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Inspire other women.

Tell us your story.

Use this platform to advertise 

your unique services and business.

Here, every woman has a voice...

Inspire outras mulheres.

Conte-nos a sua história.

Use esta plataforma para divulgar 

os seus serviços e negócios.

Aqui, toda a mulher tem voz...
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Juggling Work 
and Motherhood

According to an article from 

Author Brenda Wingfield on “The 

Conversation”, one of the most 

important messages for women 

who are contemplating starting 

a family or women who have 

families is that they are going to 

have to make difficult decisions. 

Motherhood and career building 

are not mutually exclusive but 

managing both roles involves 

a huge, and in our opinion, 

individual learning curve.

The interviewee goes on to 

add that mothers are able to 

think outside the box because 

in most cases, women who 

juggle motherhood and a career 

successfully are usually more 

effective than males. They are 

also usually better at multitasking 

in the work environment than 

male counterparts.

Is it possible to balance being a successful career woman AND be a 

great mother at the same time? – A question asked by many women

She also shared a few of her do’s and don’ts for the career mom:

Do’s

Dont’s

• Do diarise important events in the 

lives of family members. And it is 

worth taking leave to share them.

• Do live close to work if you can. This 

is not always possible and may be 

more costly, but the cost is worth it 

in terms of one’s time and peace of 

mind, especially if you have teenagers 

who are often ‘home alone’.

• Do find another job if you are not 

enjoying the one you’re doing. 

Juggling a career and motherhood 

makes sense only if one is having fun 

at work most of the time.

• Do have a backup plan. Make 

sure that support people 

(family and employees) are aware 

that assistance might be required.

• Do make sure that your family 

understands that your work is 

important not only to you but also 

to them. If possible, expose your 

children to parts of your work so that 

they can understand you better.

• Do attend and participate in parent–

teacher meetings – you need to know 

what is happening with your child at 

school.

• Do be aware that children do not 

come with instruction manuals. But 

a happy mother usually results in a 

happy child.

• Do choose a life partner who shares 

your aims and ambitions. A supportive 

partner makes raising children much 

easier.

• Don’t use family responsibilities 

as an excuse for not getting a job 

done. Colleagues who do not have 

children earn the same salary and it 

is necessary to do the job that one is 

paid to do.

• Don’t apologise for taking time off 

for family emergencies

4 5
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Malabarismo entre 
a carreira e ser mãe

De acordo com um artigo da autora Brenda 

Wingfield em “The Conversation”, uma das 

mensagens mais importantes para as mulheres 

que estão pensando em começar uma família 

ou mulheres que têm famílias é que elas terão 

que tomar decisões difíceis. A maternidade e 

a construção de carreira não são mutuamente 

exclusivas, mas gerir ambos os papéis envolve 

uma enorme curva de aprendizado individual.

A entrevistada acrescenta que as mães são 

capazes de pensar fora da caixa porque, na 

maioria dos casos, as mulheres que conciliam a 

maternidade e a carreira com sucesso costumam 

ser mais eficazes do que os homens. Elas também 

costumam ser melhores em multitarefas no 

ambiente de trabalho do que os homens.É possível equilibrar ser uma mulher de carreira de sucesso e 

ser uma ótima mãe ao mesmo tempo? – Uma pergunta feita por 

muitas mulheres

Ela também compartilhou alguns de seus prós e contras para a mãe da carreira:

O que deves fazer

O que não deves fazer

• Faça um diário de eventos importantes na 

vida dos membros da família. E vale a pena 

pedir dispensa para compartilhá-los.

• Se puder, more perto do trabalho. Isso nem 

sempre é possível e pode ser mais caro, 

mas o custo vale a pena em termos de 

tempo e paz de espírito, especialmente se 

tiver adolescentes que muitas vezes estão 

“sozinhos em casa”.

• Encontre outro emprego se não estiver feliz 

com o seu trabalho. Fazer malabarismo 

entre carreira e maternidade só faz sentido 

se a pessoa estiver se divertindo no trabalho 

a maior parte do tempo.

• Tenha um plano de backup. Certifique-

se de que as pessoas de apoio (família 

e funcionários) estejam cientes de que a 

assistência pode ser necessária. Certifique-

se de que sua família entenda que seu 

trabalho é importante não apenas para ti, 

mas também para eles. Se possível, exponha 

seus filhos a partes de seu trabalho para que 

eles possam entendê-lo melhor.

• Compareça e participe das reuniões de pais 

e professores na escola – É preciso saber o 

que está acontecer com seu filho na escola.

• Esteja ciente de que as crianças não vêm 

com manuais de instruções. Mas uma mãe 

feliz geralmente resulta em uma criança 

feliz.

• Escolha um parceiro de vida que compartilhe 

seus objetivos e ambições. Um parceiro de 

apoio torna a criação dos filhos muito mais 

fácil.

• Não use as responsabilidades familiares 

como desculpa para não fazer um trabalho. 

Colegas que não têm filhos ganham o mesmo 

salário e é necessário fazer o trabalho para 

o qual são pagos.

• Não se sinta culpada por tirar uma folga 

para emergências familiares

6 7



brigadeiros de sonho
Can you tell us a little about your 

story: when did you start and 

why did you decide to open a 

business? Who or what led you 

to this?

