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sobretudo por ser uma área nova para mim,

I have always been passionate about travel.

competitivo. Mas a minha motivação é maior

orders and thought “they” were very lucky, as

pela concorrência e mercado extremamente

As a customer supervisor at DHL, I looked at

que os obstáculos. O aprendizado constante, a

they traveled all over the world.

a minha força e o que me fascina.

One day when visiting a client, I was asked if I

País é uma das nossas metas.

I could travel with my clients’ orders”. I strongly

Devido à pandemia, o turismo neste momento

later I met a lady who needed a partner to

manter o foco e não desistir.

to embrace the world of travel. Even though

conheçam-se, tenham a clareza dos vossos

something uncertain, I realized that it was

interação com os clientes e a sua satisfação são

A abertura de uma filial numa das províncias do

Arcina Dauto - Empreendedora

S

empre fui apaixonada por viagens.
Como supervisora de clientes na DHL
olhava para as encomendas e achava

que “elas” tinham muita sorte, pois viajavam
para toda parte do mundo.

Certo dia ao visitar um cliente, fui questionada

se gostava do que fazia. Na brincadeira

respondi, “gostaria de poder viajar com as
encomendas dos meus clientes”.

Acredito muito na lei da atração e meses
depois conheci uma senhora que precisava

de uma parceira para abrir uma Agência de

Viagens. Esta era a minha chance de abraçar

o mundo das viagens. Mesmo sabendo que
era um risco deixar um emprego seguro por

algo incerto, percebi que era o que realmente
desejava fazer.

Aliei as ferramentas que tinha em mãos
(Curso de Relações Públicas e Marketing,
Cursos Iata e a experiência no atendimento
de clientes) com a vontade de vencer, e em

Maio de 2003 fundei a Tara Travel, tornandome empresária. Os desafios foram enormes,

liked what I was doing. I jokingly replied, “I wish
believe in the law of attraction and months

está no seu pior momento mas o importante é

open a travel agency. This was my chance

O meu conselho para outras mulheres é,

I knew it was a risk to leave a secure job for

objectivos e sigam o vosso instinto com fé.

what I really wanted to do.

Serviços:

I combined the tools I had in hand (Public

•

Passagens

Internacionais;
•
•
•
•
•

Aéreas

Domésticas

e

Relations and Marketing Course, Iata Courses

and the experience in customer service) with

Reservas de Hotel e Acomodação;

the desire to win, and in May 2003 I founded

Aluguer de Viaturas e Transferes

The challenges were enormous, especially

Apoio na emissão de Vistos

competition

Pacotes Turísticos

Tara Travel, becoming an entrepreneur.

Seguros de Viagens

because it is a new area for me, due to the
market.

and

extremely

Arcina Dauto - Entrepreneur
Services:
• Domestic and International Air Tickets;
• Hotel and accommodation reservations;
• Vacation Packages
• Car Hire and Transfers
• Travel Insurance
• Support in issuing visas
• Sending correspondence

competitive

But my motivation is greater than the
obstacles.

Constant

learning,

interaction

with customers and their satisfaction are my
strength and what fascinates me.

The opening of a branch in one of the
provinces of the country is one of our goals.

Due to the pandemic, tourism is at its worst at

the moment but the important thing is to stay
focused and not give up.

My advice to other women is, get to know

yourself, be clear about your goals and follow
your instinct with faith.

Av. Armando Tivane, 1438.
Tel. : 21 486461

Cel.: 82 3085000/ 82 4974161/84 1031126
www.taratravel.co.mz
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The Importance of Yoga for our Core – Anne

A Importância do Yoga para o nosso núcleo -

•

A strong core lowers the risk of back pain or

Um núcleo forte diminui o risco de dores

•

Bohme

Anne Bohme

back injuries, improves your balance, gives

nas costas ou lesões nas costas, melhora o

improve your asana practices and mental

e, consequentemente, ajuda a melhorar as

poses that will help you strengthen your core.

adiante, mostramos algumas posturas que o

you better posture and consequently helps

equilíbrio, proporciona uma postura melhor

well-being. Further down we show you a few

práticas de asana e o bem-estar mental. Mais

What exactly is the core?
It is really our torso’s rather complex muscle

ajudarão a fortalecer o seu núcleo.
O que é exatamente o núcleo?

É realmente a estrutura muscular bastante

structure, on the whole designed to support

complexa do nosso torso, em geral projetada

to control movement. There is deeper muscle

todo nos permitindo controlar o movimento.

to be more superficial, like the abdominals,

seguida, existem músculos considerados mais

why is it so important to understand how our

trabalham juntos simbioticamente. Agora, por

attention is dedicated to postures that help

o nosso núcleo? Porque na prática de ioga,

core are the base of all classes, whether you’re

ajudam a manter o equilíbrio do núcleo. Então,

and stabilize the spine, all the while allowing us

para apoiar e estabilizar a coluna, o tempo

tissue and then there are muscles considered

Existe um tecido muscular mais profundo e, em

and they all work together symbiotically. Now,

superficiais, como os abdominais, e todos eles

core works? Because in yoga practice a lot of

que é tão importante entender como funciona

to keep the core balanced. So, asanas for the

muita atenção é dedicada às posturas que

an advanced level yogi or just a beginner.

asanas para o núcleo são a base de todas as

Benefits

ou apenas um iniciante.

•
•
•

Strength and stability

Flexibility and movement

Helps hold those asanas longer and
stronger

•
•
•
•
•
•

classes, seja você um iogue de nível avançado

Benefícios
•
•

Lowers the risk of back-pain

•

Helps improve proper posture

•

Improves sex

Helps prevent incontinence

Flexibilidade e movimento

Ajuda a segurar os asanas por mais tempo
e mais forte

Improves your balance and stability
Performing daily tasks requires less effort

Força e estabilidade

•
•

Reduz o risco de dores nas costas

Melhora o seu equilíbrio e estabilidade

Ajuda a melhorar a postura adequada

Realizar tarefas diárias requer menos esforço

•

Melhora o sexo

Ajuda a prevenir a incontinência

Exercício diário

Daily exercise

Para manter seu núcleo forte e equilibrado, você pode praticar estes quatro asanas:
To keep your core strong and balanced you can practice these four asanas:

POSE DE BARCO - NAVASANA
Apoiar-se nos antebraços, mãos ou até
mesmo com um joelho no tapete, envolve os

músculos oblíquos que correm ao longo das
bordas externas da parede abdominal. Se

possível, tente algumas batidas do cotovelo
ao joelho para realmente sentir a contração

muscular. Ao adicionar movimento à pose de
equilíbrio e sustentação, seu envolvimento
central será definitivamente beneficiado!

