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Inspire outras mulheres.

Conte-nos a sua história.

Use esta plataforma para divulgar os seus serviços e negócios.

Aqui, toda a mulher tem voz...

Inspire other women.

Tell us your story.

Use this platform to advertise 

your unique services and business.

Here, every woman has a voice...

minfo@intra.co.mz
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Breast cancer is a disease in which cells in the breast 

grow out of control. There are different kinds of 

breast cancer. The kind of breast cancer depends 

on which cells in the breast turn into cancer.

Breast cancer can begin in different parts of the 

breast. A breast is made up of three main parts: 

lobules, ducts, and connective tissue. The lobules 

are the glands that produce milk. The ducts are 

tubes that carry milk to the nipple. The connective 

surrounds and holds everything together. Most 

breast cancers begin in the ducts or lobules.

Breast cancer can spread outside the breast 

through blood vessels and lymph vessels. When 

breast cancer spreads to other parts of the body, it 

is said to have metastasized.

Kinds of Breast Cancer

The most common kinds of breast cancer are—

• Invasive ductal carcinoma. The cancer cells begin 

in the ducts and then grow outside the ducts 

into other parts of the breast tissue. Invasive 

cancer cells can also spread, or metastasize, to 

other parts of the body.

• Invasive lobular carcinoma. Cancer cells begin 

in the lobules and then spread from the lobules 

to the breast tissues that are close by. These 

invasive cancer cells can also spread to other 

parts of the body. 1 in 8 women will be diagnosed with breast cancer in her life 

time so take the time to do a quick test at home regularly. If you 

feel a lump, visit your general practitioner or local hospital. 

We’re here for the survivors and for the angels who refused to 

BREAST 
CANCER
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HOW TO TEST 
YOURSELF 
AT HOME

• 

• Thickening or swelling of part of the breast.

• Irritation or dimpling of breast skin.

• 

breast.

• Pulling in of the nipple or pain in the nipple area.

• Nipple discharge other than breast milk, 

including blood.

• Any change in the size or the shape of the 

breast.

• Pain in any area of the breast.

• Keep in mind that these symptoms can happen 

with other conditions that are not cancer

Different people have different symptoms of breast cancer. Some people do not have any signs or 

symptoms at all. Some warning signs of breast cancer are:

WHAT ARE THE SYMPTOMS OF BREAST CANCER?
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O cancro da mama é uma neoplasia (crescimento 

ou proliferação anormal, autónoma e descontrolada 

origem nos tecidos mamários, geralmente nos 

ductos (tubos que transportam o leite para o 

seja mais raro em homens.

O cancro da mama inicia-se quando células 

saudáveis na mama se alteram e crescem sem 

controlo, formando uma massa chamada de 

tumor. O tumor pode ser cancerígeno ou benigno. 

se para outras partes do corpo.

Tipos de cancro de mama

Os tipos mais comuns de cancro da mama são—

• Carcinoma ductal invasivo. As células cancerosas 

começam nos dutos e, em seguida, crescem fora 

dos dutos em outras partes do tecido mamário. 

As células cancerosas invasivas também podem 

se espalhar, ou metastatizar, para outras partes 

do corpo.

• Carcinoma lobular invasivo. As células 

cancerosas começam nos lóbulos e depois se 

espalham dos lóbulos para os tecidos mamários 

próximos. Essas células cancerosas invasivas 

também podem se espalhar para outras partes 

do corpo.

1 em cada 8 mulheres será diagnosticado com cancro da 

mama em sua vida, portanto, reserve um tempo para fazer 

um teste rápido em casa regularmente. Se sentir um caroço 

um notar algum dos sintomas alistados, visite o hospital ou 

clínica mais perto de si.

Estamos aqui pelas sobreviventes e pelos anjos que se 

recusaram a ir sem lutar. Podemos lutar todas juntas contra o 

cancro da mama.

CÂNCRO
DA MAMA
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COMO SE 
TESTAR EM 
CASA

• 

• Espessamento ou inchaço de parte da mama.

• Irritação ou ondulação da pele da mama.

• Vermelhidão ou pele escamosa na área do 
mamilo ou na mama.

• Contração do mamilo ou dor na área do 
mamilo.

• Corrimento mamilar diferente do leite 
materno, incluindo sangue.

• Qualquer alteração no tamanho ou formato da 
mama.

• Dor em qualquer área da mama.

Pessoas diferentes têm diferentes sintomas. Algumas pessoas não apresentam quaisquer sinais ou 

sintomas. Alguns sinais de alerta são:

Lembre-se de que esses sintomas podem ocorrer com outras doenças que não sejam cancro.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DO CANCRO DA MAMA?
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THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON MENTAL HEALTH
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T
he Internet has become an indispensable resource for 

the world that reformulated behaviour, actions, thoughts, 

brought a new way of living, a new lifestyle and a new 

way of communicating; but the relationship with social media 

and the internet in an exaggerated way has put the mental 

health of many people at risk. Mental health in times of social 

media, requires great attention and care. The overuse and 

misuse of social media has led many people to depression and 

even suicide.

 Recently, the term “virtual depression” has been used; people 

started to look at other people’s lives through social media, 

getting a glimpse of   a “perfect life”, without problems and 

worry-free - it seems that everything’s in cloud nine in the other 

person’s life and they start to compare themselves, invalidating 

their own life. What we see on social media is just the tip of the 

much broader. What we see are just clippings of good times 

 E.g.: sometimes we take a trip where everything went wrong, 

because we took a picture in a beautiful place and posted it, 

behind that picture.  They do not understand that behind the 

photo there are many events that are not posted or shown. In 

this way, we give people the idea that the trip was wonderful 

and that they think: “ Man, her life must be perfect, what a nice, 

wonderful life!” Virtual life seems to be much better than real 

life, but that’s just it - “It seems”

Research shows that the excessive use of social media generates 

harm to mental health and emotional stability. It is necessary 

to learn to enjoy the internet without putting your life at risk. 