I have been a Dentist by profession 

since 2002 – I worked in the 

government and in the private 

sector. In 2014 I was diagnosed 

with a cervical problem and had to 

have surgery and after the surgery, 

I found out that unfortunately 

I could no longer practice my 

profession. At that time it was 

very difficult because I invested 

a lot into being a doctor and it 

was something I really enjoyed. 

But I had to find something to do 

because I’ve always been a very 

active woman. Since I was little I 

always liked being in the kitchen 

and at the time I researched 

what was on the market in terms 

of sweets. I saw that there were 

already many people making a 

certain type of appetizers, snacks 

and other types of sweets and I 

remembered my colleague from 

school who was Brazilian and 

who taught us how to make 

brigadeiros which is a traditional 

Brazilian sweet – looking at the 

market at that time there weren’t 

many people who made them, 

and that’s where it started. With 

more time, I decided to invest 

more in myself and went to Brazil 

to take a course at a confectionery 

school to improve my techniques 

and learn other types of sweets.

What were the challenges you 

faced at the beginning and now 

because of the pandemic?

At first one of the things was the 

lack of knowledge of technique 

– when I went to Brazil one of 

the things I learned was how 

to conserve the dough of a 

brigadeiro. For example I could 

have an order for Saturday 

morning, and I wouldn’t sleep 

from Friday to Saturday until the 

order was complete and I couldn’t 

rest or spend time with my family 

when I had very large orders. 

After the course I learned how to 

preserve the dough, what is the 

best way to preserve the dough 

and that made my production 

a lot easier because now I can 

program my production.

Another challenge at the 

beginning was that we didn’t 

have many customers, people 

didn’t know the sweets and we 

had no means of advertising like 

we do now. But over time we 

started to gain customers, we 

gained recognition, because of 

the customers by word of mouth. 

Today, thank God, I have regular 

customers.

The pandemic – I honestly 

can’t complain. Because of the 

restrictions I stopped having 

large volume orders (weddings, 

baptisms etc.), but I started 

having orders every day. I didn’t 

stop selling. We didn’t sell large 

volumes but managed to sell 

a little here and there. Delivery 

services also helped a lot with 

sales because people no longer 

had to leave their homes.

What is the most fun part of your 

job? The hardest part?

The hardest part for me is having 

to do the accounting of my 

company, managing monetary 

values. I do it because I have to, 

but I don’t really enjoy it.

The most fun part for me is 

researching new trends, receiving 

new challenges from clients, 

idealizing and having to put them 

into practice. I like decorating, 

working with bread dough – 

being in my kitchen is my “stress 

release”. My happy place.

What area do you think you 

would be in if you weren’t in the 

confectionery area?

If I wasn’t making sweets, I’d probably 

be working on something related to 

art, something creative, that I could 

work with my hands.

And among women, do you think 

there is a lot of competition?

Yes, there is a lot of competition. 

Something I also learned during the 

course in Brazil, there are thousands 

of people working in the same area, 

but everyone helps everyone else. 

When I started I even had in mind 

that “the secret is the soul of the 

business” and I could not share my 

recipes with anyone, but I learned 

that you can be in the same area and 

still share recipes and help others. I 

teach other bakers my techniques, 

I even enjoy it and I make videos 

and send it to them when they need 

help. Something I also liked to see 

during my course was, for example, 

that there was a Facebook group 

of brigadeiro makers, and someone 

saw that there was a promotion for 

condensed milk or chocolate in a 

store, you see people there sharing 

it. We Mozambicans don’t do that, 

we are afraid that “they will steal our 

ideas”. Each person has his hand. We 

don’t have to be pulling the rug out 

from under others, we should help 

and encourage each other, Share 

ideas and recipes. The sea is for 

everyone.

In your opinion, what else can be 

done for women entrepreneurs in 

our country? What is missing?

I can say that there is a lack of 

encouragement, and not just 

encouragement at the family level. 

For example, when I started making 

sweets, being a dentist, I felt a little 

diminished because I was criticized 

a lot for having “stopped being a 

dentist to sell sweets and cakes at 

home”, especially by people who 

didn’t know my story.

People, society, think that a woman 

who sells sweets or provides 

masseuse or waxing services at 

home or sells flowers, for example, 

thinks that that is not something that 

dignifies a person. People should 

feel appreciated because all work is 

worthy.

Where do you imagine being in the 

next 2 to 5 years with your business?

My dream is to open my little shop if 

God is willing. A point of sale where 

at any time the person can take a 

cupcake or a brigadeiro home or on 

their way to work.

Do you have any advice for other 

women who are afraid to take the 

first steps to start their business or 

follow their passions?

Fear doesn’t get us anywhere. You 

have to take risks because if we are 

in doubt, we will never be able to do 

anything.
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brigadeiros de sonho
Pode nos contar um pouco sobre 

a sua história: quando começou 

e porquê decidiu abrir um 

negócio? Quem ou o quê a levou 

a isso?

Sou Médica Dentista de profissão 

desde 2002 – trabalhei no 

estado e no privado. Em 2014 fui 

diagnosticada com um problema 

na cervical e tive que ser operada 

e após cirurgia, descobri que 

infelizmente não podia mais 

continuar a exercer. Naquela 

altura foi algo muito difícil porque 

investi muito em ser médica e 

era algo de que eu realmente 

gostava.

