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The Ecobank Group launched a Program aimed at women entrepreneurs called Ellevate.

O Grupo Ecobank, lançou um Programa virado para as mulheres empreendedoras denominado Ellevate.

A program promoted by the Bank in 33 African countries. Ellevate aims to empower women’s businesses and

Um programa promovido pelo Banco em 33 países africanos. O Ellevate visa empoderar negócios de mulheres

women-oriented businesses through services and tools that promote their success. The target group are women-

e negócios orientados para mulheres, através de serviços e ferramentas que promovam o seu sucesso. O grupo

owned businesses, women-run businesses, businesses with a high percentage of women on the board and/or female

alvo são empresas pertencentes a mulheres, empresas administradas por mulheres, empresas com uma alta

employees, and businesses that manufacture products for women. Ellevate combines a range of financial and non-

percentagem de mulheres no conselho de administração e/ou funcionárias e empresas que fabricam produtos

financial products. Ellevate’s offering of products and services is inspired by the experience that Ecobank has gained

para mulheres. O Ellevate combina uma oferta de produtos financeiros e não financeiros.

in recent years in serving women-oriented businesses in Africa.

A oferta de produtos e serviços do Ellevate é inspirada na experiência que o Ecobank vem adquirindo nos últimos
anos em servir negócios orientados às mulheres em África.

PURPOSE OF THE PROGRAM
Empower women’s businesses and women-oriented businesses, through services and tools that promote your success.

OBJECTIVO DO PROGRAMA

Ellevate offers an integrated partnership to its customers, providing financial and non-financial services

Empoderar os negócios de mulheres e negócios orientados para mulheres, através de serviços e ferramentas que
promovam o seu sucesso.

Cash and Payment
management

Savings and Loans

OUR OFFER is
similar to products
already offered by
the bank, but with
benefits additional

-

Business checking account
Electronic Banking Service
OMNI Lite
Digital Payments (e.g.
EcobankPay and POS)

-

Savings account and
investments
Financing of contracts or
purchase local
Short Financing deadline for
purchase of goods
Asset Financing

Gestão de caixa e
Pagamentos

Non-financial services

Training program to SMEs by the

Academy of Ecobank Leadership and
acceleration program)
Business promotion
online with Google My
business
Networking

A nossa oferta é
similar aos produtos
já oferecidos pelo
banco, mas com
benefícios adicionais.

-

Poupança e Empréstimos

-

Conta poupança e investimentos

Conta corrente
empresarial

-

Financiamento de contratos ou
de compra local

Serviço Bancário
Eletrónico OMNI Lite

-

Financiamento de curto prazo
para compra de mercadorias

Pagamentos Digitais (ex.
EcobankPay e POS)

-

Financiamento de activos

Emerald Club

To find out how to Ellevate your business to the next level, visit your nearest branch or contact:

-

Programa de formação a
PMEs pela Academia do
Ecobank(Lideranca e programa
de aceleração)

-

Promoção de negócios online
com o Google MyBusiness

-

Networking

-

Clube Emerald

Para saber como Elevar o seu negócio para o próximo nível visite o seu balcão mais próximo ou contacte:

Tel.: (258) 21313344 Fax.: (258) 21313345
Facebook - Ecobank Moçambique Instagram - Ecobank Moçambique Linkedin - Ecobank Moçambique

Serviços não financeiros

Address: Avenida Vladimir Lenine, n° 210, R/C Maputo - Moçambique - www.ecobank.com
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WHAT IS BRANDING AND WHY IS IT
IMPORTANT FOR YOUR BUSINESS?
Brand definition
•
one seller’s good or service as distinct from those of other sellers” (American •

the logo design, color palette, typographies…)

Marketing Association) it is the process of giving a meaning to specific

website, mobile apps…

“A brand is a name, term, design, symbol, or any other feature that identifies

organization, company, products or services by creating and shaping a brand
in consumers’ minds; a strategy designed by organizations to help people to
quickly identify and experience their brand, and give them a reason to choose
their products over the competition’s, by clarifying what this particular brand is
and is not.
The main objective is to attract and retain loyal customers and other stakeholders

•
•
•
•
•
•

Advertising and communications: TV, radio, magazines, outdoor ads,
Sponsoring and partnerships
Product and packaging design
In-store experience
Workspace experience and management style
Customer service
Pricing strategy

by delivering a product that is always aligned with what the brand promises.
Think about all the different brands you buy on a daily basis; Coca-Cola, OMO,
The main objective is to attract and retain loyal customers and other stakeholders

Colgate, KFC – how do you remember each brand? By their logo colours?

by delivering a product that is always aligned with what the brand promises.

Packaging or in store experience? How do you want your customers to remember
you?

How can it be done?
If you haven’t really thought about investing time or efforts into branding and
Companies tend to use different tools to create and shape a brand.

are not very sure how to get started we’ve done you a favor of compiling a

For example, branding can be achieved through:

few of our favourite designers that can help you with establishing your brand
objectives and positioning your brand in the market.

•
•
•

Brand definition: purpose, values, promise
Brand positioning statement
Brand identity: name, tone of voice, visual identity design (which includes

DJAMBICEIRO MEDIA AGENCY

PRIME DESIGN AGENCY

•
•

•

Marketing Digital, Social Media Manager

•

Brand Communication

Marketing Digital
Brand Communication

Based in Maputo
Contacts: 848015441 or 878015441
E-mail: info@djambiceiro.com

Based in Maputo
Contacts: 84217 5149
E-mail: info@primedesign.co.mz
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O QUE É BRANDING E POR QUE É
IMPORTANTE PARA O SEU NEGÓCIO?
Definição de marca
“Uma marca é um nome, termo, design, símbolo ou qualquer

Pense em todas as diferentes marcas que compra diariamente;

outra característica que identifica um bem ou serviço de um

Coca-Cola, OMO, Colgate, KFC – o que lembras de cada

vendedor como distinto daqueles de outros vendedores”

marca? Pelas cores do logotipo? Embalagem ou experiência

(American Marketing Association) é o processo de dar um

na loja? Como deseja que os seus clientes se lembrem do seu

significado a uma organização, empresa específica , produtos

negócio?

ou serviços, criando e moldando uma marca na mente dos
consumidores; uma estratégia projetada por organizações

Se ainda não pensou realmente em investir tempo ou esforços

para ajudar as pessoas a identificar e experimentar

em branding e não tem certeza de como começar, fizemos-

rapidamente sua marca e dar-lhes um motivo para escolher

lhe o favor de compilar alguns de nossos designers favoritos

seus produtos em vez dos da concorrência, esclarecendo o

que podem ajudá-lo a estabelecer os objetivos de sua marca

que essa marca em particular é e o que não é.

e posicionar-se no mercado.

O principal objetivo é atrair e fidelizar clientes e demais
públicos, entregando um produto sempre alinhado ao que a
marca promete.

DJAMBICEIRO MEDIA
•
•

Como pode ser feito?
As empresas tendem a usar ferramentas diferentes para
criar e moldar uma marca. Por exemplo, a marca pode ser
alcançada por meio de:

•
•
•

•

Definição da marca: propósito, valores, promessa

Website: djambiceiro.com
Contacts: 848015441 or 878015441

PRIME DESIGN AGENCY

Declaração de posicionamento da marca
Identidade da marca: nome, tom de voz, design de

•
•

Marketing Digital, Social Media Manager
Comunicação da Marca (Branding)

identidade visual (que inclui o design do logotipo, paleta

Based in Maputo - Mozambique

de cores, tipografias ...)