The overuse of social media makes people more vulnerable to 

psychological disorders such as anxiety and depression. For 

that matter, we need to reduce the use of social media and 

learn to live a little without them. Believe me, there is a lot to 

do! Read, Enjoy music, and be in contact with nature, walk... the 

list is endless!

Anything in excess is bad and everything needs balance. We 

non-harmful way. Use it in a controlled way, adequately select 

the content that we follow. Content that relaxes us, content to 

inform, have fun, educate yourself, something to enjoy in the 

best way and not to harm us.

From the moment you feel that maybe social media may be 

affecting your mental health, take a break. Take a “virtual detox” 

and come back at another time when you feel better.

Remember: the internet is not the villain, our wrong way of 

using it is what harms us.

Psychologist
BY LUANA SANTOS

santoslu.psi



O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS NA SAÚDE MENTAL
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A 
Internet se tornou para o mundo um recurso 

indispensável que reformulou comportamentos, ações, 

pensamentos, trouxe uma nova forma  de  viver, um 

novo estilo de vida e uma nova forma de se comunicar; mas a 

relação com as redes sociais e a internet de forma exagerada 

tem colocado em risco a saúde mental de muitas pessoas. 

A saúde mental em tempos de redes sociais  requer grande 

atenção e cuidado. O uso exagerado e errado das redes  têm 

levado muitas pessoas a depressão e até mesmo suicídio.

 Recentemente começou-se a usar o termo “depressão virtual”; 

as pessoas passaram a  olhar  a vida das outras pelas redes 

sociais tendo a ideia de uma vida perfeita, sem defeitos e sem 

preocupações - parece que tudo dá super certo na vida do 

outro e começam a se colocar em comparação, invalidando sua 

própria vida.  O  que vemos nas redes sociais e só a ponta do 

iceberg. A vida é muito mais complexa, muito mais profunda, 

muito mais ampla. O que vemos nas redes são só recortes de 

 Ex: às vezes fazemos uma viagem onde deu tudo errado, a 

mas simplesmente  tiramos uma foto em um lugar bonito e 

postamos, logo a foto se enche de comentários e likes, mas 

trás do foto tem muitos acontecimentos que não são postados 

ou mostrados. Desta  forma, passamos para as pessoas  a ideia 

que a viagem foi maravilhosa e que pensem: “a vida dela é 

perfeita, que vida legal, maravilhosa”.  A vida virtual parece ser 

bem melhor que a vida real, mas é  só isso – “Parece” 

Pesquisas apontam que o uso das redes sociais em excesso  

prejudica a saúde mental e a estabilidade emocional, gerando 

riscos a vida. É preciso aprender a desfrutar da intenet sem 

colocar a vida em riscos. O uso exagerado de redes sociais 

deixa as pessoas mais vulneráveis a distúrbios psicológicos 

como a  ansiedade e depressão. Por essa questão precisamos 

pouquinho sem elas. Acredite, tem muita coisa para fazer! Leia, 

Esute música, estar em contato com a natureza, caminhar... a 

Tudo em excesso faz mal e em tudo é preciso ter equilíbrio. 

Precisamos aprender a usar as redes socias de forma saudável, 

selecionar bem os conteúdos que seguimos. Conteúdo que nos 

relaxe, conteúdo para se informar, se divertir, se educar, algo 

pra se desfrutar da melhor forma não para nos prejudicar. 

A partir do momento que sentir que talvez esteja a te prejudicar, 

dê um tempo. Uma “desintoxicação virtual” e retorme em outro 

momento quando se sentir melhor. 

Lembre-se: a intenet não é a vilã, nossa forma errada de usar é 

que nos prejudica.

Psicóloga
POR LUANA SANTOS

santoslu.psi
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ENVIRONMENTAL LICENSING 
REQUIREMENTS AND STEPS FOR  TISSUANCE

T
he environmental license is issued 

by the Ministry of Land and 

with the rules contained in the Regulation 

on the Environmental Impact Assessment 

Process, provided for in Decree No. 54/2015 

of 31 December.

Unlike other areas, Mining and Petroleum 

Operations, as well as the criteria for their 

regulations, namely Decree No. 26/2004 

and Decree No. 56 /2010, respectively.

Applications and the processing of 

environmental licensing issuance 

processes can be requested from the 

of the province where the project will 

be physically implemented, or from the 

National Directorate of Environment, when 

the project covers more than one province.

Environmental licensing may be required 

by any company that carries out public 

or private activities, which directly or 

indirectly may cause an environmental 

impact in the place where they are located.

The norms contained in the decrees that 

regulate the issuance of the environmental 

license must be strictly complied with, so 

that the environmental license is issued in 

favor of the proponent/investor.

The AIA (Environmental Impact 

the proponent/investor differs depending 

on the type of category by which they are 

Impact Assessment processes generally 

follow the steps below:

1. Request for issuance of a title - it is done 

by means of a request for the instruction 

of the Environmental Impact Assessment 

process, which must be addressed to the 

Director of the Provincial Environmental 

Service, accompanied by the description 

of the activity and the anti-project, 

of the activity, brief biophysical and socio-

economic information on the project 

for the premises, duly recognized, the 

information form or pre-assessment form, 

the purchase of which requires payment 

of a fee by bank deposit, must also include 

passport of the project representative and 

the operation plan;

2. After the submission of the above-

mentioned documents, the dispatch of 

the Provincial Environmental Services is 

awaited, requesting a visit by technicians and 

consultants/independent specialists, with 

proven experience in the area in question, 

to the project implementation sites. It is at 

this stage that the type of category of the 

activities mentioned in attached I, II and III 

of Decree nº 54/2015 of 31 December.