BOAT POSE - NAVASANA
This is probably my favorite posture, in which

I feel my core more intensely. When you do
it in proper alignment, the upper abdominal
wall is the main target. Although it will also

PRANCHA LATERAL - VASISTHASANA

SIDE PLANK – VASISTHASANA

Apoiar-se nos antebraços, mãos ou até

Resting on your forearms, hands, or even with

mesmo com um joelho no tapete, envolve os

one knee on the mat, engages the oblique

músculos oblíquos que correm ao longo das

muscles that run along the outer edges of the

possível, tente algumas batidas do cotovelo

knee taps to really feel the muscle contraction.

muscular. Ao adicionar movimento à pose de

holding pose, your core engagement will

bordas externas da parede abdominal. Se

abdominal wall. If you can, try some elbow-to-

ao joelho para realmente sentir a contração

By adding movement to the balancing and

equilíbrio e sustentação, seu envolvimento

definitely benefit!

central será definitivamente beneficiado!

help strengthen your back muscles and hip

flexors. The easier version is to hold your knees

from the back putting your feet parallel to the
floor. If you can, stretch out your arms, hold 5
breaths and repeat another 2 times.
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PRANCHA DE ANTEBRAÇO - VARIAÇÃO DE PRANCHA DE ANTEBRAÇO DE FALAKASANA
FOREARM PLANK - PHALAKASANA FOREARM VARIATION

POSE DE CORVO -BAKASANA
Poses que requerem equilíbrio são ótimas

para fortalecer o núcleo. Para chegar a essa
postura, deve puxar o abdômen para cima

para arredondar a coluna e criar mais força e
altura. Se achar que é muito difícil equilibrar-

se nos braços, tente equilibrar-se nas costas.
Para isso, você precisa colocar os joelhos

nas axilas e as coxas no peito, mantendo os
braços esticados para cima.
Photo by Linha Cunha Photography

CROW POSE -BAKASANA
Poses that require balance are great for

Esta é uma variação da postura da prancha que pode fazer com os braços esticados, sempre
olhando para baixo, para evitar forçar o pescoço. Ao “descansar” nos antebraços, pode intensificar
a postura, aproximando os pés um do outro. A maneira mais fácil é fazer essa postura de joelhos.

Seja qual for a maneira que escolher, é importante sempre manter os ombros alinhados com os

cotovelos e os antebraços paralelos à largura dos ombros. Fique estático por 5 respirações. Para
torná-lo mais intenso, pode levantar alternadamente uma perna e depois a outra, 5 vezes cada.

strengthening the core. To get to this pose you

must draw the abdomen up and in to round the
spine and create more strength and height. If

you find balancing on your arms too hard you

can try balancing on your back. For this you
need to place your knees in your armpits and
your thighs on your chest, keeping your arms
stretched upwards.

This is a variation of the Plank Pose which you can do with your arms stretched, always looking

down, to avoid straining your neck. As you “rest” on your forearms you can intensify the posture,
placing your feet closer together. The easier way is doing this posture on your knees. Whichever

way you choose it’s important to always keep your shoulders aligned with your elbows and your
forearms parallel to the width of your shoulders. Stay static for 5 breaths. To make it more intense
you can lift alternately one leg and then the other, 5 times each.

INQUIRIES / BOOKING / COLLABORATIONS:
84 634 6892
hello@cristinadionisio.yoga
www.cristinadionisio.yoga
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Quânticas. O que mais me

de dentro para fora e desperta

de

os

e incomparável.

recuperação

fascina neste meu ramo são
resultados

vindos

dos

relatos dos pacientes que de

corporais,

restauração

da

de

auditórios, feiras da saúde e outros fóruns, de modo a disseminar

cirurgias,

restrições a todos os níveis, temos que ser criativos em divulgar

vitalidade,

activação do sistema imunológico,

os nossos serviços.

super positiva do mercado, pois, graças a recomendação

cirurgias,

Porém, para nossa grande satisfação, temos tido uma resposta

estar, a leveza,

alegria e

variado técnicas e terapias

dos sistemas do corpo (digestivo,

regular por parte dos nossos queridos pacientes conseguimos

de trauma, de uma depressão

@ ACCESS CONSCIOUSNESS &

manifestam a cura, o bem-

Quânticas oferece um leque

activação

felicidade após a recuperação

quânticas da marca americana

linfático, respiratório, metabólico).

ou o alívio de um sintoma de

da marca ThetaHealing.

b) Empoderamento pessoal &

um distúrbio mais delicado.

A

-

Em 2 a 5 anos pós Covid,

humano

impacto nacional agregada

e consequente transformação

gestão de relações interpessoais

cura e bem-estar do público

motivação

organizacional.

análise

do

campo

do

de

funcionamento

Corporativo

Atendimentos

em

corpo

individuais ou em grupos sobre

expansão da sua consciência

motivação, empoderamento &

a uma real mais valia na

positiva

de

desde

marca.

uma

dos

marca

eletromagnético
de

atendimentos
cheios

de

no

do

seu

do

todo

indivíduo

e

é

primordial desta

autoconhecimento,

-

foro

workshops

A nossa Marca oferece no

empoderamento

- terapeutas nestas áreas nas

técnicas e terapias quânticas

tipo

e

de

colaboradores

palestras,

para
de

e

de

líderes

qualquer

momento,

Terapias Quânticas foi províncias que se proponham

nas áreas:

melhoria

2020. Fundara Quantum Vitae foi

a) Saúde & Bem estar

especificidades.

o de conceber uma marca ligada companheiras da aventura do

gestão

de

A Quantum Vitae, através das suas

e

pânico, rupturas emocionais,

abordagem singular, encarando

ansiedade,

único de potencial infinito.

A

Vitae

fundada em Fevereiro de para tal.

a realização de um sonho antigo, Um conselho para as minhas

seguintes

familiar

formações

empatia e humanidade até ao

as

propósito,

pessoal,

Organização

organização
do

para

ambiente

a

de

trabalho, performance e outras

Barras de Access Mitigação,
e

de

manter a nossa marca activa.

sessões

impacto na formação de mais

Quantum

os seus resultados. Neste momento de confinamento e

recuperação

personalizados

Terapeuta e Empoderadora Quântica

alergias,

A Quantum Vitae - Terapias

Imagino

Fundadora da Quantum Vitae

o nosso próprio talento, único

dores

sorriso incrédulo por vezes,

insônia, medo, ansiedade ou

Lara Pacheco Faria
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desbloqueio

84 305 18 84

a relações humanas, empatia empreendedorismo:

doenças

de

técnicas e terapias, oferece uma

quantumvitaemoz@gmail.com

e de grupos a fim de impactar “Levem o Medo com Vocês

traumas, psicoses, depressão,

cada indivíduo como um ser

quantum.vitae.moz

na

empoderamento

individual

transformação positiva de mas não se deixem paralisar

pessoas e instituições.

por ele. Tudo que é novo
naturalmente

que

assusta

Maior desafio foi lançar um mas tudo faz sentido e vale
produto novo num mercado sempre a

pena, quando

ainda em aprendizado sobre se segue um sonho ou um

Curas Energéticas e Técnicas chamado que nos faz vibrar

estima,

e

sintomas

baixa

mágoas,

sentimentos

auto-

angústias,

destrutivos,

pontos de vista fixos.
MTVSS

-

Sistema

Terminal

Molecular

de

Desprendimento da Valência
:

Alívio

Quais os maiores desafios que
enfrentam actualmente?