Instagram: primedesignmz

Publicidade e comunicação: TV, rádio, revistas, anúncios

Behance: Agência Prime Design
Cell or WhatsApp 84217 5149
E-mail: info@primedesign.co.mz

Patrocínio e parcerias
Design de produto e embalagem
Experiência do cliente na loja
Experiência

do

espaço

gerenciamento

•
•

Based in Maputo - Mozambique

E-mail: info@djambiceiro.com

ao ar livre, site, aplicativos móveis ...

•
•
•
•

Marketing Digital
Comunicação da Marca (Branding)

Atendimento ao Cliente
Estratégia de preços

de

trabalho

e

estilo

de
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ESTER GROBLER
ESTER GROBLER
ESTER GROBLER

I

started my business in March 2020. Dot art used to

The most exciting part of my business is to create. I

be my hobby but when my friends start asking to buy

believe my art must bring joy and excitement.

some of my pieces, I saw the opportunity to turn it

Most difficult part of my business is having enough time

into a business.

to create new pieces and still keep up with my orders.

As soon as I started selling my art, I used to have second
What do you try to do every day to grow as a woman

thoughts in my abilities.

entrepreneur?
Pricing used to be a huge obstacle, still is. How do

I am always doing research on new trends and techniques.

you really put a price on hours of work and still keep it

Reading up on other successful entrepreneurs in my field

affordable?

and learning from them have become a ritual which I am

Finding a variety and premium products in Mozambique

doing everyday. I am constantly looking for new ideas to

used to be a problem. During the lockdown it was

incorporate into my business to keep it fresh and exciting.

sometimes impossible to find the products I needed.
Where do you aspire to be with your business in the
If you weren’t in the industry of crafts, which other

next 2-5 years?

passion would you have pursued as a business idea?

I would like to incorporate teaching into my business,

I used to be in the tourism business. I guess I would have

especially children.

done something within that industry.

hosting online courses and I want to become a household

To have my own You Tube channel,

name in the industry.
5 things you’ve learned so far about entrepreneurship?

My Creations

1. Marketing is maybe the most important part of the
Do you have any advice for other women who are afraid

business.

2. I had to become a jack of all trades. There is only
one person in this venture.

I had to be able to

handle all aspects of the business.

to start their own business?
Become an entrepreneur by doing something you love
and have a passion for. Believe in yourself, in your abilities

3. It is not easy, it takes a lot of time and effort.
and your product. Never give up. Be prepared to work
4. I had to learn how to identify my target audience, hard and be prepared to take rejection and learn how to
how to utilize social media to my advantage.

5. I am constantly learning, not only about my art but
also about all aspects of running a business.

deal with it. Do not be afraid to ask for help and guidance
from people you know and other entrepreneurs.

I am a self-taught Mandala Dot Art Artist-- creating art
by starting from a central point and fill it in with beautiful
patterns and decorations. I specialize in unique and one of
a kind art pieces on various mediums such as canvas, wood
and ceramics. My creations can be used as functional and
non functional décor and art pieces. My clients are always
part of the creative process, from beginning to end. I create
art to suit their lifestyle.
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ESTER GROBLER
ESTER GROBLER
ESTER GROBLER

C

omecei meu negócio em Março de 2020. Dot art

minha arte, mas também sobre todos os aspectos da-

(arte de pontos) costumava ser o meu passatem-

gestão de uma empresa.

po, mas quando os meus amigos começaram a

pedir para comprar algumas de minhas peças, vi a opor-

A parte mais empolgante do meu negócio é criar. Eu
acredito que minha arte deve trazer alegria e emoção.

tunidade de transformar o passatempo em um negócio.
Logo que comecei a vender minha arte, costumava pen-

A parte mais difícil do meu negócio é ter tempo suficiente

sar duas vezes sobre minhas habilidades.

para criar novas peças e ainda atender aos meus pedidos

O preço costumava ser um grande obstáculo, e ainda é.
O que tenta fazer todos os dias para crescer como uma
Como é que se realmente coloca um preço nas horas de

mulher empreendedora?

trabalho e ainda conseguir manter o preço acessível?

Estou sempre fazendo pesquisas sobre novas tendências

Encontrar uma variedade de produtos premium em Mo-

e técnicas. Ler sobre outros empreendedores de sucesso

çambique era um problema. Durante as restrições da

em minha área e aprender com eles se tornou um ritual

pandemia, às vezes era impossível encontrar os produtos

que faço todos os dias. Estou constantemente em bus-

que precisava.

ca de novas ideias para incorporar ao meu negócio para
mantê-lo atualizado e estimulante.

Se não estivesse na indústria de artesanato, que outra
paixão teria seguido como um negócio?

Onde gostaria de estar com o seu negócio nos próximos

Eu trabalhei no turismo. Acho que teria feito algo nessa

2 a 5 anos?

indústria.

Gostaria de incorporar o ensino em meu negócio, especialmente para crianças. Ter meu próprio canal no You-

5 coisas que aprendeu até agora sobre empreendedo-

Tube, hospedando cursos online e quero me tornar um

rismo?

nome conhecido na indústria.

1. O marketing é talvez a parte mais importante do negócio.

My Creations (Minhas Criações)
Eu sou uma Artista de Mandala Dot Art (arte de ponto) autodidata - criando arte começando de um ponto central e
preenchendo-o com belos padrões e decorações. Eu me especializei em peças de arte únicas em vários meios, como telas,
madeira e cerâmica. Minhas criações podem ser usadas como peças de decoração e arte funcionais e não funcionais. Meus
clientes sempre fazem parte do processo criativo, do começo ao fim. Eu crio arte para se adequar ao estilo de vida deles.

Tem algum conselho para outras mulheres que têm

2. Eu tive que me tornar um pau para toda obra. Existe medo de abrir seu próprio negócio?
apenas uma pessoa neste empreendimento e eu pre-

Torne-se uma empreendedora fazendo algo que realmen-

Endereço: R. Rogerio Maguanana, Matola

cisava ser capaz de lidar com todos os aspectos do

te ama e pelo qual tem paixão. Acredite em si mesmo, em

Chamadas e WhatsApp: +258 84 84 79 704

negócio.

suas habilidades e em seu produto. Nunca desista. Esteja

Facebook: Love For Dots

preparada para trabalhar duro e para aceitar a rejeição

Instagram: @ mycreation1277

e aprender a melhor forma de lidar com ela. Não tenha

Email: mycreations1277@outlook.com

3. Não é fácil, requer muito tempo e esforço.
4. Tive que aprender como identificar meu público-alvo,
como usar as redes sociais a meu favor.