3. After the inspection, the technicians 

issue an Environmental Management 

Environmental Audit carried out according  

4. The communication of approval or 

disapproval of the request for instruction 

in the Environmental Impact Assessment 

where the proponent is informed of the 

need to pay the fees due for the issuance 

of the environmental license. Upon receipt 

of proof of payment of the fees, from 

the Provincial Environment Service, the 

environmental license for the respective 

category is granted for a period of 5 years 

and may be renewed for an equal period 

of time.

It´s our responsibility to take care of the 

environment individually or collectively 

through a company, or in the environment 

where we live. Therefore, it is extremely 

important to comply with the procedures 

indicated in the Regulation on the 

Environmental Impact Assessment Process, 

and as such, to insure that, after the project 

has been approved and the respective 

environmental license issued, what we live 

and where our work place is inserted, does 

not damage the environmental quality of 

life of the inhabitants living around the 

place, where the project is implemented. 

The air we breathe, the environment we 

inhabit, is ours! Let us preserve, so that 

same proportion as ours.
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LICENCIAMENTO  AMBIENTAL 
REQUISITOS E ETAPAS PARA A SUA EMISSÃO

A 
Licença Ambiental é emitida pelo 

Ministério da Terra e Ambiente 

normas que constam do Regulamento 

sobre o Processo de Avaliação do 

Impacto Ambiental, previstas no Decreto 

nº 54/2015 de 31 de Dezembro. Diferente 

de outras áreas, as actividades Mineiras 

e as Operações Petrolíferas, bem como 

os critérios para a Avaliação do Impacto 

nomeadamente o Decreto nº 26/2004 e o 

Decreto nº 56/2010, respectivamente. 

Os requerimentos e a tramitação de 

processos de emissão de Licenciamento 

Ambiental, podem ser requeridos junto do 

implementado, ou na Direção Nacional 

do Ambiente, quando o projecto abrange 

mais do que uma Província.

O Licenciamento Ambiental, pode ser 

requerido por qualquer empresa que 

exerça actividades públicas ou privadas, 

que directa ou indirectamente possam 

causar um impacto ambiental no local 

onde estiverem inseridas. 

As normas que constam dos decretos que 

regulam a emissão da licença ambiental, 

devem ser cumpridas com o máximo de 

rigor, para que a Licença Ambiental seja 

emitida a favor do proponente/investidor.

do projecto apresentado pelo proponente/

investidor difere dependendo do tipo de 

vejamos: os processos de Avaliação do 

Impacto Ambiental obedecem, no geral, 

aos seguintes passos:

1. Pedido de emissão de título – faz-

se por meio de requerimento para a 

instrução do processo de Avaliação de 

Impacto Ambiental que, deve ser dirigido 

ao Director do Serviço Provincial do 

Ambiente, acompanhado da memória 

descritiva da actividade e o anti- projecto, 

legal da actividade, breve informação 

biofísica e sócio económica da área do 

título de uso e aproveitamento de terra 

e / ou contrato de arrendamento das 

instalações, devidamente reconhecido, o 

proponente deve ainda preencher uma 

de pré - avaliação cuja aquisição carece 

de pagamento de uma taxa por depósito 

bancário, deve juntar ainda uma fotocópia 

autenticada do BI / DIRE ou Passaporte 

do representante do projecto e o Plano de 

exploração;

2. Após a submissão dos documentos 

acima citados, aguarda-se pelo despacho 

dos Serviços Provinciais de Ambiente, 

que solicitam uma visita dos técnicos e 

consultores/especialistas independentes, 

com experiência comprovada na área em 

questão, aos locais de implementação dos 

tipo de categoria do projecto apresentado. 

conforme as actividades mencionadas nos 

anexos I, II e III do Decreto nº 54/2015 de 31 

de Dezembro.

3. Após a vistoria, os técnicos emitem 

e os consultores emitem uma Auditoria 

Ambiental realizada em conformidade ao 

4. A comunicação da aprovação ou 

reprovação do pedido de instrução 

do processo de Avaliação de Impacto 

o proponente é comunicado da necessidade 

do pagamento das taxas devidas para 

a emissão da licença ambiental. Após a 

recepção do comprovativo de pagamento 

da taxa, junto do Serviço Provincial de 

Ambiente, a  Licença Ambiental para a 

respectiva categoria é concedida por um 

período de 5 anos podendo ser renovada 

por igual período de tempo.

É responsabilidade de cada um de nós, 

cuidar do ambiente de forma individual ou 

colectivamente através de uma empresa, 

ou no meio onde residimos. Portanto, é 

procedimentos indicados no Regulamento 

sobre o Processo de Avaliação do Impacto 

Ambiental, e como tal, garantir que, 

depois da aprovação do projecto e a 

respectiva emissão da Licença Ambiental, 

o que produzimos e onde o nosso local 

de trabalho se encontra inserido não 

dos  habitantes residentes ao redor do local 

onde se encontra implantado o projecto. O 

ar que respiramos, o meio em habitamos, é 

nosso! Preservemos, para que as gerações 

na mesma proporção que a nossa.
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the guidance provided by a mentor, especially an 

experienced person in a company or educational 

can be applied in business as well. 

direction given by a mentor to a mentee. The purpose 

of mentoring is to connect an individual who has a 

lot of knowledge and experience with someone who 

hasn’t gained the same knowledge or experience.