O maior desafio actual é a
promoção

destas

revolucionárias

em

técnicas

grandes
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scares but everything makes

MTVSS

when a dream or a call follows

Relief from bodily pain, allergies,

sense and is always worthwhile,
that makes us vibrate from the
inside out and awakens the our
own unique and incomparable
talent.

Therapies

Lara Pacheco Faria
Founder of Quantum Vitae
Quantum Therapist

Q

of

happiness after recovery
from trauma, depression

or relief a symptom of

Vitae-

Quantum

offers

a

techniques

wide

and

ThetaHealing brand.
The

analysis

ACCESS

from

the

of

the

biggest challenge was to launch impact on the training of
a new product in a market still more therapists in these a) Health & Wellness
Access
Bars
Mitigation,
learning about Energy Healing areas in the provinces.

Advice for my companions management and unblocking
on the adventure of of panic disease and symptoms,

emotional breakdowns, trauma,
What fascinates me most in my entrepreneurship.
field are the results from the “Take Fear with you but psychosis, depression, anxiety,
reports of patients who, with an don’t let yourself be low self-esteem, hurts, anxieties,
incredulous smile, sometimes paralyzed by it. Everything destructive feelings, fixed points
healing,

surgery,

activation

of

the immune system, recovery

from surgery, activation of the
(digestive, lymphatic, respiratory,
metabolic) .

well- that is new naturally that of view.

eliminating and eradicating the
mitigating certain symptoms of
Energetic facelift reversing the
appearance
face

training for leaders and employees of any type of organization
to improve the work environment, performance and other
specificities.

Quantum Vitae, through its techniques and therapies, offers a

unique approach, facing each individual as a unique being of
infinite potential.

What are the biggest challenges you face today?

The biggest challenge today is to promote these revolutionary

degenerative diseases.

group and well-being of the
empowerment in order to impact public, from personalized Our Brand currently offers
on the positive transformation services full of empathy the following techniques and
of people and institutions. The and humanity to the quantum therapies in the areas:

manifest

from

chromatic of time regression and

&

@

and

and Quantum Techniques

restoration of vitality, recovery

CONSCIOUSNESS

brand

Founding Quantum Vitae was In 2 to 5 years after COVID, I and the consequent positive
the fulfilment of an old dream; imagine a national impact transformation of the individual
one of conceiving a brand linked brand added to a real is the primary motivation of this
to human relations, empathy added value in the healing brand.
individual

System:

Body Processes - Techniques for

uantum Vitae - Quantum insomnia, fear, anxiety or a electromagnetic field of the
human body as a whole and the
Therapies was founded more delicate disorder.
expansion of its consciousness
in
February
2020.

and

Detachment

Molecular

quantum therapies from the
American
being, lightness, joy and

Valencia

functioning of the body’s systems

Quantum
range

Terminal

-

of

aging

(non-invasive

technique).

of

the

energetic

techniques in large auditoriums, health fairs and other
forums, in order to disseminate their results. In this moment

of confinement and restrictions at all levels, we have to be
creative in promoting our services.

However, to our great satisfaction, we have had a super positive
response from the market, because thanks to the regular
recommendation from our dear patients we have managed
to keep our brand active.

Cleaning of the electromagnetic
field
&

(body,

spaces)

-

environments

cleaning

and

harmonization of the energies of
the electromagnetic field of the
object in question.
b)

Personal

-

Attendance

Empowerment
or

group

&
in

sessions

Corporate
individual
on

self-

Lara Pacheco: Quantum Vitae
84 305 18 84

knowledge, purpose, motivation,

quantumvitaemoz@gmail.com

of interpersonal relationships of a

quantum.vitae.moz

empowerment & management
personal, family and organizational

nature - Organization of lectures,
workshops

,empowerment
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y passion for cooking and baking cakes

started a long time ago, but I started
officially with the business in 2017and

it was only in 2020 after a lot of difficulty that I

finally named my business and gave it the much
deserved jump start.

A

The decision to start my own business came
e fazer bolos

Agrados da cris é uma empresa de doces e

começei com o negócio em 2017, e só

proprietaria Crislaine Maluleca que teve apoio

paixão pela cozinha

começou já a um bom tempo, mas

em 2020 depois de muita dificuldade começei

em dar nome e obviamente abrir um negocio
próprio.

A decisão de criar um negócio próprio surge na
expectativa de querer ajudar a minha família e
mesmo por amor e gosto por cozinhar.

Desafios enfrentados foram a falta de clientes,
falta de confiança, bem como a falta de valores
monetarios para obtenção do material.

Minha gratificação está no resultado perfeito
daquilo que as minhas maõs produziram e o
bom retorno dos meus clientes.

Nos próximos anos gostava de ser reconhecida
pelo menos em uma parte do mundo, onde a
cultura Moçambicana chega.

O meu conselho para outras mulheres é dizer
que, nunca devemos deixar de fazer o que mais

gostamos, pois nunca seremos reconhecidas

salgados, cujo nome é proveniente do nome da
do seu melhor amigo (Nilton Machai) e da sua
familia pra atribuiçao do mesmo. Tem como
slogan ‘FEITOS COM AMOR’.

from the hope of wanting to help my family as
well as the love and taste for cooking.

The challenges I faced were the lack of customers,

lack of confidence, as well as the lack funding to
purchase my kitchen equipment.

My gratification is a perfect result of what my
hands produced and good feedback from my
clients.

In the coming years, I would like to be recognized
by at least one part of the world, to wherever
Mozambican culture has expanded.

My advice to other women is that we should

never stop doing what we love, as we will never
be acknowledged. A Bible verse that always

comforts me is: Ecclesiastes 3: 1 – Everything
happens in God’s time.

“Agrados da cris” is a sweet and savoury

company, whose name comes from the name

of the owner Crislaine Maluleca who had the
support of her best friend (Nilton Machai) and

We make: Biscuits, Homemade Cakes,

Croissants, Cupcakes, Custard Dipped

Cupcakes, Gulabos, Samoosas, Rissois &

her family for the assignment of the same. Its
slogan is ‘MADE WITH LOVE’.

pelo publico. Um verso da Bíblia que sempre me

84 83 89587 ou 87 83 89 589

Tempo De Deus.