5. Estou constantemente a aprender, não apenas sobre

medo de pedir ajuda e orientação de pessoas que você
conhece e de outros empresários.
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4 YOGA POSES YOU CAN DO
EVERY DAY TO MANAGE ANXIETY
& STRESS - 7 DAY CHALLENGE

ANXIETY
Are you struggling with

STRESS?
AND

“Anxiety, the illness of our time, comes primarily from our inability to dwell in the present
moment” - Thich Nat Han

F

or the past year and a half, with all

us back on track...

the CORONA VIRUS uncertainty, the

Find here some poses, breathing techniques

numbers of mental illness are rising. The

and affirmations that will help you to bring

prevalence of stress, anxiety and depression are

calmness, quietness, and clarity to the mind. For

affecting people all over the world, and when

the next 7 days, take 10 minutes for yourself and

anxiety takes hold, it can be challenging to find

you will be amazed how you can bring back and

a way to refocus our minds. Sometimes we just

create calmness and refocus in your life.

need a little “push” and some techniques to put

BY CRISTINA DIONÍSIO
www.cristinadionisio.yoga

hello@cristinadionisio.yoga
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YOGA POSES FOR ANXIETY & STRESS
BALASANA

MALASANA

VIPARITA KARANI

LEGS UP THE WALL

SEATED MEDITATION POSE

This is the ultimate calming pose. Sit on the floor

This pose draws all of your energy down, which

This simple inversion will help you to relieve stress

Meditation is one of the best tools for taking your

with your knees wide and your toes touching.

will help you to feel more grounded and less

and anxiety almost immediately. Lie on the floor

head out of the chaos and to a place of calm

Lower your belly between your thighs and rest your

anxious. Start with your feet hip-width apart or

and shuffle your tush close to wall as you slide

clarity. Close your eyes. Take a deep inhale. Hold.

forehead on the floor. Extend your arms, facing your

more—the important thing is that your heels are

your legs up the wall. Keep your legs straight and

Exhale slowly. Focus on your breath. For anxiety

palms down, and lengthen from your hips through

flat and your toes point out. Lower your hips so

your feet flexed. Rest your shoulders and head on

release, you can focus your inhale on areas where

your fingertips. Breathe gently in this pose and hold

that your body sits between your thighs. You can

the floor. Lay your arms comfortably by your side,

you feel that you have built up tension from the

anywhere from 1 to 5 minutes allowing yourself to

use blocks for extra support. Place your hands at

palms face-up. Close your eyes and rest for 5 to

day—hips and shoulders are the most common

turn off the outer world.

heart center and hold for 10 deep breaths.

10 minutes. You can do it without a wall make sure

areas of tension. On the exhale, imagine all of

just make sure you engage your core and keep

the tension releasing. Start with 5 to 20 minutes

pointing your legs towards the ceiling. Stay as

of daily meditation and continue to build your

long as you can.

practice.

CHILD’S POSE

YOGI SQUAT

BY CRISTINA DIONÍSIO
www.cristinadionisio.yoga

hello@cristinadionisio.yoga
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4 POSTURAS DE YOGA QUE
PODE FAZER TODOS OS DIAS
PARA REDUZIR A ANSIEDADE E
STRESS - DESAFIO DE 7 DIAS
Está com dificuldades de

ANSIEDADE
e

STRESS?

“A ansiedade, a doença de nosso tempo, vem principalmente de incapacidade de vivermos
no momento presente” - Thich Nat Han

N

os últimos quase dois anos, com toda

tranquilidade. Às vezes, precisamos apenas de

a incerteza do CORONA VÍRUS, o

um pequeno “empurrão” e de algumas técnicas

número de doenças mentais tem vindo

para nos colocar de volta no caminho certo.

a aumentar. A prevalência de stress, ansiedade

Encontre aqui algumas posturas e técnicas

e depressão tem vindo a afetar pessoas em

de meditação que o ajudarão a trazer calma,

todo o mundo. Quando a ansiedade toma

tranquilidade e clareza à sua mente. Durante os

conta do nosso pensamento, pode ser um

próximos 7 dias, dedique 10 minutos a si mesmo

desafio redirecionar a nossa mente de volta à

e ficará surpreso co os resultados.

BY CRISTINA DIONÍSIO
www.cristinadionisio.yoga

hello@cristinadionisio.yoga
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POSIÇÕES DE IOGA PARA ANSIEDADE E STRESS
BALASANA

POSTURA DA CRIANÇA

MALASANA

AGACHAMENTO

VIPARITA KARANI

INVERTIDA DAS PERNAS

POSIÇÃO DE MEDITAÇÃO

Esta é definitivamente uma das posturas mais

Esta postura direcciona toda a sua energia para a

Esta invertida simples irá ajudá-lo a aliviar sintomas

A meditação é uma das melhores ferramentas para

relaxantes que conheço. Sente-se no chão sobre os

parte inferior do corpo o que o vai ajudar a sentir-

de ansiedade e stress quase imediatamente. Deite-

trazer clareza de espírito e paz de alma. Sente-

calcanhares com os joelhos afastados e os dedos

se mais enraizado e menos ansioso. Comece de

se de costas no chão encostando as nádegas

se de pernas cruzadas, de forma confortável.

dos pés juntos. Incline-se para a frente deslizando

pé com os pés apontados para fora, mais abertos

numa parede enquanto estica as pernas para

Mantenha

as mãos no chão até a barriga tocar nas coxas e

que a largura das ancas. Junte as palmas das

cima na parede. Mantenha as pernas esticadas e

relaxados. Feche os olhos. Comece por observar a

descanse a testa no chão. Estenda os braços em

mãos à frente do peito. Comece a dobrar os

os pés fletidos. Descanse os ombros e a cabeça

sua respiração natural por uns momentos. Inspire

frente com as palmas das mãos viradas para baixo e

joelhos e descer os quadris na direção do chão

no chão enquanto estende os braços esticados ao

profundamente. Retenha o ar nos pulmões.

deixe e permita que as costas vão alongando desde

como se quisesse sentar numa cadeira imaginária

longo do corpo. Feche os olhos e relaxe entre 5

Expire lentamente. Repita 10 vezes. Se tem tensão

as coxas até à ponta dos dedos. Mantenha a testa no

até que as nádegas estejam o mais próximo

a 10 minutos. Pode fazer a mesma postura sem

acumulada em alguma zona específica do corpo

chão mesmo que não consiga tocar com as coxas

possível do chão. Se não conseguir chegar com

o apoio da parede. Certifique-se que apoia as

concentre-se nessa área cada vez que inspira e

nos calcanhares. Respire suavemente nesta postura

os calcanhares ao chão pode deixa-los subidos

costas no chão e ative os abdominais. Relaxe os

expira profundamente, libertando toda a tensão

durante 1 a 5 minutos, permitindo-se desligar do

ou pode usar blocos para os apoiar. Mantenha a

ombros e faça aqui algumas respirações

em cada expiração.

mundo exterior.

postura por 10 longas respirações.

5

as

minutos

relaxamento

costas

são

direitas

suficientes

profundo.

À

e

os

para
medida

ombros

sentir

um

que

vai

praticando aumente a duração da sua meditação
diária

BY CRISTINA DIONÍSIO
www.cristinadionisio.yoga

hello@cristinadionisio.yoga
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COMPULSORY MOTOR LIABILITY INSURANCE IN MOZAMBIQUE

T

he growth of the car parks in Mozambique,

million meticais),

by computing as illegal and

transiting in the national territory are exempt

linked to the high rate of road accidents,

null insurance contracts containing clauses with

from the contraction of CMLI, provided that they

led the Mozambican State to adopt the

insurance capital less than that amount in this type

prove the existence of insurance against property

Compulsory Motor Liability Insurance - CMLI,

of insurance.

and non-property damage caused to third parties,

through which, through a valid insurance contract,

Thus,

the

contracted in their country, with which the Republic

the owner or owner of the vehicle transfers the

contracting of CMLI is mandatory, in fact, article

of Mozambique has concluded an agreement that

risk or civil liability to the insurer, and this, in the

157 of the Road Code that, “motor vehicles and

reciprocity.

event ofa traffic accident paid for the damage and

their trailers, in accordance with the terms to be

Thus, the insurer has an obligation to guarantee

damage caused to the injured third parties.

regulated, may only transit on public roads provided

in particular the coverage of damages in cases

Legally, insurance is defined as the income or benefit

that liability insurance is carried out in accordance

where the sinister the case in the causes below,

resulting from an agreement by virtue of which

with specific legislation”.