Mas tive que arranjar alguma 

coisa para fazer porque sempre 

fui uma mulher muito ativa. Desde 

pequena sempre gostei de estar 

na cozinha e na altura pesquisei o 

que havia no mercado a nível de 

doces. Vi que já existiam muitas 

pessoas a fazerem salgados e 

outros tipos de doces e lembrei-

me da minha colega da faculdade 

que era brasileira e que nos 

ensinou a fazer brigadeiros que 

é um doce tradicional brasileiro – 

olhando para o mercado naquela 

altura não existiam muitas 

pessoas que faziam brigadeiros, 

e foi ali que começou.

Com mais tempo decidi investir 

mais em mim e fui ao brasil 

fazer um curso numa escola 

de confeitaria para melhorar 

as minhas técnicas e aprender 

outros tipos de doces.

Quais foram os desafios que 

enfrentou no início e agora por 

conta da pandemia?

No início uma das coisas foi 

a falta de conhecimento de 

técnica – quando fui ao Brasil 

uma das coisas que aprendi foi 

como conservar a massa de um 

brigadeiro. Por exemplo, eu podia 

ter uma encomenda para sábado 

de manhã, e eu não dormia de 

sexta-feira para sábado e nem 

conseguia descansar ou passar 

tempo com a minha família 

quando tinha encomendas muito 

grandes. Depois do curso aprendi 

como conservar a massa, qual 

é a melhor forma de conservar 

a massa e isso facilitou muito 

porque agora consigo programar 

a minha produção.

Outro desafio no início foi que 

não tínhamos muitos clientes, as 

pessoas não conheciam o doce 

e não tínhamos meios de fazer 

publicidade como temos agora. 

Mas com o tempo começamos a 

ganhar clientes, ganhamos nome, 

por causa dos clientes de boca 

em boca. Hoje em dia, graças a 

Deus, até temos clientes fixos.

A pandemia – sinceramente não 

posso me queixar. Por causa 

das restrições deixei de ter 

encomendas de grandes volumes 

(casamentos, batismos etc), mas 

passei a ter encomendas todos 

os dias. Não deixei de vender. 

Não vendia volumes grandes mas 

conseguia sempre vender um 

pouquinho aqui e aí. Os serviços 

de entrega também ajudaram 

muito a manter as vendas porque 

as pessoas já não precisavam de 

sair de casa

Qual é a parte mais divertida 

do seu trabalho? A parte mais 

difícil?

A parte mais difícil para mim é 

ter que fazer a contabilidade da 

minha empresa, gerir valores 

monetários. Faço e tenho que 

fazer, mas não aprecio muito.

A parte mais divertida para 

mim é pesquisar as novas 

tendências, receber novos 

desafios dos clientes, idealizar e 

por em prática. Gosto de decorar, 

trabalhar com massa pão – estar 

na minha cozinha é o meu “stress 

release”. Meu sítio feliz.

Em que área acha que ficaria se 

não estivesse na área de doces 

(confecção)?

Se não estivesse a fazer doces 

provavelmente estaria a trabalhar 

com algo relacionado com arte, algo 

criativo, que pudesse trabalhar com 

as minhas mãos.

Na sua opinião, o que mais 

pode ser feito para as mulheres 

empreendedoras no nosso país? O 

que está a faltar?

Posso dizer que falta incentivo, e 

não só incentivo a nível familiar. Por 

exemplo , quando comecei a fazer 

doces, sendo eu uma médica dentista, 

senti-me um pouco diminuída porque 

fui muito criticada por ter “deixado 

de ser dentista para vender doces e 

bolos em casa”, principalmente por 

pessoas que não conheciam a minha 

história. As pessoas, a sociedade, 

acham que uma mulher que vende 

doces ou salgados ou que faz uma 

depilação ou massagem a domicílio 

ou vende flores por exemplo - acham 

que aquilo não é algo que dignifica 

uma pessoa. As pessoas devem 

sentir-se apreciadas porque todo 

trabalho é digno.

E entre mulheres, achas que tem 

muita competição?

Sim, existe muita competição. Algo 

que aprendi durante o curso em Brasíl 

é que existem milhões de pessoas a 

trabalhar na mesma área, mas todo 

mundo ajuda todo mundo. Quando 

comecei até tinha em mente que “o 

segredo é a alma do negócio” e não 

posso partilhar as minhas receitas 

com ninguém, mas aprendi que pode 

se estar na mesma área e mesmo assim 

partilhar receitas e ajudar o próximo. 

Eu ensino as outras confeiteiras as 

minhas técnicas, até tenho prazer, e 

faço vídeos e envio. Algo que gostei 

Onde imagina estar nos 

próximos 2 a 5 anos com o 

seu negócio?

O meu sonho é abrir a minha 

lojinha se Deus quiser. Um 

ponto de vendas onde a 

qualquer hora a pessoa pode 

passar a levar um bolinho ou 

um brigadeiro.

Tem algum conselho para 

outras mulheres que têm 

medo de dar os primeiros 

passos para começar os 

seus negócios ou seguirem 

as suas paixões?

O medo não nos leva a lugar 

nenhum. A pessoa tem que 

arriscar porque se ficarmos 

em dúvida, nunca vamos 

conseguir fazer nada.

de ver também durante o 

curso foi por exemplo que 

tem um grupo no Facebook 

de fazedoras de brigadeiros, 

e alguém viu que tem uma 

promoção de leite condensado 

ou chocolate numa loja, tu 

vês pessoas lá a partilharem. 

