos ou encostá-los

MOUTAIN CLIMBER: Construa força, resistência

SALTAR A CORDA: Não é preciso muita experiência

em uma bancada para tornar a transição mais fácil.

e

alpinistas.

ou espaço para começar a pular corda. Este treino

Experimente-os em ritmos diferentes; vá rápido

de corpo inteiro aumenta o cardio e a força. Além

se quiser aumentar sua frequência cardíaca ou

disso, uma corda de pular é um equipamento de

diminua e envolva seu núcleo para um trabalho

exercício acessível e compacto.

resistência

cardiovascular

com

incrível de abdômen.

O exercício regular não se trata apenas de ter uma boa aparência e construir força e músculos, também
é benéfico para a imunidade e pode ajudar a eliminar as bactérias dos pulmões e das vias respiratórias.
Bom treinamento.
PRANCHAS: Provavelmente o treino Do núcleo

TWISTS: pegue um peso ou garrafa de detergente

mais eficaz, as pranchas realmente beneficiam todo

para aumentar a resistência e levante os pés

o corpo e requerem uma tonelada de estabilização

do chão para um desafio ainda mais difícil.

em todo o seu núcleo. Experimente pranchas em
seus antebraços e, se possível, desenvolva a força
de uma prancha lateral.
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The Spanish Embassy in Mozambique would like to share information regarding new grants for
African women from the Spanish NGO Fundación Mujeres por África, which has recently launched the

LEARN AFRICA CANARIAS
2021 SCHOLARSHIP PROGRAM
Award of scholarships to take, online, one of the 10 eligible shortterm courses at university level offered by different universities
in the Canary Islands.
All details can be consulted on our social networks or through
the Foundation’s website.

The aim of this program is to promote the

experience, for a 6-month fellowship, in 22 top

leadership of African women in Scientific Research

Spanish research centers in the following areas:

and Technology Transfer.

health and biomedicine, agriculture and food

22 fellowships for senior African women scientists,

security, water, energy and climate change.

linked to a university or institution dedicated

All information is available on our social networks

to research, with at least 3 years of postdoc

and on the Foundation’s website.
Embajada de España en Mozambique y Esuatini
Rua Damiao de Góis, 347

emb.maputo@maec.

P.O. Box 1331 Maputo - MOZAMBIQUE
Telf.: +258 21492025/27/30
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A Embaixada da Espanha em Moçambique, gostaría de partilhar informações relativamente a novas
bolsas para mulheres africanas da ONG espanhola Fundación Mujeres por África, a qual lançou
recentemente os seguintes dois programas:

PROGRAMA DE BOLSAS
LEARN AFRICA CANARIAS 2021
Atribuição de bolsas para realizar, online, um dos 10 cursos
elegíveis de curta duração de nível universitário oferecidos por
diferentes universidades das Ilhas canárias.
Todos os detalhes podem ser consultados nas nossas redes
sociais ou através do website da Fundação.

O objectivo deste programa é promover a

bolsa de 6 meses de duração, em 22 centros de

liderança de mulheres africanas na Investigação

investigação espanhóis de topo nas seguintes

Científica e a Transferência de Tecnologia.

áreas:

22 bolsas para mulheres cientistas africanas

segurança alimentar, água, energia e mudanças

seniores, vinculadas a uma universidade ou

climáticas.

instituição dedicada à investigação, com pelo

Todas as informações estão disponíveis nas

menos 3 anos de experiência pós-doc, para uma

nossas redes sociais e no website da Fundação.

saúde

e

biomedicina,

agricultura

e

Embajada de España en Mozambique y Esuatini
Rua Damiao de Góis, 347
emb.maputo@maec.

P.O. Box 1331 Maputo - MOZAMBIQUE
Telf.: +258 21492025/27/30
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THE UK

STUDY
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THE UK

STUDY IN
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ESTUDE NO
REINO UNIDO
Para mais informações visite chevening.org

Join a diverse network of future leaders and study at some
of the world’s most prestigious universities.
#BeChevening

Find out more at chevening.org

Join a diverse network of future leaders and study at some
of the world’s most prestigious universities.
#BeChevening

Find out more at chevening.org
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