Mentorship

nounW
e’ve noticed that there seems to be some 

resistance or reluctance amongst us women 

when it comes to sharing knowledge and 

experience when the issue is business. Over the past few 

months, we conducted a detailed survey to determine 

from the entrepreneurs in our community, if they had any 

mentorship of any kind or received advice from other 

women when they started and so far throughout their 

entrepreneurial journey; some said yes, but most of the 

responses were vague. 

and their mentees. Developing this relationship can help 

both of you learn new things, build your networks and 

•  - both personal and 

professional

• 

•  - having someone 

there to help you measure your goals and holding you 

accountable can make a big difference

• 
• 
•  - an individual has ideas, 

they can use a mentor as a resource to discuss or try 

•  - Trust represents a 

core element of mentoring relationships. The business 

world can be very competitive, so you need someone 

when necessary. 

•  

- interactions with a mentee offer numerous 

opportunities to practice and build interpersonal 

skills, such as commnication, active listening, empathy 

and patience.

• 
• - you can 

introduce your mentee to contacts to help build 

their network. In return, they may have relevant or 

interesting connections to share with you.

•  

demonstrate your value to others.

• 
•  

- Mentorship serves as an opportunity to look outside 

your usual network and potentially connect with 

someone very different from you

•  

- mentorship lets you think about and share your 

experiences.

As an effort to fortify the some of the mentorship 

relationships that already exist and strengthen the 

last few months, we are offering a Mentorship programme: 

Both mentors and mentees can register to take part. The 

programme will start soon.

The objective is to match mentors and mentees in similar 

offer resources and information that will help both parties 

during the programme. We will conclude the programme 

with a short webinar with all participants and special 

participation. 

You must have a business – formal or informal – that has 

been operating for at least 3-4 months 

There are no age requirements

Participation is free 

To register, visit our website:  

 or send 

a WhatsApp message to +258 85 580 6472
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1. a orientação fornecida por um mentor, especialmente 

uma pessoa experiente em uma empresa ou instituição 

orientação também pode ser aplicada nos negócios.

ou direção dada por um mentor a um pupilo. O 

objetivo da mentoria é conectar um indivíduo que tem 

muito conhecimento e experiência com alguém que 

não ganhou o mesmo conhecimento ou experiência.

MentoriaN
otamos que parece haver alguma resistência ou 

hesitação entre nós mulheres, quando se trata 

de compartilhar conhecimento e experiência 

quando o assunto é negócios. Nos últimos meses, 

conduzimos uma pesquisa detalhada para determinar 

com as empreendedoras da nossa comunidade se elas 

tiveram algum tipo de orientação ou se receberam 

conselhos de outras mulheres quando começaram e  

agora ao longo da sua jornada empreendedora; algumas 

disseram que sim, mas a maioria das respostas foram 

vagas.

A mentoria pode fornecer vários benefícios para mentores 

e seus pupilos. Desenvolver esse relacionamento pode 

ajudar ambas partes a aprender coisas novas, construir 

benefícios pode ajudá-la a decidir se deve procurar um 

mentor ou mentora ou se tornar um.

• Os mentores apoiam o crescimento - tanto pessoal 

• 

•  - ter 

alguém para ajudá-la a medir seus objetivos e para 

quem “prestar as contas” pode fazer uma grande 

diferença

• 
• – a expandir 

a sua rede

•  - um indivíduo 

que tem ideias pode usar um mentor como recurso 

para discuti-las ou experimentá-las.

•  - 

relações de mentoria. O mundo dos negócios pode 

ser muito competitivo, então precisas de alguém 

• 
- as interações com um pupilo oferecem inúmeras 

oportunidades de praticar e desenvolver habilidades 

interpessoais, como comunicação, escuta ativa, 

empatia e paciência.

• 
•  - Podes apresentar 

seu pupilo a contatos para ajudá-la a construir sua 

rede. Em troca, eles podem ter conexões relevantes 

ou interessantes para compartilhar consigo.

• 
reconhecimento - Se o seu pupilo tiver um sucesso 

os outros.

• 
• 

 - O mentor serve como uma 

oportunidade de olhar para fora de sua rede habitual 

e, potencialmente, se conectar com alguém muito 

diferente de si.

• Ser um mentor oferece oportunidades de 

- a mentoria permite que pense e 

compartilhe suas experiências.

Como um esforço para fortalecer algumas das relações 

de mentoria que já existem e fortalecer a comunidade 

de empreendedoras ferozes que construímos nos últimos 

meses, estamos oferecendo um programa de mentoria:

Tanto mentores quanto pupilos podem se registrar 

para participar. O programa terá iníciará em breve.  

O objetivo é conectar mentores e pupilos em áreas de 

do mês, oferecer recursos e informações que ajudarão 

ambas as partes durante o programa. Concluiremos 

o programa com um breve webinar com todos os 

participantes e participação especial.