Nós Moçambicanos não 

conseguimos fazer isso, temos 

receio de que “vão roubar as 

nossas ideias”. Cada pessoa 

tem a sua mão. Não temos 

porquê de estar a puxar o 

tapete aos outros, deveríamos 

nos ajudar e incentivar, 

partilhar ideias e receitas. O 

mar é para todos.
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We make:

• Traditional and Gourmet Brigadeiros

• Cakes

• Macarons

• Handmade candies and chocolates

• Individual desserts

Fazemos:

• Brigadeiros Tradicionais e Gourmets

• Bolos

• Macarons

• Bombons e Chocolates artesanais

• Sobremesas individuais

 +258 82 845 8780 brigadeiros_de_sonho

Rua Macombe Macossa 132 - Maputo
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How to 
proceed in a 
situation of 

liquidation of 
a Bank whose 
customer has 

taken out a 
bank loan

 The negative impact of the 

proliferation of COVID-19, originated 

in a mostly financial crisis that affected 

large, medium and small companies 

that, despite having projects that 

appeared to be self-sufficient, in terms 

of management and financial stability, 

the projects had to have permanent 

cash support, a factor that the 

market does not offer at the moment. 

 

This fact resulted in them resorting to 

bank loans to pay off their debts, keep 

their companies in business and even 

ultimately pay the daily expenses 

so as not to declare bankruptcy ort 

collectively lay off their workers.

It is important to mention that 

Banks are also companies, and their 

customers are the fuel to carry out 

part of their activities. In situations 

where customers who take out loans 

are not able to honor them within the 

terms agreed, according to the loan contracts 

signed by the Bank and by them, the Bank may be 

forced to close its doors one day. It is important to 

mention that Banks are also companies, and their 

customers are the fuel to carry out part of their 

activities. In situations where customers who take 

out loans are not able to honor them within the terms 

and terms agreed, according to the loan contracts 

signed by the Bank and by them, the Bank may be 

forced to close its doors one day. It is important 

to mention that Banks are also companies, and 

their customers are the fuel to carry out part of 

their activities. In situations where customers who 

take out loans are not able to honor them within 

the terms and terms agreed, according to the loan 

contracts signed by the Bank and by them, the 

Bank may be forced to close its doors one day. 

It is important to mention that Banks are also 

companies, and their customers are the fuel to 

carry out part of their activities. In situations where 

customers who take out loans are not able to honor 

them within the terms and terms agreed, according 

to the loan contracts signed by the Bank and by 

them, the Bank may be forced to close its doors 

one day. 

It is important to point out that banking institutions 

other than companies have their actions limited by 

law, that is, no banking institution can act of its own 

free will, having to be regulated by law and by the 

regulator, which is the Bank of Mozambique.

The Bank of Mozambique, that is, the parent bank, 

has as one of its functions to prepare regulations, 

propose the elaboration of banking laws to the 

Assembly of the Republic, which is the body that 

oversees the elaboration of legal regulations, that 

is, who creates the laws in our country. The Bank 

of Mozambique still has the obligation to verify 

that each of the commercial banks in the national 

territory is complying with these legal regulations.

In the event that a banking institution runs out of 

assets (monetary values   capable of maintaining its 

activities) in its cash, it must start with an attempt 

to rebalance its financial system by notifying the 

Central Bank when its institution is unable to comply 

with the its obligations or runs the risk of staying.

The central bank, in the position 

of regulator, creates recovery 

mechanisms for the institution that 

finds itself in this position of inability 

to comply with its obligations, and if 

it becomes impossible to recover, the 

central bank must follow what the law 

establishes for the case. Settlement 

of a credit institution or bank.
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Which in this case consists of creating 

a liquidation commission, that is, a 

commission that manages the bank 

before it is closed.

In the event that the Bank is in the closing 

phase, we have an injured party, who are 

the third parties who are affected by 

this process and who are not to blame 

for this situation. The customer, when 

taking out the loan, is concerned with 

paying his installments as the parties 

have agreed on the date of conclusion 

of the contract, that is, the customer is 

concerned with fulfilling his obligations.

When the bank’s liquidation commission 

closes its activities, all customers 

who took out a loan are obliged to 

pay their debts in full, which creates a 

disadvantage for this customer, who 

proceeds to pay the loan amount in 

monthly installments. In this specific 

case, the customer is mostly unable 

to honor the new commitment to the 

Liquidation Commission to pay the 

amount due in a single installment.

In light of the Mozambican banking 

law, a peaceful means of resolving this 

conflict has not been established, as the 

banking law should determine how the 

parties, bank and customer, must act in 

these circumstances.

However, the civil law establishes a way 

out which we can resort to in this specific 

case, substantiating the position in 

which this suffocated customer resorts 

to another stable banking institution, so 

that this, in turn, honors its obligations. 

before the Liquidation Commission, 

with this new banking institution in the 

position of the customer’s new creditor.
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However, in our 
opinion, we advise 

readers who 
intend to take 

out bank loans 
to do a thorough 

investigation 
into the risks of 

borrowing.



Como 
proceder em 

uma situação 
de liquidação 
de um Banco 

cujo cliente 
contraiu um 
empréstimo 

O impacto negativo da proliferação 

da COVID-19, originou em uma 

crise maioritariamente financeira 

que afectou grandes, médias e 

pequenas empresas que, apesar de 

terem projectos que aparentassem 

ser auto-suficientes, em matéria de 

gestão e estabilidade financeira, 

os projectos tinham de ter suporte 

permanente de dinheiro, factor que o 

mercado não oferece neste momento. 