84 83 89587 ou 87 83 89 589

conforta é Ecclesiastes 3:1 – Tudo Acontece No

More!
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REGULAÇÃO EMOCIONAL

egulação emocional é a capacidade de

controlar e lidar de forma adaptativa com

as dificuldades da vida. o processo que faz

devidos sua importância para nossa adaptação
no decorrer da vida e no desenvolvimento.

secundárias e terciárias e assim é possível se

existência ele é que protege o nosso bem maior

básicas são fundamentais ao desenvolvimento.

a nós mesmos o medo é proteção é prevenção

A seguir temos as seis emoções básicas: amor,

referente ao perigo e no desenvolvimento do

falar de educação socioemocional, as emoções

a vida, sem o medo nos tornaríamos prejudiciais
os pais de início são os que influenciam os filhos

alegria, tristeza, raiva, medo e nojo.

medo. O medo é um forte componente social de

Amor: O amor é a emoção que une, faz com

se respeita as regras por medo do que pode

ordem a partir do momento que se tem medo

Não ter as emoções reguladas é como estar

que os vínculos se estabeleçam a carência do

acontecer, assim acontece a harmonia e ordem

que influenciam o bem estar e a autonomia, o

estar sentindo aquele determinado sentimento

não desenvolverem empatia, apegos inseguros,

excesso de medo gera fobias, incapacidades

chamados de regulação emocional (LAZARUS,

no sujeito a capacidade de sofrer menos

seguras, as falhas no reprodução do amor pode

(CAMINHA, 2014)

isso é impossível

pois elas fazem parte do

borderline, psicopatia, narcisista e histriônico, já

Nojo: A carência do nojo leva ao risco de

capacidade de dominar ou induzir as emoções

importante e entendê-las e saber lidar com

capaz de fazer com que os filhos não aprendam

necessário para a sobrevivência sentir nojo, o

como se vive e se apresentam. Regular as

regulação emocional é aprender a identificar e

geram segurança e confiança para que os filhos

ao risco da vida, o nojo nos impede de estar

se desenvolver fora no meio familiar e de suas

transtornos como o TOC. (CAMINHA, 2014)

o sujeito tomar decisões, equilibrar sua reação
emocional, são comportamentos

perdido dentro de si, não sabendo o porquê de

amor pode gerar invalidações, faz as pessoas

social o medo precisa estar bem equilibrado o

desenvolvimento dos potenciais humanos são

e qual sentimento. Regulação emocional produz

o amor une os filhos aos pais desenvolve bases

sociais impedindo que o indivíduo viva e desfrute.

1991 apud SANTANA E GONDIM 2016).

emocionalmente, não é eliminar as emoções

levar a transtornos mentais como personalidade

na nossa

organismo e precisamos delas para viver, o

o excesso gera baixa autonomia, dependência

que se tem em um dado momento e o modo

elas. (LINEHAN, 2018). Um passo importante na

a explorar o mundo e se desenvolverem, não

nojo se torna uma reação de proteção ao perigo,

emoções pode ser intuitivo e é possível controlá-

a rotular as emoções atuais.

consigam sair da dependência dos pais, viver e

em risco. O excesso do nojo esta relacionado a

isso quer dizer que elas estão desreguladas,

Muitas pessoas não têm capacidade de se

proteções. (CAMINHA 2014)

ter um controle, domínio sobre suas emoções

deprimidas, não sabem resolver seus problemas,

Alegria:

las de forma correta. Regulação emocional é

interação. Muitas habilidades se desenvolvem

prazer o que leva a um quadro depressivo.

auxilia a refletir sobre nossas emoções, refletir

próprias emoções.

vida. Nós nos

constituímos cognitivamente

necessárias para as construções e adaptações

sobre o nosso comportamento, é através

Nós concretizamos as emoções em nós mesmo

saber lidar com perdas, ganhos, fracassos,

como uma renovação do contrato social, um

nossas ações, a capacidade de ficar triste

cria das emoções dentro de si leva-o tanto a

tudo isso faz parte do ser humano. Chorar,

é o sorriso capaz de desarmar e aproximar

tristeza em excesso transforma as pessoas

emocional. As emoções sofrem mudanças em

comunicar são fundamentais, as emoções vem

para a aproximação. CAMINHA (2014)

desenvolver socioemocionalmente, tristeza em

e sociedades as emoções são socializadas, ou

são aquelas que se acredita nascer conosco

emocional se tornou alvos de muitas pesquisas

pois a partir delas se desenvolvem as emoções

e reação

A regulação é emocional está

las. Quando as emoções estão fora do controle

contaminações e prejudica o organismo se faz

Tristeza:

A

tristeza

leva

a

pensamentos

quando uma determinada pessoa não consegue

desenvolver emocionalmente para a vida. Elas são

não conseguindo expressa-las ou experimenta-

agressivas, sem capacidade de diálogo e

impossibilidade de sentir e de desfrutar do

sua existência em algo irrelevante. A tristeza nos

ter a capacidade de entender e identificar suas

dentro do ciclo familiar e persiste por toda a

As

fazem

sobre o que estamos sentindo, leva a pensar

a partir das relações do contexto familiar,

e reciprocidade social. A alegria funciona

da tristeza que pensamos e ponderamos

e nos outros, assim esse modelo que o indivíduo

frustrações, sucessos, saber fazer escolhas,

ponto importante dentro da emoção alegria

leva a reflexão, autoavaliação e mudança. A

uma conduta disfuncional como para regulação

sorrir, interagir, falar, se relacionar, ter afeto, se

socialmente as pessoas é como um convite

mais dependente, incapazes de explorar e se

diferentes tempos históricos e diferentes culturas

do nosso código genético, as emoções básicas

seja são constituídas socialmente. A regulação

é importante conhecer as emoções básicas

A

carência

demonstrações

Medo:

de

na

alegria

alegria

se

leva

a

negativos traz culpa, medo e pode transformar

excesso é depressão. (CAMINHA, 2014)

A carência do medo provoca o

Raiva: A carência da raiva gera pessoas

vida o medo se torna uma das bases para a

e faz parte da nossa construção natural. Raiva

descontrole dos impulsos levando riscos a

vulneráveis e sem proteção. A raiva é normal
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leva o indivíduo a se defender é uma forma

amor em excesso prejudica o desenvolvimento

sobrecarregadas gerando doenças, tristezas

um comportamento pegajoso, e o excesso de

de preservar a vida, e não deixar as emoções

socioemocional e a pessoa pode desenvolver

em excesso e depressão. Seu excesso gera um

amor ao outro tira de nós o amor próprio.

2014).

Aprender a regular nossas emoções nos ajudará

transtorno explosivo intermitente. (CAMINHA,

a ter uma vida mais pacífica e agradável.

As emoções reguladas de forma incorreta

podem ser um “problema”, para o corpo, para

o desenvolvimento socioemocional. Traz o
sentimento

de

incapacidade,

infelicidade,

identidade distorcida. Nesse caso tu não tens
a capacidade de enfrentar os acontecimentos,

sofre de baixa autoestima, exibicionismo, e tem
a necessidade de atenção extrema.