Deve ter um negócio - formal ou informal - que esteja 

operando por pelo menos 3-4 meses. Não há requisitos 

de idade

Para se inscrever, visite nosso site: www.

mozambiqueinformation.com ou envie uma mensagem 

no WhatsApp para +258 85 580 6472
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1. Name 5 products or services you provide

2. 
entrepreneurial journey

3. What is your least favourite part about 
being an entrepreneur?

4. What 5 things you’ve learned about being 
an entrepreneur?

5. What do you try to do everyday to grow as 
an entrepreneur\woman?

6. Do you have a woman leader or a mentor 
who inspires you? How and why?

7. How would you like people to remember 
you and your business in 5 words?

1. Cite 5 produtos ou serviços que fornece

2. 
jornada empreendedora

3. Qual é a parte que gosta menos de ser uma 
empreendedora?

4. Quais são as 5 coisas que aprendeu até 
agora sobre o empreendedorismo?

5. O que tenta fazer todos os dias para crescer 
como empresária \ mulher?

6. Tem uma líder ou mentora que te inspira? 
Como e porquê?

7. Como gostaria que as pessoas se 
lembrassem de si e da sua empresa em 
apenas 5 palavras?

Pedimos empreendedoras na Cidade de 

M.infoFemme 5 MINUTES
FEMMEPRETENEUR
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• I sell Tupperware products (bowls, glasses, 

• 

• The part I like least about being an 

entrepreneur is when I have to charge my 

debtors 

• In order to grow as an entrepreneur/woman, 

I try to be innovative and creative every 

day, presenting my work better and gaining 

more customers through the unquestionable 

quality of my products 

• The mentor who inspires me is Iva Nhaca. She 

is charismatic, loves her work, is persuasive, 

and does her work with zeal, affection, love 

and a lot of delivery.

• The products I make are: • Homemade cakes, 

decorated, sweet and savory

• 
believing, persevering and never giving up

• To grow as a woman and as an entrepreneur 

I try to expand my work as much as possible 

and investigate new ways to improve them.

• The mentor who inspires me is my teacher, 

she’s the one who taught me to do everything 

I know today

• 
willingness to give up, willingness to grow, to 

always do the best and please my customers.

For orders: 84 82 34 477

• Os produtos que faço são: Bolos caseiros, 

decorados,doces e salgados. 

• 5 coisas que aprendi até agora: sonhar, lutar, 

acreditar, perseverar e nunca desistir. 

• Para crescer como mulher empreendedora 

tento espandir o maximo os meus trabalhos 

e investigar novas maneiras de melhira-los.

• A mentora que me inspira é a minha 

professora,ela é um exemplo de mulher 

batalhadora ela é quem me ensinou a fazer 

tudo que sei hoje.

• 
vontade de desistir, vontade de crescer, de 

fazer sempre o melhor e agradar os meus 

clientes.

Para encomendas: 84 82 34 477

1. Vendo produtos da Tupperware (tijelas, 

2. Difícil, cansativo, prazeroso, divertido e 

lucrativo.

3. A parte que gosto menos de ser 

empreendedora é o momento da cobrança 

4. Para crescer como empresaria/mulher, 

tento ser cada dia inovadora e criativa 

apresentando melhor o meu trabalho e 

conquistando mais clientes pela qualidade 

inquestionável dos meus produtos 

5. A mentora que me inspira é a Iva Nhaca. 

Ela é carismática, ama o seu trabalho, é 

persuasiva, faz o trabalho com zelo carinho 

amor e muita entrega.

Anonymous

Fanásia Elias Fanásia Elias

Anónima
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5 MINUTES
FEMMEPRETENEUR

• My journey began when I was 8 years old; 

my mother taught me this art and I am very 

inspired by her. 

• What I learned as an entrepreneur is that, 

1st it requires patience and perseverance, an 

entrepreneur must be prepared to take on 

the business and not be afraid to take risks 

in new opportunities. 

• To grow as a businesswoman I try to innovate, 

bring new trends and create my own identity 

at work.

 
Facebook: 

Instagram: 
Para Marcações: 845593387

• I make welded garden and balcony 

furniture, tables and chairs, benches, 

support for holes, consoles and more

• 5 things I learned from entrepreneurship 

are: Knowing how to properly price 

your product or service and determine 

how much capital you need to move 

the business forward; know your target 

audience, strategically plan the next 

months or years, adapt to your reality.

• What I do to grow as an entrepreneur is 

persistence and love for what I do; face 

challenges boldly

• My mentor, Aninha Nhane-she’s always 

loved what she does and sells

For orders: 84 682 6131

• Faço mobília soldada de jardim e varanda, 

mesas e cadeiras, bancos, suporte de vazos, 

consolas e mais

• 5  coisas  que aprendi com o empreendedorismo 

o seu produto ou serviço e determinar 

negócio adiante; conhecer o público alvo, 

planejar estrategicamente os próximos 

meses ou anos, ir se adaptando à realidade.

• O que faço pra crescer como empresaria 

é  persistência e amor a o que faço; aceitar 

• Minha mentora, Aninha Nhane - ela sempre 

teve amor com o que faz e vende

For orders: 84 682 6131

• A minha jornada começa aos 8anos de idade, 

quem me ensinou esta arte é a minha mãe e 

eu me inspiro muito nela. 

• O que aprendi como empreendedora é que, 

1o requer paciência e perseverança, um 

empreendedor deve estar preparado para 

assumir o negócio e não ter medo de arriscar 

em novas oportunidades. 

• Para crescer como empresária eu procuro 

inovar, trazer novas tendências e criar minha 

própria identidade no trabalho

Facebook: 
Instagram: 
Para Marcações: 845593387

Nash Tingote

Julieta Nhane Julieta Nhane

Nash Tingote
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• Products we supply are  laptops, mouse, 

keyboards, cables and maintenance 

services, repair and sales services

• The part I like least as an entrepreneur: 

When I can’t persuade/convince a customer 

to join our products, I feel I wasn’t happy 

with the argument.

• What I try to do every day to grow as a 

Woman/entrepreneur is to learn more 

about my area and also be aware of the 

market (new trends, etc.

• I have several mentors but the main one 

is my mother (retired accountant and 

my brother and I to always have several 

sources of income, i.e. not to depend only 

on paid labour. To always have an extra, 

so one day you stop working for other 

people and become the boss of your own 

company.