 

 Este facto, resultou a que as mesmas 

recorressem a empréstimos bancários 

para quitar as suas dívidas, manter 

as suas empresas no activo e até em 

última instância pagar as despesas 

diárias para não declararem falência 

ou demitir colectivamente aos seus 

trabalhadores.

Importa referir que, os Bancos 

também são empresas, e tem os seus 

clientes como combustível para

The central bank, in the position 

of regulator, creates recovery 

mechanisms for the institution that 

finds itself in this position of inability 

to comply with its obligations, and if 

it becomes impossible to recover, the 

central bank must follow what the law 

establishes for the case. Settlement 

of a credit institution or bank.
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para procederem com parte das suas actividades. 

Em situações onde os clientes que contraem 

empréstimos, não os conseguem honrar nos termos 

e prazos acordados, conforme os contratos de 

empréstimos assinados, pelo Banco e por eles, o 

Banco pode ser obrigada a fechar as portas um dia.

É importante salientar que, as instituições bancarias 

distintas das empresas tem as suas actuações 

limitadas por lei, ou seja, nenhuma instituição 

bancaria pode actuar ao seu livre-arbítrio, tendo de 

as mesmas serem reguladas por lei e pelo regulador, 

que é o Banco de Moçambique.

O Banco de Moçambique, ou seja, o banco 

mãe, tem como uma das suas funções elaborar 

os regulamentos, propor a elaboração das leis 

bancarias a Assembleia da República, sendo este 

o órgão que tutela a elaboração de normativos 

legais, ou seja, quem cria as leis no nosso País. O 

Banco de Moçambique ainda tem a obrigatoriedade 

de verificar se cada um dos bancos comerciais 

no território nacional está a cumprir com esses 

normativos legais.

Em caso de uma instituição bancária ficar sem 

activos (valores monetários susceptíveis de manter 

as suas actividades) na sua caixa, a mesma deve 

iniciar com uma tentativa de reequilibrar o seu 

sistema financeiro notificando ao Banco Central 

quando a sua instituição se encontra impossibilitada 

de cumprir as suas obrigações ou corre o risco de 

o ficar.

O banco central, na posição de regulador cria 

mecanismos de recuperação para a instituição que 

se encontra nesta posição de impossibilidade de 

cumprir com as suas obrigações, e caso se torne 

impossível de recuperar, o banco central deve seguir 

o que a lei estabelece para o caso de liquidação de 

uma instituição de crédito ou banco.

Que neste caso, consiste em criar uma comissão 

liquidatária, ou seja, uma comissão que gere o 

banco antes do mesmo ser encerrado.
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No caso em que o Banco está em fase 

de encerramento, temos uma parte 

lesada, que são os terceiros que ficam 

afectados com este processo e que 

na integra não são culpados desta 

situação. O cliente quando vai contrair 

o empréstimo está preocupado em 

pagar as suas prestações conforme 

as partes acordaram a data da 

celebração do contrato, ou seja, o 

cliente está preocupado em cumprir 

com as suas obrigações.



21MM&A ADVOGADOS MM&A LAWYERS

Contudo, no 
nosso entender, 

aconselhamos 
aos leitores que 

pretendem contrair 
empréstimos 

bancários a fazerem 
uma investigação 

minuciosa sobre os 
riscos de contrair 

empréstimos.

Quando a Comissão liquidatária do banco 

vai encerrar as suas actividades, todos 

os clientes que contraíram empréstimo 

ficam obrigados a pagar as suas dividas 

na integra, o que cria uma desvantagem 

para este cliente que, procedia com o 

pagamento do valor de empréstimo 

em prestações mensais. O cliente neste 

caso em concreto, maioritariamente 

fica impossibilitado de honrar com o 

novo compromisso perante a Comissão 

liquidatária de pagar o valor devido em 

uma única prestação.

Há luz da Lei bancária moçambicana, 

não está estabelecido um meio pacífico 

de resolução para este conflito pois, a 

lei bancária devia determinar como 

as partes, banco e cliente, devem agir 

nestas circunstâncias.

Porém, a Lei civil estabelece uma saída 

a qual podemos recorrer para este caso 

em concreto, consubstanciando-se na 

posição em que este cliente sufocado, 

recorre a uma outra instituição bancária 

estável, para que este, por sua vez, 

honre com as suas obrigações diante 

da Comissão Liquidatária, ficando esta 

nova instituição bancária na posição de 

novo credor do cliente.
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YAOCROCHET
When did you start your organization?

Our project is named after the Yao People, 

the main ethnic and linguistic group of 

the Niassa Special Reserve, in northern 

Mozambique. Calling our project YAO, we 

are not only building a legacy, but also 

valuing their roots, culture, language and the 

environment where they live, of wildlife and 

exuberant nature. The inhabitants depend 

largely on subsistence agriculture, fishing and 

harvesting forest products. The YAO Crochet 

Project is an enterprise made by women, but 

also young people and men from the Niassa 

Special Reserve. We started in December 

2019 with the support of friends who donated 

material, needles and threads. In the first 

training, I taught the basics of crochet to 18 

women between 23 and 65 years old, from 

the Manhure village located in the Niassa 

Reserve with the help of Mr. Aquida Mpetela, 

our trainer. But it was in November 2020, 

thanks to the support of Irish AID and the 

Luwire Wildlife Conservancy, what started as 

an idea became a true social project. Today 

we are 26 women crotchetiers and 2 men 

trainers.