Precisamos aprender a lidar com nossas

emoções. Por exemplo, temos o direito de sentir

raiva mas também temos dever de controlála a raiva não deve nos dominar, prejudicar

e maltratar os outros a nossa volta, tudo isso

deve ser desenvolvido desde pequenos. O

Caso tenha alguma dúvida que gostaria de
colocar à nossa psicóloga residente, Dra. Luana

Santos, por favor envie um email com a sua
questão e ela responderá na próxima edição.
femme.minfo@ismoz.co.mz

Por Luana Santos, Psicóloga
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EMOTIONAL REGULATION
Emotional regulation is the ability to adaptively

feeling that particular feeling and which feeling.

process that makes decisions, that balances

the ability to suffer less emotionally, it is not to

are behaviours that influence well-being and

they are part of the organism and we need them

is called emotional regulation (LAZARUS, 1991

and to know how to deal with them. (LINEHAN,

control and cope with life’s difficulties. The

Emotional regulation produces in the subject

your reaction and your emotional reaction,

eliminate emotions, this is impossible because

autonomy, the development of human potentials

to live, the important thing is to understand them

apud SANTANA E GONDIM 2016).

2018) An important step in emotional regulation

Emotional regulation is our ability to dominate

Many people do not have the capacity to develop

moment and the way we live and present

how to solve their problems, aggressive, without

and you can control them. When emotions

Many skills develop within the family cycle and

unregulated, when a certain person is unable

cognitively from the relationships of the family

unable to express or experience them correctly.

failures, frustrations, successes, knowing how

understand and identify your own emotions.

being.

We realize emotions in ourselves and in others,

fundamental, emotions come from our genetic

the emotions within him leads him both to a

believed to be born with us it is important to

regulation.

in

develop the secondary and tertiary emotions

and societies, emotions are socialized, that

education, basic emotions are fundamental to

is learning to identify and label current emotions.

or induce the emotions that we have at a given

emotionally. They are depressed, not knowing

themselves. Regulating emotions can be intuitive

the capacity for dialogue and interaction.

are out of control this means that they are

persist throughout life. We are constituted

to have control, control over his emotions and is

context, knowing how to deal with losses, gains,

Emotional regulation is having the ability to

to make choices, all of this is part of the human
Crying,

smiling,

interacting,

talking,

relating, having affection, communicating are

so this model that the individual creates from

code, the basic emotions are those that are

dysfunctional

emotional

know the basic emotions because from them

different historical times and different cultures

and so it is possible to talk about socioemotional

is, they are socially constituted. Emotional

development.

behaviour

Emotions

and

undergo

to

changes

regulation has become the subject of much

Not having your emotions regulated is like being

lost inside yourself, not knowing why you are

The following are six basic emotions: love, joy,
sadness, anger, fear and disgust.

Love: Love is the emotion that unites, causes

disabilities preventing the individual from living

bonds to establish the lack of love can generate

and enjoying life. (CAMINHA, 2014)

empathy, insecure attachments, love unites

Disgust: The lack of disgust leads to the risk

failures in reproduction of love can lead to

necessary for survival to feel disgust, disgust

psychopathy, narcissistic and histrionic, since

risk of life, and disgust prevents us from being in

capable of preventing children from learning

such as OCD. (CAMINHA, 2014)

generate security and trust so that children are

Sadness: Sadness leads to negative thoughts,

develop outside the family environment and

irrelevant. Sadness helps us to reflect on our

invalidations,

makes

people

not

develop

children to parents develops secure bases,

of contamination and harms the body if it is

mental disorders such as borderline personality,

becomes a protective reaction to danger, to the

excess generates low autonomy, dependence

danger. Excess of disgust is related to disorders

to explore the world and develop, they do not

able to leave their parents’ dependence, live and

brings guilt, fear and can make your existence

their protections. (WALK 2014)

emotions, reflect on what we are feeling, leads

Happiness: The lack of joy leads to the impossibility

sadness that we think and ponder our actions,

to thinking about our behaviour, it is through

of feeling and enjoying pleasure, which leads to

the ability to be sad leads to reflection, self-

necessary for constructions and adaptations

makes people more dependent, unable to

the social contract, an important point within the

sadness is depression. (CAMINHA, 2014)

and bringing people together socially, and it is

Anger: The lack of anger generates vulnerable

a depressive situation. Demonstrations of joy are

assessment and change. Excessive sadness

and social reciprocity. Joy works as a renewal of

explore and develop socio-emotionally, excess

emotion of joy is the smile capable of disarming
like an invitation to get closer. CAMINHA (2014)

Fear: The lack of fear causes uncontrolled

and unprotected people. Anger is normal and
is part of our natural construction. Anger leads

the individual to defend himself. It is a way

impulses taking risks to life fear becomes one of

of preserving life, and not leaving emotions

greatest good life, without fear we would become

and

the bases for existence it is that it protects our

overloaded causing illness, excessive sadness

harmful to ourselves fear is protection and

intermittent explosive disorder. (CAMINHA, 2014).

children regarding danger and the development

Incorrectly

from the moment you are afraid you respect the

development. It brings the feeling of incapacity,

and social order happens, fear needs to be well

you do not have the capacity to face events, you

prevention. Parents are those who influence their

depression.

Its

regulated

excess

generates

emotions

can

be

an

a

of fear. Fear is a strong social component of order

“problem” for the body, for socioemotional

rules for fear of what may happen, so harmony

unhappiness, and distorted identity. In this case,

balanced, excess fear generates phobias, social

have a low self-esteem, suffer from exhibitionism,
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and have a need for extreme attention.

also have a duty to control it. Anger must not

We need to learn to deal with our emotions. For

us, all of this must be developed from an early

example, we have the right to feel anger but we

Por Luana Santos, Psicóloga
If you have any questions you would like to ask

our resident psychologist, Dr Luana Santos,

please send an email with your question and
she will answer it in the next issue.
femme.minfo@ismoz.co.mz

dominate, harm and mistreat others around

age. Excessive love impairs socio-emotional
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FITNESS BLUEPRINT MOÇAMBIQUE

três a quatro semanas, você estará condicionado

o suficiente para tentar diferentes variações das
atividades que tem feito, como adicionar pesos,
correr morro acima ou mesmo adicionar novas
atividades.