• 5 Entrepreneurial Women from my 

environment Telca Rosa Calisto, Rosalina 

and Marta Chongo.

Facebook:
827680615 / 843773253 

5 MINUTES
FEMMEPRETENEUR

• The products or services that i provide are: 

dreads, makeup, texturing, hair collage 

hairstyles.

• 
to plan, have action capacity, have a good 

business vision ,have patience marketing 

notions

• 
remember you or your business: self-

honest

For orders: 84 894 0727

• Os produtos ou serviços que presto são: 

dreads, make-up texturizaçao colagem de 

cabelo e penteados.

• As coisas que aprendi são: saber planejar, 

ter capacidade de ação, ter uma boa 

visão de negócio, ter paciência, noções de 

marketing.

• As cinco palavras que pessoas vão usar 

quando se lembrarem de si ou do seu 

negócio:  Autodeterminada, Optimista, 

Batalhadora Humilde, Honesta

Para marcações: 84 894 0727

• Alguns produtos que fornecemos são de 

informática: laptops, mouses, teclados, 

cabos e serviços de manutenção, reparação 

e venda

• A parte que menos gosto como 

emprendedora: Quando não consigo 

persuadir/convencer a um cliente a aderir a 

nossos produtos, sinto que não fui feliz no 

argumento

• O que tento fazer todos dias para crescer 

como Mulher/ empresária é aprender mais 

• Tenho vários mentores mas a principal 

é a minha mãe(contabilista reformada e 

a mim e ao meu irmão a ter sempre várias 

fontes de renda ou seja não depender 

somente do trabalho laboral. Ter sempre 

um extra para um dia deixar de ser 

empregado e virar patrão da nossa própria 

empresa.

• 5 Mulheres empreendedoras do meu meio 

Maria Vuma, Fátima Ismael e Marta Chongo.

Maria Henriques

Julieta Nhane

Yolanda ManteMaria Henriques
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Instagram: 
WhatsApp: +258 82 845 8780

• 5 products or services you provide: 

Traditional Brigadiers and Gourmets, 

Cakes, Macarons, Handmade bonbons and 

chocolates, Individual desserts

• Describe your journey: I am a Dentist by 

profession since 2002, after cervical spine 

surgery in 2014, where I was unable to 

continue exercising, I was forced to look 

for another source of income. That’s when I 

discovered the confectionery business.

• What is the least favorite part of being an 

entrepreneur: Doing the accounting of my 

company, managing money!

•  5 things you’ve learned so far about 

entrepreneurship: I know how to price my 

products, I learned to study the market, I 

learned that being an entrepreneur does 

not mean working less, on the contrary, I 

learned that being passionate about what 

you do is a differential, I learned to know 

that even though I’m always looking for 

perfection in my work, I’ll make mistakes 

several times

• What do you try to do every day to grow 

as an entrepreneur/woman: Be creative/

innovate always, planning my activities/

orders, comply with schedules, have good 

customer service

• Whenever possible, take courses and learn 

new confectionery techniques

• Tag + 5 women entrepreneurs: Oriana 

Lemos - Lorini Criações e Ukati; Edma 

Jacira Ferreira - Art and Parties / Love to 

pieces; Pomme Gagnaux - Pomme Gateaux; 

World of arts

• O que tenta fazer todos os dias para 

crescer como empresária/mulher: Ser 

minhas actividades/encomendas, Cumprir 

horários, Ter um bom atendimento aos 

clientes, Sempre que possível, fazer cursos 

• Marque + 5 mulheres empreendedoras: 

Oriana Lemos - Lorini Criações e Ukati 

Edma Jacira Ferreira - Art e Festas / Amor 

aos bocados 

• Pomme Gagnaux - Pomme Gateaux

• 

• Atifa - World of artsa

Instagram: 
WhatsApp: +258 82 845 8780

5 MINUTES
FEMMEPRETENEUR

• Cite 5 produtos ou serviços que fornece: 

Brigadeiros Tradicionais e Gourmets, 

artesanais, sobremesas individuais;

• Descreva a sua jornada: Sou Médica 

cirurgia na coluna cervical em 2014, onde 

exercer, vi me obrigada a procurar outra 

fonte de rendimento. Foi quando descobri 

o ramo da confeitaria.

• Qual é a parte que gosta menos de ser 

empreendedora: Fazer a contabilidade da 

minha empresa, gerir valores monetário!

• 5 coisas que aprendeu até agora sobre o 

mercado, Aprendi que ser empreendedora 

contrário, Aprendi que ser apaixonada pelo 

que mesmo procurando sempre perfeição 

no meu trabalho, vou várias vezes cometer 

erros

Shanawaz Issá Cêra
Shanawaz Issá Cêra
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Instagram: 
WhatsApp: +258 82 845 8780

5 MINUTES
FEMMEPRETENEUR

M.infoFemme

• 5 products that Mandza supplies: Event 

decoration, Floral Arrangements, Party 

favours for all kinds of parties, Gifts for 

Individuals, Event Invitations

• Journey as an entrepreneur: I started 

when I was 16 years old making manuals, 

jewelry and crafts, after that I decided 

to go into the confectionery business, 

making birthday cakes and desserts to 

order. I was a reseller of beauty products, 

got into decoration, which is my passion.

• The part I like least about being an 

entrepreneur is the instability and 

insecurity that the market brings.

• The 5 Things I Learned From 

Entrepreneurship: How to make sales, 

How to search for new trends, Look for 

ways to maintain service quality

• What I try to do to grow as a woman 

entrepreneur is to research a lot of 

the different ways to be a successful 

professional and above all to bring good 

services to my clients.