Why did you decide to open your 

organization?

The main objective is to impact the lives of 

women living in the Niassa Special Reserve, 

who have very few job opportunities. The 

income from the sale of toys and crochet 

bags has a significant impact on the quality 

of life of their families, improving access to 

food, economic independence and schooling 

for their children. Furthermore, the project 

makes it possible to reduce the need for 

people to engage in illegal activities, such as 

illegal hunting, illegal mining, etc. since having 

access to a constant income the community 

no longer needs to go looking for these types 

of activities.

Who or what led you to this?

I learned crochet in 2017 as therapy to 

fight against burnout and depression. 

Conservation work can be very difficult and 

exhausting: we as doctors want to save the 

world. And the Niassa Special Reserve at that 

time was in its worst crisis, we were about to 

lose all the elephants in the Reserve. Those 

were very difficult times. To detach myself 

from my reality I learned to crochet and how 

to make amigurumis (crochet dolls)

I gifted the first dolls I made and soon after I 

started selling them on vacation and finally at 

the Machamba creative gallery at the CCFM 

in Maputo and so from that moment on I had 

the idea of   teaching other women in Maputo 

but also in the communities of Reserve to 

help with their economic livelihood.

What were the challenges you faced?

The first challenges we encountered were:

1. Access to materials: We don’t have the 

raw material in Niassa. We have to purchase 

the material that comes from suppliers in 

Maputo. The prices of materials become very 

expensive after adding the value of transport 

(there are 3000km between Maputo and 

Niassa).

2. Access to markets: Ensuring that products 

can be sold in Maputo and abroad. Ensuring 

that production and demand are balanced.

3. COVID and armed conflict in the north of 

the country: shops and holidays were closed 

for many months in 2020 because of COVID, 

and only little by little the artisan markets 

reopened, reducing sales. And in November 

2021 the insurgency attacks inside the Niassa 

reserve destabilized the future of the project 

and the safety of the inhabitants of the Niassa 

Reserve.

What excites you most about your 

organization?

Thanks to the manufacture of dolls, not 

only did the dynamics of the village change. 

The families now have access to food and 

material goods. But also, our project made 

the community feel proud to belong and live 

in the Niassa Reserve and learn to empathize 

with the wildlife. People live in constant 

conflict with local wildlife; animals are seen 

as dangerous, they destroy farms, houses, 

kill domestic animals, etc. or animals are 

considered only as a source of protein. While 

women’s hands knit the animals they live with 

and fear, they learn to identify each species, 

observing its anatomy and personifying it; 

producing a positive feeling towards nature 

and its environment that is conveyed in each 

crochet toy. The dangerous and disgusting 

animal turned into a cute and funny doll. 

Opening a door to teach the importance 

of wildlife and the environment where they 

belong. So far, the Reserve has not reinforced 

the role of women as leaders, as teachers in 

the area of   conservation, and it is possible 

that this project will allow a transformation in 

their vision and their children who will be the 

country’s future conservationists.

Do you have any advice for other women 

who are afraid to open their own business?

We women still have to face many obstacles, 

ranging from the difficulty in reconciling 

personal and professional life to even the 

gender bias, which adds to our fear to open 

our own business. But my advice is to be 

100% proud and passionate about our work 

and our creations, to believe in what we are 

doing and the changes we can make in this 

world, since everything is possible. And above 

all we have to seek help from other women 

entrepreneurs who face similar difficulties to 

exchange ideas and advice and above all to 

support each other. Since starting alone can 

be very difficult, we don’t have to be afraid to 

ask for support.

yao.project.niassa@gmail.com+258 87 481 0964 yaocrochet
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Quando começou a sua organização?

O nosso projeto tem o nome do Povo Yao, o principal 

grupo étnico e linguístico da Reserva Especial 

do Niassa, no norte de Moçambique. Chamando 

nosso projeto de YAO não estamos apenas 

construindo um legado, mas também valorizando 

suas raízes, cultura, idioma e o ambiente onde 

vivem. A Reserva Especial do Niassa é a maior 

Área Protegida de Moçambique (42.000km2), 

onde vivem mais de 40.000 pessoas, que vivem 

rodeadas de vida selvagem e natureza exuberante. 

Os habitantes dependem em grande parte da 

agricultura de subsistência, pesca e colheita de 

produtos florestais.

O Projecto YAO Crochet é um empreendimento 

feito por mulheres, mas também jovens e homens da 

Reserva Especial do Niassa.Iniciamos em Dezembro 

2019 com o apoio de amigos que nos doaram 

material, agulhas e linhas. Na primeira capacitação 

ensinei as bases do crochet a 18 mulheres de 23 

a 65 anos de idade, da aldeia de Manhure aldeia 

localizada na Reserva de Niassa com ajuda do 

Sr. Aquida Mpetela nosso capacitador. Mas foi 

em Novembro de 2020, que graças ao apoio da 

Irish AID e da Luwire Wildlife Conservancy, o que 

começou como uma ideia tornou-se um verdadeiro 

projecto social. Hoje em dia somos 26 mulheres 

crocheteiras e 2 capacitadores homens.

Porquê decidiu abrir a sua organização?