but the right of return is guaranteed in these cases,

a party (insurer) undertakes to provide the other

In light of the provisions of the 57 of the wording

in accordance with article 5 of the CMLI, as listed

(insured) with a payment or remuneration or any

introduced by Law n. 2/2003 of January 21, CMLI

below:

other benefit, in the event of destruction or injury,

Law – CMLIL, “Only motor vehicles and their

against the cause of the accident which it has

or damage to a specified person or thing in which

trailers insured by their respective motor liability

caused intentionally;

the other has an interest, (n. 48 of the glossary of

insurance, contracted by an insurer authorized to

against the driver, if the driver is not legally

Decree n. 1/2010, of December 31, which approves

carry out its activity in the Republic of Mozambique

qualified or has acted under the influence of

the Legal Regime of Insurance - LRI).

can circulate in the country by ensuring liability for

alcohol, narcotics or other drugs or toxic products,

This concept is not specific, that is, it is a concept

the property and non-property damage caused to

or where he has abandoned the injured person;

that

third parties as a result of traffic accidents”.

against the civil responsible for damage caused to

that any given citizen chooses according to his

We believe that this imposition teems from the

third parties and due to the fall of the load resulting

willingness to hire or not, because it guarantees the

need to safeguard the property and minimize

from packaging deficiency;

coverage of own damages, commonly referred to

the non-property damage of citizens from any

Against the person responsible for not submitting

as insurance against all risks.

damages that may result, so it is a non-negotiable

the vehicle to periodic inspection, in accordance

In addition to those, there is compulsory insurance,

adjustment, since the risk is inaccurate and random.

with Article 36, n. 2 of the Road Code and

which the law obliges every owner and acquirer

Thus, insurers are not to assume only the risks for

regulations, unless it proves that the accident was

with reservation of property or financial lessor of a

the opportunity to conclude the onerous legal

not caused or aggravated by the malfunction of

vehicle to be insured with an insurance institution

business, so article 5 of the CMLIL is provided for

the vehicle.

duly licensed for the exercise of insurance activity

in situations of their exclusion, including in all, the

However, the exclusions are set out in Article 4 of

in Mozambique, we refer to CMLI.

exhaustive enumeration, that is, due tp it’s legal

CMLIL, and the parties (policyholder and insurer)

CMLI is the insurance through which the insurer

and social importance.

may agree to include in the coverage of excluded

undertakes, within the limits established by law

Furthermore, once a Contract of the CMLI, the law

risks, and it is worth remembering that the lack

and contract, to cover risks of incorporation in the

determines the coverage and exclusions in what

of contracting of this insurance under the CMLIL,

assets of the insured person of an obligation to

is called a uniform policy, being the essence of

constitutes infrastructure whose sanction is the

indemnify third parties, with reference to damages

the coverage scope, without losing sight of the

payment of two national minimum wages, in

produced by the vehicle and whose consequences

coverage extensions that the parties may agree to

accordance with the terms established by Article 6

is civilly responsible, and the minimum amount of

in the negotiation of the conclusion of the contract.

of the same legal command.

the guaranteed capital is 3,000,000.00MZN (three

However,

encompasses

optional

insurance,

those

in

the

Republic

vehicles

and

of

Mozambique,

their

foreign

trailers

MM&A ADVOGADOS 24 MM&A LAWYERS

MM&A ADVOGADOS 25 MM&A LAWYERS

O SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL AUTOMÓVEL EM MOÇAMBIQUE

O

crescimento

em

sendo que o montante mínimo do capital garantido

uniforme, sendo esta a essência do âmbito de cobertura,

índice

é de 3.000,000.00MT (três milhões de meticais),

sem perder de vista as extensões de cobertura que as

de acidentes de viação, levou o Estado

computando-se como ilegais e nulos os contratos de

partes podem acordar na negociação da celebração do

Moçambicano a adoptar o Seguro Obrigatório de

seguros que contenham cláusulas com capital seguro

contrato.

Responsabilidade Civil Automóvel – SORCA, por via

inferior àquele valor neste tipo de seguro.

No entanto, estão isentos da contração do SORCA

Moçambique,

do

parque

ligado

ao

automóvel
elevado

do qual, através dum contrato de seguro válido, o

os veículos e respectivos reboques estrangeiros que

proprietário ou possuidor da viatura transfere o risco

Assim, na República de Moçambique, a contratação

transitem no território nacional, desde que façam prova

ou responsabilidade civil para a seguradora, e esta, em

do SORCA é obrigatória, com efeito, dispõe o artigo

de existência de seguro contra danos patrimoniais e

caso de ocorrência dum acidente de viação paga pelos

157.º do Código de Estradas que, “os veículos a motor

não patrimoniais causados a terceiros, contratado no

danos e prejuízos causados aos terceiros lesados.

e seus reboques, nos termos a serem regulamentados,

respectivo país, com o qual a República de Moçambique

só podem transitar na via pública desde que seja

haja celebrado acordo que reciprocidade.

Legalmente, o seguro é definido como o proveito ou

efectuado o seguro de responsabilidade civil, nos

Deste modo, a seguradora tem obrigação de garantir

benefício resultante de um acordo por virtude do

termos de legislação específica”.

especialmente a cobertura de danos nos casos em que

qual uma parte (segurador) se obriga a providenciar

o sinistro ocorra nas causas abaixo, estando ficando

à outra (segurado) um pagamento ou remuneração ou

A luz do disposto pelo 57.º da redação introduzida

todavia, garantido o direito do regresso nestes casos,

qualquer outra prestação, no caso de destruição ou

pela lei n.º 2/2003 de 21 de janeiro, Lei do SORCA

nos termos do disposto pelo artigo 5.º da LSORCA,

prejuízo, ou dano a uma pessoa especificada ou coisa

– LSORCA, “É vedado o trânsito na via pública de

como a seguir se enumera:

na qual o outro possui um interesse, (n.º 48 do glossário

veículos automóveis e seus reboques sem que seja

contra o causador do acidente que tenha provocado

do decreto n.º 1/2010, de 31 de Dezembro, que aprova o

efectuado, nos termos da presente Lei, o respectivo

dolosamente;

Regime Jurídico dos Seguros – RJS).

seguro de responsabilidade civil automóvel, contratado

contra o condutor, se este não estiver legalmente

Este conceito não é específico, ou seja, trata-se dum

em seguradora autorizada a exercer a sua actividade

habilitado ou tiver agido sob influência de álcool,

conceito que abarca os seguros facultativos, aqueles

na República de Moçambique e que garanta a

estupefacientes ou outras drogas ou produtos tóxicos,

que determinado cidadão escolhe de acordo com a sua

responsabilidade pelos danos patrimoniais e não

ou quando haja abandonado o sinistrado;

vontade em contratar ou não, pois garante a cobertura

patrimoniais causados a terceiros, em consequência de

contra o responsável civil por danos causados a

de danos próprios, vulgarmente designados por

acidentes de trânsito”.

terceiros em virtude de queda de carga decorrente de

seguros contra todos riscos.