• I would like to be remembered with 

the following words: Dedication, Love, 

Instagram: 
Contact: 823987150 / 846213414

• 5 produtos que a Mandza fornece: 

Brindes para todo tipo de festas, Brindes 

para individuais, convites para eventos 

• Jornada como empreendedora: Iniciei aos 

meus 16 anos fazendo manuais, bijuterias 

e artesanato, depois disso decidir seguir 

para o ramo de confeitaria fazia bolos de 

aniversário e sobremesas por encomenda. 

Fui revendedora de produtos de beleza, 

faço ate hoje venda de roupas vindas da 

que é a minha paixão.

• A parte que menos gosto de ser 

empreendedora é a instabilidade e 

insegurança que o mercado traz.

• As 5 coisas que aprendi com o 

empreendedorismo, a vender, pesquisar 

novas tendências, procurar formas de 

• O que tento fazer para crescer como 

mulher empreendedora é pesquisar muito 

de sucesso e sobre tudo trazer  bons 

serviços aos meus clientes.

• Gostaria que se lembrassem de mim com 

as seguintes palavras: dedicação, amor, 

sutileza, honestidade, requinte.

Jéssica Almeida

Jéssica Almeida

30MULHER FEMMEPREENDEDORA WOMAN FEMMEPRENEUR 31MULHER FEMMEPREENDEDORA WOMAN FEMMEPRENEUR



Instagram: 
WhatsApp: +258 82 845 8780

5 MINUTES
FEMMEPRETENEUR
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Fanásia Elias
Julieta Nhane

Maria Henriques

Shanawaz Issá Cêra

Nash Tingote
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TSAÚDE & BEM-ESTAR HEALTH & WELLNESS

7 YOGA POSES  
YOU CAN DO 
AT YOUR DESK 
TO IMPROVE 
YOUR HEALTH

T
he human being is becoming 

increasingly sedentary and, 

with this sedentary lifestyle, 

comes some associated problems, 

such as body aches, weight gain, 

sleeping problems, psychological 

problems, heart problems, among 

others. When we spend several 

hours working at a desk, in front of a 

computer, or around papers, we may 

after a while begin to feel a certain 

tension in our back, shoulders, 

neck, hips, and wrists. It is normal 

to feel this tension, however, before 

it becomes a severe problem it is 

necessary and extremely important 

to decompress this tension that we 

create daily. With our stressful life 

and a lack of time to do everything 

that is on the agenda, we often leave 

behind precisely what makes us well, 

such as exercising or just taking a 

moment to consciously breathe.

In this issue, I’ll show you 6 yoga poses 

you can throughout your working 

day or at home. You can repeat these 

postures as often as you like and for 

as long as you want. You will notice 

that in addition to reducing stress 

and tension, these poses will help 

you improve your concentration and 

focus. Let’s get your energy back.

For more postures you can check 

my website  
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YOGA POSES  IMPROVE  HEALTH
SEATED BACK BEND

From seated, reach your hands a couple of inches 

behind your hips. Push into the chair, and reach your 

shoulder blades do

The belly is hugged in as the chest lifts and presses 

forward. Send your gaze up, and if you want, back 

(but be mindful of y

For optimal spinal alignment, keep your feet planted 

evenly on the ground. Stay for 3-5 breaths.

WRIST AND FINGER 
STRETCH

Anchor your sit bones in your chair seat and 

reach up from there.

the palm of your other hand. Extend that same 

arm forward, at shoulder height, and gently pull 

until you feel a slight stret

This stretch will give your wrists some relief 

from frantic typing, and lower your risk of carpal 

tunnel syndrome.

37SAÚDE & BEM-ESTAR HEALTH & WELLNESS

CHAIR SPINAL TWIST CHAIR POSE

Come to sit sideways on the chair, facing to the 

left. Twist your torso toward the left, holding onto 

the back of the chair, f st.

Lengthen your spine on each inhale and twist on 

Move your legs around to the right side of the 

chair and repeat the twist to the right side.

Bring your feet about hip-width distance apart, 

and bend your knees. Sit your hips down and 

back, as you bring the weight of your body to 

y

Glance down to make sure you can see the tips of 

your toes; if not, send your hips back an inch or 

two to protect y

Activate your inner thighs to engage your core, 

and tilt your torso forward. Arms can reach up, 

or come together at the heart center by pressing 

palms together

Hold for 3-5 breaths to strengthen legs, hip 

and chest.

BY CRISTINA DIONÍSIO
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FORWARD BEND

Fingertips can graze the ground, but if that feels like 

Gently nod your head “yes” and “no” to really release 

tension in the back of the neck. Keep your weight 

Enjoy the stretch in your hamstrings.

SHOULDER OPENER

This shoulder stretch variation is easy-to-do at 

your desk. Move away a few feet, and stand with 

Walk your hands forward onto a hard surface, and 

Keep reaching your hands forward with straight 

arms until you feel a stretch through your chest, 

Don’t worry about your legs — knees can be bent 

or straight, because this stretch is all about your 

Hold for 3-5 breaths.

YOGA POSES  IMPROVE  HEALTH
DANCER’S POSE

From a standing position, root your left foot down 

and bend your right knee, kicking your right heel 

With your right hand, reach back to grab the outside 

or inside of your right ankle. 

Keep the torso upright, the chest open and lengthen 

your tailbone down as if a magnet were lifting your 

head toward the ceiling, and stack shoulders over 

the inside of your right knee as close to the inside of 

You’re looking forward a stretch in the front of your 

Hold for a few breaths, then repeat with the other 

your lower body.