O que é mais importante do que um bom plano é
que você continue em movimento. Consistência
é o segredo que separa os vencedores dos

desistentes. À medida que introduz os exercícios
em sua rotina diária, haverá mais tensão aplicada

à sua anatomia, por isso é crucial que você
Como fazer “Fitness” ?

opressor, em vez de manter a cabeça

do ano, com muito estilo em seus passos,

necessários para aquele dia específico.

se, apenas para descobrir que dentro de

diárias que o manterão motivado e no jogo

Já ouviu falar ou viu pessoas que no início

baixo e se concentrar apenas nos esforços

vão para o ginásio da esquina, inscrevem-

Ganhe impulso adquirindo pequenas vitórias

três semanas estão pagando mensalidade

por muito tempo.

dessas pessoas. Na maioria dos casos, o

Não ter tempo suficiente não é uma desculpa

abordam esse novo desafio. A maioria

bom plano de treinamento é aquele que

exercitar, e não estamos falando apenas

a quatro atividades realizadas em 25-35

Requer conhecimento mental tanto quanto

precisa necessariamente de um ginásio

e não vão ao ginásio? Talvez tu sejas uma
que tende a dar errado é como as pessoas

válida para não se exercitar, porque um

das pessoas não sabe realmente como se

se encaixa na sua agenda pessoal. Três

sobre os movimentos e técnicas necessárias.
conhecimento físico.

Como um iniciante, recomendamos que

minutos são suficientes para começar. Não
para isso, você pode fazer em casa. Burpees,
flexões, agachamento de peso corporal e

corrida são apenas algumas atividades para

tenha um plano e um método muito simples

escolher.

exercícios é um bom começo; em algum

No início, é perfeitamente normal fazer o que

desempenho semana após semana. Treinar

conforme você se adapta às atividades,

um estado em que estará sempre olhando

intensidade, pois as coisas ficarão mais

de monitorar seu progresso. Um diário de
lugar onde possa escrever como está seu

achar mais confortável e agradável, pois

sem rastrear seu progresso o colocará em

seu corpo lhe dirá quando aumentar a

para a montanha inteira, o que pode ser

fáceis e sua confiança aumentará. Depois de

compense isso com uma nutrição adequada,

mais água e tempo de recuperação suficiente;

7-9 horas de sono por dia e pelo menos 2 dias de
descanso por semana.

Se tiver qualquer pergunta sobre nutrição,
envie para femme.minfo@ismoz.co.mz e o
expert irá responder na próxima edição.

CURIOSIDADES
Estudos

fazerem

recentes

alertam as pessoas para não

alongamentos

antes

dos

exercícios,

sugerindo que isso realmente impede o desempenho
do seu corpo. De acordo com esta pesquisa, os

corredores correm mais devagar, os saltadores
saltam menos alto e os levantadores de peso se

levantam mais fracamente com o alongamento.
Se o objetivo é reduzir as lesões, o alongamento

antes do exercício não é útil. Seu tempo seria melhor

gasto aquecendo seus músculos com movimentos
aeróbicos leves e aumentando gradualmente sua
intensidade.
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FITNESS BLUEPRINT MOZAMBIQUE
How to do Fitness ?

necessarily need a gym membership for this,

who at the beginning of the year, with a

body weight squats and sprinting are just a

the local gym, sign a membership only to

it is completely okay to do what you find most

for a membership they don’t use? Maybe you

the activities your body will let you know when

tends to go wrong is how people approach

and your confidence builds. After three to

doesn’t really know how to exercise, and we

try different variations of the activities you’ve

and necessary techniques. It requires mental

up hill or even adding new activities.

Have you ever heard of or seen individuals

you can do it at home. Burpees, push ups,

particular gusto in their step, head over to

few activities to choose from. In the beginning

find that within three weeks they are paying

comfortable and enjoyable, as you adapt to

are one of these people. In most cases what

to up the intensity as things will get easier

this new endeavor. The average person

four weeks you will be conditioned enough to

are not only talking about the movements

been doing such as adding weights, sprinting

know how as much as physical know how.

FUN FACT:

What is more important than a good plan

As a beginner we recommend you have a

is that you just stay moving. Consistency

your progress. An exercise journal will do the

the achievers from the dropouts. As you

plan and a very simple method of tracking

is the not so secret, secret that sets apart

trick here, somewhere you can write down

introduce exercise to your daily routine there

out. Training without tracking your progress

so it is crucial that you compensate for this

looking up at the entire mountain, which can

enough recovery time; 7-9 hours of sleep per

how you are performing week in and week

will be more strain applied to your anatomy,

will place you in a state where you are always

with adequate nutrition, more water and

be overwhelming, instead of keeping your

day and at least 2 rest days per week.

Recent studies caution people away from stretching

before workouts, suggesting it actually impedes your
body’s performance. According to this research,
runners run more slowly, jumpers jump less high,

and weight lifters lift more weakly by stretching. If
the objective is to reduce injury, stretching before
exercise is not helpful. Your time would be better

head down and focusing only on the efforts
necessary for that particular day. Build

spent by warming up your muscles with light aerobic

momentum by acquiring small daily victories

movements and gradually increasing their intensity.

which will keep you motivated and in the
game for the long run.

Not having enough time is not a valid excuse

not to exercise because a good training plan
is one that fits into your personal schedule.

Three to four activities performed in 25-35

minutes is enough to start off with. You don’t

If you have any questions, please feel to send them in to
femme.minfo.@ismoz.co.mz and our expert will respond to them in our
next issue.
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O DIREITO DE ACÇÃO

POPULAR NO ORDENAMENTO
JURÍDICO MOÇAMBICANO

A

popular

de eleger representantes que

prevista no número 1

a árdua função de governar o

acção

constitucionalmente

possam executar, com afinco,

do artigo 81, se revela como

Estado, detém a possibilidade

da cidadania, por servir de

provenientes daqueles que,

moçambicano possa pleitear

foram

instrumento para o exercício

de

caminho para que o cidadão

directa

judicialmente, a declaração

exercício de tais deveres.

actos que sejam prejudiciais

A acção popular é capaz de

moralidade

se expandem de modo a

de nulidade e a anulação de

controlar
ou

os

actos

indirectamente,

escolhidos

para

o

gerar efeitos positivos, que

ao

favorecer toda a população

acção

da iniciativa de um autor

ao exercício da cidadania

os moçambicanos, sendo de

de uma medida judicial, a

pela minimização de todas

interesse público através da

lesivas que afligem o povo

património

ao

meio

público,

administrativa,

ambiente

e

património histórico e cultural.

Moçambicana

popular

popular, os direitos de todos

Por

outro

lado,

traz

a

efectividade

através

através

grande utilidade na busca

busca pela supremacia do

as condutas administrativas

soberania popular, prevista

moçambicano.

Democrático

Entretanto,

por

materializar,

como fundamento do Estado
de

Direito.

inerentes

há

ao

à justiça para a defesa de bens jurídicos de

abster da prática de actos que coloquem em

respeito à promoção e facilitação do acesso

pandemia ou pelo contrário que faça anular ou

natureza

risco a vida dos moçambicanos.

supra-individual.