Entendemos

que

essa

imposição,

decorre

da

deficiência de acondicionamento;

necessidade de salvaguardar o património e minimizar

contra o responsável pela não apresentação do veículo

A par daqueles, existem os seguros obrigatórios, os que

os danos não patrimoniais dos cidadãos dos eventuais

à inspecção periódica, segundo o disposto pelo n.º 2

a lei obriga a todo proprietário, usufrutuário, adquirente

prejuízos que do sinistro possam resultar, por isso

do artigo 36.º do Código de Estradas e diplomas que

com reserva de propriedade ou locador financeiro de

trata-se de uma adesão inegociável, visto que o risco é

o regulamentem, excepto se o mesmo provar que

uma viatura à sua contratação junto duma instituição

impreciso e aleatório.

o sinistro não foi provocado ou agravado pelo mau

seguradora devidamente licenciada para o exercício da

Assim, não se reserva às seguradoras de, no seu interesse,

funcionamento do veículo.

actividade seguradora em Moçambique, referimo-nos

assumirem apenas os riscos pela oportunidade de

Contudo, as exclusões constam do artigo 4.º da LSORCA,

ao SORCA.

celebração do negócio jurídico oneroso, por isso, estão

podendo as partes (tomador do seguro e seguradora)

O SORCA é o seguro através do qual a seguradora

previstas no artigo 5.º da LSORCA as situações de sua

acordarem a inclusão na cobertura dos riscos excluídos,

obriga-se, dentro dos limites estabelecidos na lei e no

exclusão, figurando em todo, a enumeração taxativa, ou

valendo recordar que a falta de contratação deste

contrato, a cobrir riscos de constituição no património

seja, devido a sua importância jurídico-social.

seguro nos termos da LSORCA, constitui infracção

do segurado de uma obrigação de indemnizar terceiros,

cuja sansão é o pagamento de dois salários mínimos

com referência a danos produzidos pelo veículo e

Com feito, uma vez contrato do SORCA, a lei determina

nacionais, nos termos estabelecidos pelo artigo 6.º do

cujas

as coberturas e exclusões no que se denomina apólice

mesmo comando legal.

consequências

seja

civilmente

responsável,
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When did you start? Tell us your story:

I started in 2016 almost 5 years ago. I embraced the decoration business as

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

I had an inclination to do so, spending some time on it, as I have a degree in

country?

accounting and auditing and I opened a consultation business that I still have

For some time now, women have been embracing this cause a lot and we

with a partner. It is true that I love the course I studied but I always felt that

are finally helping each other, with that we really need financial support,

something was missing, so I decided to pursue a passion that I had inside for

entrepreneurship training and workshops and channels for their dissemination.

A small company dedicated to selling varieties of African braids,
earrings and necklaces. We make braids at home and with all
preventive measures. We place orders for personalized earrings.
Coasters and plates for your home. Keyrings, necklaces, all made
by wood.

as long as I can remember: and that is the beauty industry.
I’ve always loved vanity and taking good care of how I looked and this always

The next 2-5 years as an entrepreneur?

drew attention from others, who asked if I was not interested in passing on the

I see myself reaching the desired level (laughs), I want to be able to pass on

Contacts: (+258) 86 30 20 175

knowledge and tips I had to other women. In conversation with someone very

to other women what I have learned and achieved over that time, expand my

close to me, they encouraged me to embrace this field as it was something that

business and be recognized.

WhatsApp: (+258) 84 14 22 898

came naturally to me.
My advice is to other women is: start today where you are and with what
The challenges

you have. Do not waste time because the base, strength and will already exist

I wanted to do something different and that made me research a lot and then

within you.

I discovered that yes, there are many beauty salons but there are few that
embrace our natural hair; that’s when I decided that I wanted to return the
beauty of women but in a more natural and African way and that was when I
came up with the name Muzinza Africana which means African Queen. I wanted
to be able to encourage the women of our beautiful Mozambique that with our
Afro hair we can indeed be Queens as in the times of our ancestors and of our
grandmothers who paraded through the beautiful streets full of self-esteem in
a natural way.
With the pandemic a lot changed and we had to readjust to the new normal
so we chose to do the braids at home, obeying all the security measures, the
clients were more relaxed because they didn’t need to leave the house.
The most exciting part is when we receive the satisfaction of our Muzinzas, our
Queens, and the work comes out perfectly and the thousand stories we hear
(laughs)
Hardest part? The most difficult thing is that we have to research new trends
every day, with the pandemic it became difficult to order the braids as there
was a lot of reduction in flights and ships take a long time.

Facebook: Muzinza Africana
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Quando começou? Conta-nos a sua história:

finalmente estamos ajudando umas às outras, e com isso precisamos muito de

Comecei em 2016 a quase 5 anos e abracei o ramo de decoração visto que

apoio financeiro, formações de empreendedorismo e workshop e canais para

tinha uma inclinação para tal, passando algum tempo, como sou formada em

divulgação dos mesmos.

contabilidade e auditoria abri uma consultoria que tenho até hoje junto com
uma sócia. É certo que amo o curso que fiz, mas sentia que faltava alguma

Os próximos 2 a 5 anos como empreendedora?

coisa dentro de mim e foi então que abracei uma paixão que já existia dentro

Imagino alcançar o nível desejado(risos), quero poder passar para outras

de mim que é a área de beleza e cuidados com aparência feminina.

mulheres aquilo que eu aprendi e atingi ao longo desse tempo, expandir o meu

Sempre fui vaidosa e cuidei da minha aparência e isso sempre chamou atenção

negócio e ser reconhecida.

aos demais, que perguntavam se não tinha interesse em passar isso para as
outras mulheres. Numa conversa com alguém muito próxima a mim, incentivou-

O conselho é: começa hoje de onde você está e com o que você tem. Não

me a abraçar esse ramo visto que era algo natural em mim.

perca tempo pois a base, força e a vontade já existe dentro de ti.

Os desafios
Eu queria fazer algo diferente e isso me pôs a pesquisar muito e então descobri
que sim existem muitos salões de beleza mas são poucos que abraçam aquilo
que é a nossa raiz: o cabelo natural. Foi quando decidi que eu quero devolver
a beleza sim das mulheres, mas de forma mais natural e africana e foi quando
criei o nome Muzinza Africana que significa rainha África. Queria ser capaz de
incentivar as mulheres do nosso belo Moçambique, que com o nosso cabelo
Afro podemos sim ser rainhas como nos tempos dos nossos antepassados, das
nossas avós que desfilavam pelas ruas lindas e cheias de auto estima de forma
natural.
Com a pandemia muita coisa mudou e tivemos que nos readaptar ao novo
normal então optamos por fazer as tranças ao domicílio, obedecendo todas
as medidas de segurança. As clientes ficaram mais descansadas porque não
precisavam sair de casa.

Muzinza Africana Uma empresa pequena que se dedica na área de
venda de variedades de tranças, brincos e colares africanos.
Tranças fazemos ao domicílio e com todas as medidas de prevenção.

A parte mais divertida é quando atingimos a satisfação das nossas Muzinzas,

Fazemos encomendas de brincos personalizados.

o trabalho sai na perfeição e as mil histórias que ouvimos (risos).

Bases de copos e pratos para casa.

Parte mais difícil? A mais difícil é que temos que todos os dias pesquisar novas

Chaveiros , colares tudo à base da nossa madeira.

tendências. Com a pandemia ficou difícil mandar vir as tranças visto que houve
muita redução dos voos e navios demoram muito tempo.
Na sua opinião, o que mais pode ser feito para as mulheres empreendedoras
no nosso país?
De uns tempos para cá as mulheres vem abraçando muito essa causa e

Contacts: (+258) 86 30 20 175
WhatsApp: (+258) 84 14 22 898
Facebook: Muzinza Africana
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AILEEN MOURA
Can you tell us a little about your history: when did you start?

naked eye. Wood also has imperfections, for example if you live in front of the

like to train more competent teachers to also open their studios so that pole

My sister and I always had a creative streak. I am a dance teacher and she,

sea, it’s not a good idea to have MDF wood, it’s sometimes difficult to explain

dancing is something more common in Mozambique. In carpentry

industry, the

in addition to being an accountant, has always had the gift of being able to

to the customer that, for example, “this can be more expensive because we

aim would be to be a company that does interior design and is at the same

create art with her own hands. An example of this would be that over the years

have to coat it a certain way because of the area where you live” and it might

time a construction company that builds houses and remodels and continues

she managed to create furniture and furnish her entire house. After some hard

be slightly more expensive.

to grow. And open other side businesses too, because I believe we can’t put all

times because of the pandemic, I suggested to her that we open a carpentry

our eggs in one basket. We have to spread it in 5 different baskets, if all 5 turn

and interior design business together. I advertised to close friends, and we got

An order that exceeded your expectations?

our first order. Little by little, the work increased and our company started to

We made a table in a very short period of time - we had to sand it 7 times and

grow.

replaced the board twice and we felt that that job had everything to go wrong,

Do you have any advice for other women who are afraid to take the first steps

but after 6 days when we made the delivery, the customer was so surprised

to follow their passions?