Note: if you feel any pain in your knees, skip this 

stretch.
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7 POSTURAS DE 
YOGA QUE PODE 
FAZER PARA 
MELHORAR A 
SUA SAÚDE

O 
ser humano está a 

tornar-se cada vez mais 

sedentário e com esse 

estilo de vida sedentário, vêm alguns 

problemas associados como, dores e 

desconforto físico, aumento de peso, 

psicológicos, cardíacos, entre outros. 

Quando passamos várias horas a 

trabalhar na secretária, em frente 

a um computador, é natural que 

passado algum tempo comecemos a 

sentir uma certa tensão nas costas, 

ombros, pescoço, quadris e pulsos. 

Sentir tensão física é normal, mas 

para que esta não se transforme em 

dor aguda ou num problema mais 

grave, é necessário e extremamente 

importante descomprimir essa 

tensão que criamos diariamente. 

Com a vida stressante e a falta de 

tempo para fazer tudo o que está 

na agenda, muitas vezes deixamos 

para trás justamente o que nos faz 

bem, como fazer exercício ou apenas 

reservar um momento para respirar 

conscientemente.

Nesta edição, vou mostrar-lhe 6 

posturas yoga para fazer ao longo 

do dia de trabalho ou em casa. Pode 

repetir estas posturas quantas vezes 

quiser e durante quanto tempo 

quiser. 

Além de ajudar reduzir o stress e a 

tensão, essas posturas vão ajudá-lo 

a melhorar sua concentração, foco e 

a recuperar a sua energia.

Para mais posturas pode consultar o 

meu site 
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POSTURAS DE YOGA  MELHORAR  SAÚDE
FLEXÃO DAS COSTAS

Sentado, coloque as mãos alguns centímetros atrás 

dos quadris. Empurre a cadeira para baixo e rode os 

ombros para baixo e para trás de modo a juntar as 

omoplatas.

Encolha a barriga enquanto eleva o peito e o 

pressiona para frente e para cima. Olhe ligeiramente 

para cima e, se quiser, deixe cair a cabeça para trás 

Para um alinhamento ideal da coluna, mantenha seus 

pés uniformemente enraizados no chão. Fique por 

3-5 respirações.

ALONGAMENTO DO PULSO E 
DOS DEDOS

as costas e encolha a barriga.

Estenda um braço em frente, à altura do ombro, 

e com a ajuda da outra mão puxe suavemente os 

dedos para baixo em direção à parte de trás do 

pulso até sentir um leve estiramento. Conte até 

cinco ou 10 e troque de mãos.

Esse alongamento dará aos seus pulsos algum 

alívio na tensão causada por tantas horas a 

trabalhar ao computador. Contribui também para 

a redução do risco de síndrome do túnel do carpo.
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TORÇÃO DA COLUNA 
VERTEBRAL

POSTURA DA CADEIRA

Com os pés bem assentes no chão e mantendo 

o alinhamento dos joelhos e dos quadris, gire o 

tronco para a direita segurando com a mão direita 

na parte de trás ou no braço da cadeira. Use a 

mão esquerda para puxar o joelho direito para o 

centro.

Alongue a coluna a cada inspiração e gire a cada 

expiração olhando sobre o ombro de trás. Repita 

por cinco respirações.

Repita a torção para o outro lado.

Afaste os pés cerca da largura das ancas e dobre 

os joelhos. Desça as ancas para baixo e para 

trás, enquanto leva o peso do corpo para os 

calcanhares.

Olhe para baixo para ter certeza de que consegue 

ver as pontas dos dedos dos pés; 

Ative a parte interna das coxas e incline o tronco 

para a frente e para cima. Pode estender os braços 

em frente ou para cima e pressionar as palmas 

das mãos uma contra a outra.

Segure por 3-5 respirações para fortalecer as 

pernas, quadris e costas enquanto alonga os 

ombros e o peito.

POR CRISTINA DIONÍSIO
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FLEXÃO PARA FRENTE

Na sequência do alongamento anterior, deixe os 

braços caírem no chão, juntamente com o topo da 

cabeça.

As pontas dos dedos podem tocar no chão ou pode 

agarrar os cotovelos.

Suavemente acene com a cabeça “sim” e “não” 

para liberar a tensão na nuca. Mantendo os pés bem 

assentes no chão, incline as ancas ligeiramente para 

a frente de forma a trazer o peso uniforme para os 

dedos dos pés.

Sinta o alongamento na parte de trás das pernas 

segurando a postura por 3 ou 5 respirações.

ALONGAMENTO DOS OMBROS

Afaste-se um pouco da secretária e mantenha os 

pés à largura das ancas. Mantenhas as mãos na 

Continue a estender as mãos para a frente com os 

braços esticados até sentir um alongamento no 

peito, nos ombros e na parte superior das costas.

pode ir alongando as pernas também.

Segure por 3-5 respirações.

POSTURAS DE YOGA  MELHORAR  SAÚDE
ALONGAMENTO DAS PERNAS

Começando de pé com os pés bem assentes no 

chão, dobre o joelho direito puxando o calcanhar 

na direção dos glúteos. Com a mão direita agarre a 

parte externa ou interna do tornozelo.

Mantenha o tronco reto, o peito aberto e o cóccix 

para dentro alongando a coluna e cabeça na direção 

do teto. Mantenha os ombros alinhados com as 

ancas. Pressione o joelho direito na direção do 

chão, mantendo a parte interna do joelho direito o 

mais próximo possível da parte interna do joelho 

esquerdo.

Esta postura promove o alongamento na parte da 

frente da perna direita e nos quadris.

Mantenha a postura por algumas respirações e repita 

com o outro lado.

Nota: Se sentir qualquer dor nos joelhos, não insista 

nesta postura.
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