O principal objetivo é impactar a vida das mulheres 

que vivem na Reserva Especial do Niassa, as quais 

têm muito poucas oportunidades de emprego. 

A receita da venda de brinquedos e das bolsas 

de crochê tem um impacto significativo na 

qualidade de vida de suas famílias, melhorando 

o acesso à comida, a independência econômica e 

a escolaridade de seus filhos. Mais além disso, o 

projeto permite diminuir a necessidade de pessoas 

se envolverem em atividades ilegais, como caça 

ilegal, mineração ilegal, etc. já que ao ter acesso 

a uma renda constante a comunidade não precisa 

mais ir a procura deste tipo de actividades.

Quem ou o que o levou a isso?

Aprendi crochet no ano 2017 como uma terapia 

para lutar contra o esgotamento,e a depressão. O 

trabalho de conservação pode ser muito difícil e 

desgastante: nós como médicos queremos salvar 

o mundo. 

E a Reserva Especial de Niassa nesse tempo estava 

na sua pior crise, estávamos a ponto de perder 

todos os elefantes da Reserva. Foram tempos 

muito difíceis.

Para me desligar da minha realidade aprendi croché 

e a fazer os amigurumis (bonequinhos de crochê).

Os primeiros bonequinhos os ofereci e logo com o 

tempo comecei a vender-lhos em férias e finalmente 

na galeria Machamba criativa no CCFM de Maputo 

e assim que a partir desse momento teve a ideia 

de ensinar a outras mulheres em Maputo mais 

também teve nas comunidades da Reserva para 

ajudar no seu sustento económico. 

Quais foram os desafios que enfrentou?

Os primeiros desafios que encontramos foram:

1. Acesso aos materiais: Não temos a matéria prima 

em Niassa. Temos que encomendar o material que 

vem dos fornecedores em Maputo.  Os preços dos 

materiais se tornam muito caros após adicionar o 

valor do transporte (são 3000km entre Maputo e 

Niassa).

2. Acesso aos mercados: Garantir que os produtos 

possam ser vendidos em Maputo e fora do País. 

Garantir que a produção e a demanda sejam 

equilibradas.

3. A COVID e Conflicto armado no norte do país: as 

lojas e as feiras estiveram fechadas durante muitos 

meses em 2020 por causa da COVID, e só pouco 

a pouco as feiras artesanais reabriram, diminuindo 

as vendas. 

E em Novembro 2021 os ataques de insurgência 

dentro da reserva de Niassa desestabilizaram o 

futuro do projecto e da segurança dos habitantes 

da Reserva de Niassa.

O que mais o entusiasma na sua organização?

Graças a fabricação de bonecos que não só mudou 

a dinâmica da aldeia, muitas famílias agora tem 

acesso à comida e a bens materiais. E também, 

o nosso projeto fez com que a comunidade se 

sinta orgulhosa de pertencer e viver na Reserva 

do Niassa e aprender a ter empatia com a fauna 

bravia. As pessoas vivem em constante conflito 

com a vida selvagem local; os animais são vistos 

como perigosos, destroem as machambas, casas, 

matam animais domésticos, etc. ou os animais são 

considerados só como uma fonte de proteína.

Enquanto as mãos das mulheres vão tricotando 

os animais com quem convivem e temem, elas 

aprendem a identificar cada espécie, a observar 

sua anatomia e a personifica-la; produzindo um 

sentimento positivo em relação à natureza e seu 

ambiente que é transmitido em cada brinquedo de 

crochê. O animal perigoso e nojento se transformou 

em um boneco fofinho e engraçado. Abrindo uma 

porta para ensinar a importância da fauna bravia e 

o meio ambiente onde pertencem.

Até o momento, a Reserva não reforçou o papel das 

mulheres como lideranças, como professoras na 

área de conservação, e é possível que este projeto 

permita uma transformação em sua visão e de seus 

filhos que serão os futuros conservacionistas do 

país.
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Tem algum conselho para outras 

mulheres que têm medo de abrir seu 

próprio negócio?

Nós as mulheres ainda temos que 

enfrentar muitos obstáculos, que vão 

desde a dificuldade em conciliar vida 

pessoal e profissional até o preconceito 

de gênero, que acrescenta nosso medo 

para abrir nosso próprio negócio.

Mas meu conselho é estar 100% orgulhosa 

e apaixonada com o nosso trabalho e de 

nossas criações, acreditar no que estamos 

fazendo e das mudanças que podemos 

fazer em este mundo, já que tudo é 

possível. 

E sobretudo temos que procurar ajuda 

de outras mulheres empreendedoras que 

enfrentam dificuldades similares para 

trocar ideias e conselhos e sobretudo nos 

apoiar umas às outras. Já que sozinhas é 

muito difícil. Não temos que ter medo em 

pedir apoio. 

YAOCROCHET

yao.project.niassa@gmail.com+258 87 481 0964 yaocrochet
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I WANT TO DEVELOP

EU QUERO DESENVOLVER

MY SKILLS

MINHAS HABILIDADES

De acordo com o estudo do Banco 

Mundial, a falta de ou baixa qualificação 

“perpetuam a pobreza e a desigualdade. 

Quando bem feito, o desenvolvimento de 

habilidades pode reduzir o desemprego e 

o subemprego, aumentar a produtividade 

e melhorar os padrões de vida. Ajudar as 

pessoas a desenvolver e atualizar suas 

habilidades faz sentido econômicamente.”