Estes

aspectos

estão associados ao excesso de formalismo

e complexidade que caracteriza quaisquer

Ademais este instituto da acção popular

atendendo à realidade moçambicana, onde

para decretação do estado de guerra ou de

analfabeta, havendo tão poucos advogados e

por exemplo, uma vez que as entidades

de prestar a assistência jurídica aos cidadãos, o

3 anos de ataques armados e mortes de

mais preocupada com a justiça e a descoberta

além do crescente aumento de deslocados,

a mera obsessão pelo rigor formalístico, em

humanitárias daquelas populações.

dos mecanismos estabelecidos na lei, mas

poderia servir para diversos outros fins como

grande parte da população moçambicana é

sítio em Cabo delgado ou nos distritos atacados

técnicos ou assistentes jurídicos susceptíveis

competentes ainda não o fizeram passados

que exigiria do magistrado judicial uma postura

cidadãos moçambicanos e estrangeiros, para

da verdade material, do que, simplesmente,

que conduzem à decadência das condições

aspectos

processo

administrativo

contencioso

cidadão Moçambicano, o qual,

os interesses associados à

se encontra a serviço de cada

que

coincidem

com

além de possuir a prerrogativa

consagração do direito de

Portanto, faz sentido que o povo face a aparente

A mudança que precisamos começa com a

inércia e falta de respostas do governo use da

para que a acção popular seja mais flexível,

vem colocando em causa a nossa economia, os

e que esteja ao dispor de todo e qualquer

a nossa dignidade e a nossa soberania como

aprovação de um quadro processual específico

acção popular para lidar com esta situação que

simplificada, que possa ser facilmente acionável

nossos recursos, a nossa paz, as nossas vidas,

cidadão interessado, garantindo deste modo, o

Estado.

acesso à justiça de forma mais indiscriminada e
em tempo útil.

Com o cenário em que vivemos actualmente,
torna-se ainda mais gritante a necessidade
de se legislar em termos concretos sobre este
instituto, estamos em uma situação em que

Assim sendo, a acção popular

não

ajudem até mesmo na prevenção contra esta

termos de acesso ao direito e à justiça.

à

ao

acção popular, nomeadamente, no que diz

seria oportuno que o povo tivesse como tomar
acção não apenas para anular medidas que

lesem o património público, mas também de

aspectos como é o caso da saúde pública

nestes tempos de pandemia podendo ainda
usar a acção popular como forma de forçar as

entidades competentes a tomar acções que
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The change we need begins with the approval of

a specific procedural framework so that popular

THE RIGHT OF

action is more flexible, simplified, that can be
easily actionable and that is available to any and

POPULAR ACTION IN

all interested citizens, thus guaranteeing access

to justice for all more indiscriminately and in a

THE MOZAMBICAN

timely manner.

LEGAL SYSTEM

T

With the scenario in which we currently live, the

need to legislate in concrete terms about this

institute becomes even more striking, we are in

a situation where it would be opportune for the

he popular action constitutionally provided

the entire Mozambican population through the

people to take action not only to annul measures

itself as an instrument for the exercise

Mozambicans, being of great use in the search

aspects such as public health in these pandemic

Mozambican citizen to be able to plead in court,

conduct that afflict the Mozambican people.

force the competent authorities to take actions

of acts that are harmful to the heritage public,

administrative litigation process that do not

contrary, make it nullify or abstain the practice

historical and cultural heritage. On the other

enshrining of the right to popular action, namely,

In addition, this popular action institute could

exercise of citizenship by materializing, through a

access to justice for the defense of legal assets

changing it to decree the state of war or siege

for in paragraph 1 of article 81, reveals

initiative of a popular author, the rights of all

that damage the heritage public, but also

of citizenship, as it serves as a way for the

for the minimization of all harmful administrative

times, and can still use popular action as a way to

the declaration of nullity and the annulment

However, there are aspects inherent to the

that even help prevent this pandemic or, on the

administrative morality, the environment and

coincide with the interests associated with the

of acts that endanger the lives of Mozambicans.

hand, popular action brings effectiveness to the

with regard to the promotion and facilitation of

be used for several other purposes, such as

judicial measure, the search for the supremacy of

of a supra-individual nature.

in Cabo delgado or in the attacked districts,

foreseen as the foundation of the Democratic

These aspects are associated with the excess

have not yet done so after 3 years of armed

any of the mechanisms established in the law,

foreign citizens, in addition to the growing

Mozambican citizen, who, in addition to having

part of the Mozambican population is illiterate,

decline of the humanitarian conditions of those

can diligently carry out the arduous function of

assistants capable of providing legal assistance

the acts arising from those who, directly or

judicial magistrate a posture more concerned

face of the government’s apparent inaction and

Popular action is capable of generating positiv

than, simply, the mere obsession with formalistic

with this situation that has been jeopardizing our

the public interest through popular sovereignty,

for example, since the competent authorities

State of Law.

of formalism and complexity that characterizes

attacks and the death of Mozambican and

Therefore, popular action is at the service of every

but given the Mozambican reality, where a large

increase in displaced persons, which lead to the

the prerogative to elect representatives who

with so few lawyers and technicians or legal

populations.

governing the State, has the possibility to control

to citizens, which would demand from the

Therefore, it makes sense that the people in the

indirectly, were chosen to exercise such duties.

with justice and the discovery of material truth,

lack of responses use popular action to deal

e effects, which expand in a way that favors

rigor, in terms of access to law and justice.

economy, our resources, our peace, our lives, our
dignity and our sovereignty as a State.
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Pode

imaginar

ter

que

digitar

relatórios

financeiros com gráficos de barras e gráficos de
pizza sem um computador hoje ?

determinante da produtividade. De acordo com

por hora - com uma MÁQUINA DE ESCREVER.

essa teoria, os ganhos de produtividade são
alcançados fazendo com que os funcionários

Como,

então,

teria

melhorado

sua

trabalhem mais. No entanto, tenho certeza de

produtividade?

que podemos concordar que muitos dos ganhos

•

Inscrever-se em um curso de curta duração

de produtividade que vemos nas empresas hoje

para melhorar suas habilidades de digitação

vêm de avanços tecnológicos.

•

Substitua sua máquina de escrever por um
computador (graças a Deus pela tecnologia!)