Challenges you faced at the beginning?

with the quality that it was a such a good surprise and she never expected that

Be organized and ask for help. Make a project and find someone who can help

The Mozambican market is unstable, the price of wood and the material around

it would come out the way it did.

you review or write the project and submit. This first step is a little difficult

it ends up making the price unstable as well. For example, if a customer asks

out great, even better (laughs)

because of raising funds for capital, but I believe it is just a matter of getting

for a quote for a dresser this month, when the customer returns next month the

What industry would you be in if you weren’t in the industry you’re in now?

organized because there are people here in Mozambique who are not lazy to

quote may change - there are certain factors such as the price of the material

Well, if I weren’t doing carpentry and interior design, I’d be doing what I do at

invest in small businesses.

that we cannot control, and is sometimes a little complicated for the customers

the same time – which is being a dance instructor and a pole dance instructor

to understand.

in my studio. So, I actually feel complete.

The other challenge is the lack of seriousness with some workers and assistants
- my sister and I work alone, but sometimes there are orders that we need help

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

with, and sometimes we have an issue where the carpenter gets paid for the

country?

work and disappears for a while, which negatively affects the relationship we

I think our culture is a bit sexist – when I talk about women, I mean women

have with our clients.

globally. I’m part of a very small percentage that had the opportunity to be
supported by my parents, thank God, I was able to go to school and get an

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

education and there are women who don’t have that, and it becomes a little

Working with wood is the most fun part – for me it serves as a form of therapy

difficult when they stay locked in that square, at home, or they can have a

(laughs) when I’m chopping wood I remember the traffic from the day before

small stand where they sell basic products and all the money they receive they

Name of the Company: We Craft Moçambique

or that person who upset me on the street and take everything out on the

give to their husbands to manage. I think we need to educate our Mozambican

Services and Products: Carpentry, Remodeling, Restoration and Interior

wood (laughs)

women that just because they’re women, it doesn’t mean that they can’t do

Decoration.

Now the hard part is dealing with clients – I’m the one who mostly handles the

other things like be carpenters, or building blocks, being security guards for

Instagram: wecraftmz

clients and sometimes clients may not be aware that the work is done by hand

example, or the other professions considered “masculine”. We can do so much

Facebook: We Craft mz

and we don’t have industrial machines. Every sandpaper, every cut we make

more, but we also need education.
Peach Perfect (Dance Studio)

is done by hand; there are individualistic imperfections that you make with
the naked eye, because after all, the measurements, despite being made with

Where do you imagine being in the next 2 to 5 years as an entrepreneur?

Instagram: peachperfectmoz

a measuring tape and whilst following all the rules, still remain made with the

At Peach Perfect (dance studio) I’m working to compete abroad so I would also

Address: Museu, Rua À.Comandante nº25 - Maputo, Mozambique
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AILEEN MOURA
Pode nos contar um pouco sobre a sua história: quando começou?

prejudica relação que temos com o nosso cliente.

Eu e a minha irmã sempre tivemos uma veia criativa. Eu como professora de

crescer. E abrir outros negócios paralelos também, porque acredito que não
podemos por todos os nossos ovos em um cesto só. Temos que espalhar em 5

dança e ela, para além de ser contabilista, também sempre teve o dom de poder

Um trabalho que teve e que superou as suas expectativas?

criar arte com as próprias mãos. Um exemplo disso seria que ela ao longo dos

Fizemos uma mesa a pouco tempo – tivemos que lixar 7 vezes e substituímos a

anos conseguiu criar mobília e mobiliar toda casa dela. Depois de uns tempos

tábua 2 vezes e sentimos que aquele trabalho tinha tudo para dar errado, mas

Tem algum conselho para outras mulheres que têm medo de dar os primeiros

difíceis por conta da pandemia, eu sugeri a ela que nós abríssemos uma

depois de 6 dias quando fizemos a entrega, a cliente estava tão surpreendida

passos para seguirem as suas paixões?

empresa de carpintaria e interior design juntas. Fiz publicidade para amigos

com a qualidade que foi uma surpresa boa, e ela não estava à espera que

Seja organizada e peça ajuda. Faça um projeto e procure alguém que possa

próximos, e tivemos o nosso primeiro trabalho. Aos poucos os trabalhos foram

ficasse assim.

ajudar a rever ou a escrever o projeto e submeter. Esse primeiro passo é um

aumentando e a nossa empresa começou a crescer.

cestos diferentes, se os 5 derem certo, melhor ainda (risos)

pouco difícil por conta de valores monetários mas eu acredito que é só uma
Em que área estaria se não estivesse na area em que está agora?

questão de organizar-se porque tem pessoas cá em Moçambique que não tem

Desafios que enfrentou no início?

Bem, se não estivesse a fazer a carpintaria e o interior design, estaria a fazer o

preguiça de investir.

O mercado Moçambicano é instável, o preço da madeira e o material também

que faço ao mesmo tempo, que é ser instrutora de dança e de pole dance no

acaba fazendo a cotação ser instável. Por exemplo, se um cliente pedir uma

meu estúdio. Então sinto-me completa.

cotação para uma cômoda este mês, quando o cliente voltar no próximo mês a
cotação pode mudar – tem certos factores como o preço do material que não

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

podemos controlar, e às vezes é um bocadinho complicado para os clientes

no nosso país?

perceberem.

Acho que a nossa cultura é um bocado machista – quando falo de mulheres,

O outro desafio é a falta de seriedade com alguns trabalhadores e ajudantes

falo de mulheres no global. Eu faço parte de uma percentagem muita pequena

– eu e a minha irmã trabalhamos sozinhas, mas por vezes tem uma e outra

que teve a oportunidade de ser apoiada pelos meus pais graças a Deus, pude

encomenda que temos que precisamos de ajuda, e às vezes tem aquela história

ir a escola e ter uma educação e existem mulheres que não tem isso, e torna-

que o carpinteiro recebe o valor pelo trabalho e desaparece por um tempo, que

se um pouco difíceis quando ficam fechadas naquele quadrado, em casa, ou

prejudica relação que temos com o nosso cliente.

podem ter um banca e todo dinheiro que recebem entregam aos maridos para
gerir. Eu acho que precisamos de educar as nossas mulheres Moçambicanas

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

que não é por serem mulheres que não podem fazer outras coisas como

O mercado Moçambicano é instável, o preço da madeira e o material também

serem carpinteiras, ou bater blocos, serem guardas por exemplo, ou as outras

acaba fazendo a cotação ser instável. Por exemplo, se um cliente pedir uma

profissões consideradas “masculinas”. Nós podemos fazer muito mais, mas

cotação para uma cômoda este mês, quando o cliente voltar no próximo mês a

também precisamos de educação.

cotação pode mudar – tem certos factores como o preço do material que não

Nome da empresa: We Craft Moçambique
Serviços: Carpintaria, Remodelações, Restaurações e Decoração de Interiores.

podemos controlar, e às vezes é um bocadinho complicado para os clientes

Onde imagina estar nos próximos 2 a 5 anos como empreendedora?