Desenvolver habilidades é importante não 

apenas para sua carreira, mas também para 

o crescimento pessoal como empreendedor 

a– essas habilidades incluem networking, 

gerenciamento de tempo, comunicação 

e habilidades de negociação, que são 

muito vitais para qualquer empreendedor. 

Encontrar o lugar certo para desenvolver 

essas habilidades pode ser um pouco 

trabalhoso, por isso pesquisamos um 

pouco e encontramos algumas instituições 

em diferentes setores.

According to World Bank study, a lack of or 

low skills “perpetuate poverty and inequality. 

When done right, skills development can 

reduce un- and underemployment, increase 

productivity, and improve standards of living. 

Helping people develop and update their 

skills makes economic sense.” Developing 

skills is important not just for your career 

but for personal growth as an entrepreneur 

as well – such skills include networking, 

time management, communication and 

negotiation skills which are all very vital for 

an entrepreneur. Finding the right place to 

develop such skills can be a bit of task, so 

we’ve done a bit of a search and found in 

different industries a few institutions.

Assma Culinary School

Offers the following courses:

1. Kitchen Chef Course | Duration: 3 months | Price: 8.000MTS

2. Intensive Culinary Course | Duration: 4 weeks | Price: 7.000MTS

3. Special Culinary Course | Duration: 2 weeks | Price 15.000MTS

4. Cake Dough Course | Duration: 3 weeks | Price: 7.000MTS

5. Cake Dough and Cake Decorating and Icing | Duration: 3 weeks | Price: 13.500MTS

6. Bread Dough | Duration: 3 weeks | Price: 9.000MTS

7. Event Decoration | Duration: 3 weeks | Price: 12.000MTS

8. Pastry Course | Duration: 3 weeks | Price: 9.000MTS

Registration Fee: 1.750MTS (includes uniform and certificate)
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PROFESSIONAL MAKEUP COURSE CURSO PROFISSIONAL DE MAKEUP

1. Makeup Concept / Introduction to Makeup

2. Face Identification

3. eyebrow typologies

4. Makeup and the skin

5. Importance of Colors / Light

6. Makeup - Products - Sequence

7. Corrective makeup

8. Eye makeup techniques

9. Party makeup

10. Bridal makeup

1. Conceito de Maquilhagem / Introdução á Maquilhagem 

2. Identificação do Rosto

3. Tipologias de sobrancelhas

4. Maquilhagem e a pele

5. Importância das Cores / Luz

6. Maquilhagem – Produtos – Sequência

7. Maquilhagem corretiva

8. Técnicas de maquilhagem de olhos

9. Maquilhagem de festa

10. Maquilhagem de Noiva

OTHER COURSES OFFERED  OUTROS CURSOS 

• Eyelash Extension Training

• Eyebrow Threading Course

• Makeup Workshop

• Formação de Extensão de Pestanas 

• Formação de Threading 

• Workshop de Maquilhagem
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Bilingue

Formações podem ser dadas em Inglês

Horários Fléxiveis

Ajustam os horários à medida da disponibilidade das alunas.

Aulas teóricas e Práticas

Facilidades de Pagamento

Parceria com o BCI permite às interessadas pagar o curso em 

prestações até 12 meses. Contacta-nos para mais informações.

DETALHES

Bilingual

Courses can be given in English

Flexible hours

They adjust the schedules according to the availability of students.

Theoretical and Practical Classes

Payment facilities

Partnership with BCI allows interested parties to pay the course in 

installments of up to 12 months.

DETAILS

info@marisavaz.co.mz+258 849 24 24 24 / 869 24 24 24 Av. Patrice Lumumba n.290 - Maputo
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Courses                                      Monthly Duration 

Cutting Sewing and Molding                   03 Months – 2500MTS

Fashion Journalism                                     06 Months – 2000MTS

Requirements: 

Registration Fee: 500MTS + 1st Tuition Fee

Copy of B.I (or any identification document)

Copy of your grade 10 or grade 12 Certificate

Guaranteed Internship at the end pf the course 

Contact: 84 539 66 73 | WhatsApp: 87 838 1270 

Address: Av. Tanzânia, no 129, Ground Floor, Alto Maé

Nina Design and Events

Graphic Design Classes That Include: 

Various types of Invitations | Cutting, gluing and finishing techniques | 

Creation of Layouts | Basic Photo Editing | Table Markers and Menus | How 

to use templates from the internet | Customized Signs  | 100% Practical 

Classes | Certificate upon completion of the course 

Vários tipos de convites | Técnicas de corte, colagem e acabamento | 

Criação de Layouts | Manipulação básica de fotos | Marcadores de Mesa e 

Menus | Como usar moldes retiradas da internet | Plaquinhas personalizadas 

| Aulas 100% Práticas | Certificado após a conclusão do curso

Adress: Av. Marien Ngouabi No. 330 – Malhangalene, Maputo 

Contact: ninaconvites1@gmail.com or 85 204 37 23
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Do you offer courses or 
know someone who does 
and would like to share them 
with us? Send an email to 
femme.minfo@ismoz.co.mz

Oferece cursos ou conhece 
alguém que oferece e gostaria 

de compartilhá-los conosco? 
Envie um email para 

 femme.minfo@ismoz.co.mz

I WANT TO DEVELOP EU QUERO DESENVOLVER
MY SKILLS MINHAS HABILIDADES
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