•

Terceirizar a digitação (palavara bonita para
dizer “mandar outra pessoa fazer” )

Fatores que afetam a produtividade:

•
•
•
•
•

Métodos
Capital

Qualidade

Tecnologia
Gestão

produtividade e reexaminar a forma como o
trabalho é feito.

$$$)

e tente melhorá-las. (Gargalo: um gargalo

digitador médio, poderia completar 3 páginas

a

decidir em quais operações se concentrar.
Encontre operações de gargalo no sistema

acreditar que os trabalhadores são o principal

melhoraram

Lembre-se, quanto maior a produtividade,

– Considere o sistema como um todo ao

teve que digitar um longo relatório. Se fosses um

empresas

operação.

etapa no gerenciamento e controle de uma

Um erro comum que as pessoas cometem é

outras

todas as operações; a medição é a primeira

– Desenvolver medidas de produtividade para

Vamos pegar um exemplo arcaico e dizer que

como

– Estabeleça metas razoáveis de melhoria
– Obter apoio da administração
– Avalie as melhorias e divulgue-as

Algumas maneiras de melhorar a produtividade:

DICAS SOBRE GESTÃO DE OPERAÇÕES

obter ideias dos trabalhadores, estudar

é um ponto de congestionamento em um

sistema de produção (como uma linha de

montagem ou uma rede de computadores)
que ocorre quando as cargas de trabalho
chegam muito rapidamente para o processo
de produção manipular.)

– Desenvolver
melhorias

métodos

de

para

produtividade,

alcançar

como

maiores as vendas. (Quanto maior o salário
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Some ways you can improve productivity

improvements such as getting ideas from

•

Develop productivity measures for all

the workers, studying how other companies

operations; measurement is the first step in

have improved productivity and re-

managing and controlling an operation.

examining the way work is done.

•

Consider the system as a whole in deciding

•

Establish reasonable goals for improvement

which operations to concentrate on. Find

•

Obtain support of top management

bottleneck operations in the system and try

•

Measure improvements and publicize them

to improve them. ( Bottleneck: A bottleneck is
a point of congestion in a production system
(such as an assembly line or a computer

TIPS ON OPERATIONS MANAGEMENT
Let’s take an archaic example and say that you

of

productivity.

According

to

that

theory,

had to type out a lengthy report. If you were an

productivity gains are achieved by getting

average typist, you could possibly complete 3

employees to work harder. However, I’m sure we

pages per hour – with a TYPEWRITER. How then

can agree that many of the productivity gains

would you have improved your productivity?

we see in companies today have come from
technological advances.

•
•
•

Enroll on a short course to improve your
typing skills

Can you imagine having to type out financial

Replace your typewriter with a computer

reports with bar graphs and pie charts without a

(Thank God for Technology!)

computer today?

Outsource the Typing (A nice way to say
“make somebody else do it”)

A common mistake people make is that they
believe workers are the main determinant
Factors that Affect Productivity

•

Methods

•

Capital

•

Quality

•

Technology

•

Management

network) that occurs when workloads arrive
too quickly for the production process to
handle.)

•

Develop Methods for achieving productivity
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Statistics on Women in Mozambique

Did you know? That in 2014, Niassa had the highest annual index of 18 for girls that dropped out of
high school?

In 2018, 72% of land deeds were awarded to women in the province of Niassa – 50%, 51% and 57.2% of
land deeds awarded to women in Sofala, Zambezia and Gaza respectfully. This leads us to assume
that women in these provinces take on entrepreneurship through farming on lands that they own.

Between 2007 and 2017, the level of illiteracy of women in the country reduced from 64.2% to 49.4%
-- it’s a good number, but we still have a long way to go.
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Kitchen Chef Course

Workshops and Courses
Local and International courses

Time: 4PM- 6PM

Start date: 10 May 2021
Duration: 2 Months

Address: Av. Do Trabalho N. 2233
Call: 84 713 7375 \ 87 713 7375

Cutting and Sewing Course

Course content: Styling and Stitching
Duration: 3 Months
Fee: 8000mts

Address: Av. Do Trabalho N. 2233
Call: 84 713 7375 \ 87 713 7375

Culinary Course
Time: 10AM-12PM

Start date: 10 May 2021
Duration: 8 Weeks

Registration Fee: 1950MTS
Course Fee: 8000MTS
Limited space

Address: Av. Do Trabalho N. 2233
Call: 84 713 7375 \ 87 713 7375

Special Classes: Fashion Design

Course content: Styling and Stitching

Unitec Academy

Fee: 8000mts

Intensive Course | Duration: 2 Months |

Address: Av. Do Trabalho N. 2233

Regular Course | Duration: 3 Months |

Duration: 3 Months

Call: 84 713 7375 \ 87 713 7375

English Language Courses
Fee: 1.790MTS/month
1.300 MTS/month

Av. Salvador Allende N.60, Maputo
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Collections and Credit Management Course
03 May – 07 May 2021
Time: 09AM-12PM
Free Registration

Course Fee: 9.600MTS

** Includes manual and certificate at the end
of the course

Address: Av. 24 de Julho, INSS Building 3rd
Floor

Call: +258 232 5258

Email: formacao@rhresolve.co.mz
#SheMeansBusiness – By She Leads Africa

30 APR -- Business Finance for Entrepreneurs Workshop
3 MAY -- Facebook Marketing MasterClass

5 MAY -- Business Finance for Entrepreneurs
Accounting Course

08 May – 12 June 2021 (Only on Saturdays)
Time: 09AM-12PM
Free Registration

Course Fee: 5.200MTS

**Includes manual and certificate at the end
of the course

Address: Av. 24 de Julho, INSS Building 3rd
Floor

Call: +258 232 5258

Email: formacao@rhresolve.co.mz

6 MAY -- How to Build a Successful Brand on Instagram
7 MAY -- Instagram Workshop

10 MAY -- Facebook Tools for Business Growth
12 MAY -- Business Finance for Entrepreneurs

13 MAY -- Use Groups to Connect with Your Audience

14 MAY -- Discover Tools to Grow Your Business Workshop

30 ABR - Workshop de Finanças Empresariais para Empreendedores
3 DE MAIO - Facebook Marketing MasterClass

5 DE MAIO - Finanças Empresariais para Empreendedores

6 DE MAIO - Como Construir uma Marca de Sucesso no Instagram
7 DE MAIO - Workshop de Instagram

10 DE MAIO - Ferramentas do Facebook para o crescimento dos negócios
12 DE MAIO - Finanças Empresariais para Empresários

13 DE MAIO - Use o Grupos para se conectar com o seu público

14 DE MAIO - Workshop Descubra Ferramentas para o Crescimento do Seu Negócio
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M.infoFemme
Woman Entrepreneur

Agradecimentos // Acknowlegdements
Agradecemos a todas as mulheres maravilhosas que colaboraram

Why advertise on

We are very grateful to all the lovely ladies who collaborated

M.infoFemme

nesta edição de Abril com as suas histórias inspiradoras.

in this issue with their inspiring stories.

Woman Entrepreneur

Digital Monthly Publication for
Brands, Services and Products
Startups, Nationals and Multinationals or
Social and business influence group
It reaches leaders and employees from:
NGOs (National and International)
Diplomatic Representations
Established Companies
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EVERY WEEK
IN YOUR HAND

12 YEARS COMMUNICATING
BRANDS - SERVICES - PRODUCTS
AND MORE
#fiquememcasa
www.mozambiqueinfo.com

#stayathome