Instagram: wecraftmz

perceberem.

Na Peach Perfect (estúdio de dança) estou a trabalhar para competir fora do

Facebook: We Craft mz

O outro desafio é a falta de seriedade com alguns trabalhadores e ajudantes

país então também gostaria de formar mais professoras competentes para

– eu e a minha irmã trabalhamos sozinhas, mas por vezes tem uma e outra

também abrirem os seus estúdios para que o pole seja algo mais comum em

Peach Perfect (Estúdio de Dança)

encomenda que temos que precisamos de ajuda, e às vezes tem aquela história

Moçambique. Na área de carpintaria, o fim seria ser uma empresa que faz

Instagram: peachperfectmoz

que o carpinteiro recebe o valor pelo trabalho e desaparece por um tempo, que

interior design e construtora que constrói casas e que faz remodelações e

Localização: Museu, Rua À.Comandante nº25 - Maputo, Mozambique
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JUDITE ANTÓNIO
Can you tell us a little about your

sell our products closed. For those of

story: when did you start and why

us who live only from our work, it’s

did you decide to open a business?

very difficult if you don’t have a place

Where do you imagine being in the

I am from Beira city and started

to sell. If there are no market fairs,

next 2 to 5 years as an entrepreneur?

my entrepreneurial journey in 2011.

there is no business. Sadly, some days

I would like to register my brand –

I moved to Maputo city in 2000 to

were so rough, being able to manage

My dream is to one day export my

receive treatment for an accident I

at least one meal a day was a miracle.

products abroad and grow more as

suffered in 2000. At the time I lived

The biggest difficulty was also when

an entrepreneur. I would like to train

with an American couple and they

everyone migrated to digital and

other women who do not have the

helped me a lot with a little training

online sales and I didn’t have the

same opportunities to do something

in the field of entrepreneurship. They

know-how to use technology to be

for themselves as well.

helped me see the world in a new way

able to continue selling my products

and that it was possible to overcome

online. As the restrictions relaxed,

the difficulty I was going through.

sales increased a bit and things have

Do you have any advice for other

been improving since then.

women who are afraid to take the

much we still have to learn.

first steps to follow their passions?

I started by working with coconut oil
– at the time the couple had a small

The hardest part? It’s definitely

I advise them to be strong and

factory in Inhambane that made

transport. Sometimes the cars that

decisive. It is necessary to make that

coconut oil. I started selling at market

bring my raw material take a long

first decision, it is difficult indeed, but

fairs; at the time many did not know

time to arrive and I have to travel

it is necessary. Don’t give up on your

about the benefits of coconut oil and

very long distances between the

dreams.

we had to educate our customers. It

market fairs and where I make my

was at that time also because of my

final products.

accident, that I started to look for

The most gratifying part is getting

and investigate more about natural

feedback from my customers who

remedies and plants. I had the idea

are satisfied with the results of my

of 
buying seeds and sending them

products.

to my cousins in
 Beira to plant, and
that’s how I get the raw material for

In your opinion, what else can be

my products.

done for women entrepreneurs in
our country?

What were the challenges you faced

In my opinion, we as entrepreneurs

in the beginning and now because

should be more united. There is a lot

of the pandemic?

of rivalry between us women and we

When the pandemic started I had a

don’t want to help each other. I think

lot of difficulty because all the fairs

there is also a lack of education for

and places where we were allowed to

women entrepreneurs, there is so
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My products: Coconut Oil, Castor Oil, Handmade
soap and natural teas and remedies
Contacts: (+258) 84 774 43 91 | 82 733 6890
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JUDITE ANTÓNIO
Pode nos contar um pouco sobre

muita dificuldade porque fecharam

falta

a sua história: quando começou e

todas

empreendedoras, há tanta coisa que

porquê decidiu abrir um negócio?

vivemos somente do nosso trabalho

Eu sou natural da cidade da Beira

fica muito difícil se não tens onde

e

no

vender. Se não há feiras, não há

empreendedorismo em 2011. Mudei-

negócio. Infelizmente cheguei até

Onde imagina estar nos próximos

me para a cidade de Maputo em

a passar fome. A maior dificuldade

2 a 5 anos como empreendedora?

2000

tratamento

foi também quando todo mundo

Gostaria de registrar a minha marca

pelo acidente que sofri em 2000.

migrou para venda digital e eu não

– O meu sonho é um dia exportar

Na altura eu morava com um casal

tinha o conhecimento de saber usar

os meus produtos para fora do

Americano e eles ajudaram me muito

a tecnologia para poder continuar

país e crescer mais como uma

com uma pequena formação na area

a vender os meus produtos online.

empreendedora. Gostaria de formar

do empreendedorismo. Ajudaram-

Na medida que as restrições foram

outras mulheres que não tem a

me a enxergar o mundo de um novo

relaxando, as vendas aumentaram

mesma oportunidade de fazerem

jeito e que era possivel superar a

um pouco e desde então as coisas

algo para si mesmas também.

dificuldade que estava a passar.

vem melhorando.

comecei

o

para

meu

caminho

receber

as

feiras.

Para

nós

que

educação

para

mulheres

nós ainda temos por aprender.

Tem algum conselho para outras

Eu comecei por trabalhar com óleo
de coco – na altura o casal tinha uma

A parte mais difícil? De certeza é o

mulheres que têm medo de dar os

pequena fábrica em Inhambane que

transporte. Por vezes os carros que

primeiros passos para seguirem as

fabricava óleo de coco. Comecei a

trazem a minha matéria prima levam

suas paixões?

vender nas feiras; na altura muitos

muito tempo para chegar e tenho

Aconselho as mulheres a serem

não sabiam dos benefios do óleo

que me deslocar para distáncias

fortes e decisivas. É preciso tomar

de coco e tivemos que educar os

muito longas entre as feiras e onde

aquela primeira decisão, é difícil sim,

clientes. Foi nessa altura também

faço os meus produtos finais.

mas é necessário. Não desistam do

por causa do meu acidente, que

A parte mais gratificate é receber o

comecei a procurar e investigar mais

retorno dos meus clientes que ficam

sobre remedios naturais e plantas.

satisfeitos com os resultados dos

Tive a ideia de comprar sementes

meus produtos.

e mandar para as minhas primas na
Beira para plantar, e é dessa forma

Na

que consigo a matéria prima para os

pode ser feito para as mulheres

meus produtos.

empreendedoras no nosso país?
Na

Quais

foram

os

desafios

que

sua

opinião,

minha

o

opinião,

empreendedoras

que

nós

deviamos

mais

como
ser

enfrentou no início e agora por

mais unidas. Existe muita rivalidade

conta da pandemia?

entre nós mulheres e não queremos

Quando a pandemia começou tive

nos ajudar. Eu acho que também

vossos sonhos.

Meus Produtos: óleo de coco, óleo de ricino, sabonete
artesanal, chás e remedios naturais
Contacts: (+258) 84 774 43 91 | 82 733 6890
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END OF YEAR BUSINESS TIPS
F
or some businesses December is the BUSIEST time of

business.

what you need to do to keep up with regulations, contracts,

the year but for others it is also when most business

4. Back Up Computers and Mobile Devices

and employment laws that affect your small business. An

activities wind down. During the course of the year,

If you use cloud-based software, you may think you’re

attorney also can help you evaluate and minimize the legal

it’s easy to get consumed with day-to-day tasks and forget

covered. But experts caution against relying on just one

risks you or your business may face.

about some -- this is actually the time you should use to fine

backup method—even if it’s a well-known cloud service.

tune certain operations of your business to make sure you’re

They recommend backing everything up on two digital

9. Identify your Staff, Hiring, and Outsourcing Needs

ready to kick-start the New Year!

platforms, in two locations, plus having one copy in print or

The end of the year is a great time to think about the tasks

on a local server or hard drive. Let’s avoid the tears of losing

you don’t like doing or don’t have the time or expertise to do

all our information in one go, shall we?

well. Make plans to hire staff or outsource to consultants to

1. Run Financial Reports
Put together a PNL (profit and loss statement), a balance

take some things off your plate. Decide whether you’ll need

sheet, and a cash flow statement. To find out where your

5. Take Inventory

a larger workforce in the coming year and, if so, budget the

money went throughout the year and determine whether

If you keep goods in your store or warehouse, an end-of-

money to pay for it.

you are on track to meet your profit goals and cash flow

year inventory lets you reconcile your numbers and identify

needs. Compare financials from the year before to that of

any large discrepancies that could indicate accounting

10. Take a Good Look at Your Social Media and Website

the current year. Pay attention to any rise or drop in figures,

issues or theft. It also shows what’s selling well and what’s

Your website should not be a “create it and forget it” item.

and investigate reasons for them.

not, helping you decide what to pursue in the year to come.

Go through your site and click on every link to make sure
it works. Send yourself a note using the contact form and

2. Update your lists

6. Make a List of Your Business Accomplishments over the

confirm that it’s functioning. Does your website look fresh

Update addresses, phone numbers, and the names of your

Past Year

and up to date? Does it match the image you want your

key contacts. Delete or archive suppliers you don’t use

It’s easy to forget about the milestones you’ve achieved

business to project? If not, put a website update on your list

anymore. This yearly housekeeping will help keep your lists

and the obstacles you’ve overcome. Listing them is a great

for next year.

organized and ready for orders and payments in the coming

feel-good task. Once you’ve made your list, be sure to

Do your social media pages reflect your brand image? Are

year.

share it with your employees and recognize them for their

you responding on time to clients? Are your prices and other

contributions too.

information up-to-date?

and Achievement Ceremonies

7. Meet with Your Accountant

These are only some tips to implement when doing your

Make sure you have accurate contact information for your

Go over your financials and get advice on bonuses,

end-of-year-business-soring-cleaning but it should get you

employees and that you have properly accounted for

distributions, and end-of-year tax strategies. Also talk about

well organized for 2022.

employee benefits. Decide whether you’ll give employee

tax planning for 2022

3. Update Employee Information and Consider Bonuses

Happy Holidays!

bonuses, and set an amount. List and celebrate major
accomplishments, you can share with your staff, this should

8. Talk to an Attorney

motivate them and make them emotionally invested in your

Making the time for an annual legal consultation can show you

The Femme Team
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DICAS PARA O FINAL DE ANO
P
ara algumas empresas, Dezembro é a época mais

Se usa um software baseado em nuvem, pode pensar que

contratos e leis do trabalho que afetam sua pequena

movimentada do ano, mas, para outras, é também

está tudo salvo, mas os especialistas alertam contra a

empresa. Um advogado também pode ajudá-lo a avaliar

quando a maioria das atividades comerciais diminui.

dependência de apenas um método de backup - mesmo

e minimizar os riscos jurídicos que sua empresa pode

Durante o ano, é fácil se deixar levar pelas tarefas do dia-a-

que seja um serviço em nuvem bem conhecido. Eles

enfrentar.

dia e esquecer algumas delas - esse é o tempo que deve-se

recomendam fazer o backup de tudo em duas plataformas

usar para ajustar certas operações do seu negócio para ter

digitais, em dois locais, além de ter uma cópia física ou em

9. Identifique as necessidades de sua equipa, contratação

certeza de que está pronto para começar o novo ano!

um servidor local ou disco rígido (hard drive). Vamos evitar

e terceirização

as lágrimas de perder todas as nossas informações de uma

O final do ano é uma ótima época para pensar sobre as

vez, certo?

tarefas que não gosta de fazer ou não tem tempo ou

1. Execute relatórios financeiros
Faça um PNL (demonstração de lucros e perdas), um

experiência para fazer bem. Faça planos para contratar

balanço patrimonial e uma demonstração de fluxo de caixa;

5. Faça o inventário

funcionários ou terceirizar consultores para tirar algumas

para descobrir para onde foi seu dinheiro ao longo do ano

Se mantém mercadorias em sua loja ou armazem, fazer

coisas do seu prato. Decida se precisará de uma força de

e determinar se está no caminho certo para cumprir suas

inventário completo de final de ano permite reconciliar

trabalho maior no próximo ano e, em caso afirmativo, faça

metas de lucro e necessidades de fluxo de caixa. Compare

seus números e identificar qualquer grande discrepância

um orçamento para pagar por isso.

as finanças do ano anterior com as do ano atual. Preste

que possa indicar problemas contábeis ou roubo. Também

atenção a qualquer aumento ou queda nos números e

mostra o que está vendendo bem e o que não está, que

10. Dê uma boa olhada nas suas páginas nas redes sociais

investigue as razões para eles.

ajuda a decidir o que fazer no ano que está por vir.

e no website
Seu site não deve ser um item do tipo “crie e esqueça”. Vá

2. Atualize suas listas

6. Faça uma lista de suas realizações de negócios no

até o seu site e clique em todos os links para se certificar de

Atualize endereços, números de telefone e os nomes de seus

último ano

que funciona. Envie um recado para si mesmo através do

contatos principais. Exclua ou arquive fornecedores que

É fácil esquecer das conquistas que já alcançou e os

formulário de contato e confirme que está funcionando. Seu

já não usa. Essa manutenção anual ajudará a manter suas

obstáculos que superou. Fazer uma lista das conquistas e

site parece novo e atualizado? Corresponde à imagem que

listas organizadas e prontas para pedidos e pagamentos no

obstáculos é uma tarefa muito agradável. Depois de fazer

deseja que sua empresa projete? Caso contrário, coloque

ano seguinte.

a lista, compartilha com seus colaboradores para também

uma atualização do site na sua lista para o próximo ano.

reconhecer as contribuições deles.
3. Atualizar informações dos colaboradores, considerar

Suas páginas nas redes sociais refletem a imagem de

bônus e cerimônias de prémios

7. Reúna-se com seu contabilista

sua marca? Está respondendo na hora aos clientes? Seus

Certifique-se de que as informações de contacto dos seus

Reveja suas finanças e obtenha conselhos sobre a atribuição

preços e outras informações estão atualizados? Estas são

colaboradores é correcta e que os benefícios dos mesmos

de bônus e estratégias fiscais de fim de ano. Fale também

apenas algumas dicas a serem implementadas ao fazer a

estão adequadamente contabilizados. Decida se dará um

sobre

limpeza do seu negócio de final de ano, mas também deve

bônus aos colaboradores e defina um valor; isso pode

tributária para 2022

ser suficiente para deixá-lo bem organizado para 2022.

8. Fale com o seu representante legal

Boas festas!

Reservar um tempo para uma consulta jurídica anual pode

The Femme Team

planejamento

para

pagamentos

a

autoridade

motivá-los e torná-los emocionalmente investidos no seu
negócio.
4. Faça backup de computadores e dispositivos móveis

mostrar o que precisa fazer para cumprir os regulamentos,
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We are very grateful to all the lovely ladies who collaborated
in this issue with their inspiring stories.
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