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I started ten years ago, working in the Human 

Resource department at a company, but my 

job as time went on, wasn’t just about the 

techniques of human resources – it became 

much more than that. I noticed that there was a 

gap within businesses as well as on an individual 

level with regards to coaching and in 2017 I 

opened MM Coaching. I also have a consulting 

business I opened in 2011 also in the human 

resource area. My passion is working with people, 

studying behaviour and helping people develop 

themselves and their potential. When I started 

MM Coaching it was one of the services offered 

by my consulting business but I felt the necessity 

to separate it to give it more visibility. 

One of the reasons helping people develop is one 

of my greatest passions is when I hear someone 

complaining and they don’t realize that the 

best tool they have to create a successful life or 

change the circumstance that they would like to 

have is their own mind and how they think about 

it. I started coaching because at the time it was 

not something that was commonly heard of or 

spoken about in our industry – people didn’t know 

about it. My main objective through my branding 

and marketing was to educate our audience on 

the importance of coaching and what exactly it 

entailed. 

Educating the market was one of our biggest 

challenges; explaining to the people that 

success isn’t something created by design. 

The second challenge was educating people 

on the importance of investing in themselves. 

For example, if you want a raise at work or are 

scouting a promotion, you need to have a 

certain dominion over your mind and be aligned 

with what you have to do to get that salary raise 

or promotion. 

In the next 2-5 years, I would like to expand—I 

created an academy called “The Mind Academy” 

where the student would participate for a year 

and go through all the processes required to 

have better control of their mind and be able to 

create the results that they wish in every aspect 

of their lives. I would like to reach the entire 

country in the next 2-3 years and in 10 years I 

would like to have expanded into every other 

Portuguese speaking countries. 

My advice to other women: If you want to start 
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something new, whatever it is, it will always scare 

you. Regardless of how small or big it is, the fear 

is the same. So decide to start with the big thing 

even if you’re scared. Befriend your fear and 

get working; don’t wait for the fear to disappear 

because fear means that whatever you want to 

you start is something you’ve never done before. 

There is no such thing as small fear or big fear—

the fear is the same whether you want to open a 

business that sells ice lollies or open a business 

that has thousands of employees. 

Managing emotions is one of the biggest tools I 

use to help a lot of female entrepreneurs to stop 

fearing fear. 

Comecei há dez anos, trabalhando no 

departamento de Recursos Humanos de 

uma empresa, mas meu trabalho com o 

passar do tempo não era apenas sobre as 

técnicas de recursos humanos - tornou-se 

muito mais do que isso. Percebi que havia 

um espaço tanto dentro das empresas 

quanto no nível individual no que diz respeito 

ao coaching e em 2017 abri o MM Coaching. 

Também tenho uma empresa de consultoria 

que abri em 2011 também na área de 

recursos humanos. Minha paixão é trabalhar 

com pessoas, estudar comportamentos e 

ajudar as pessoas a se desenvolverem e 

a desenvolverem seu potencial. Quando 

comecei o MM Coaching era um dos 

serviços oferecidos pela minha empresa 

de consultoria, mas senti a necessidade de 

separá-lo para dar mais visibilidade.

Uma das razões pelas quais ajudar as 

pessoas a se desenvolverem é uma das 

minhas maiores paixões é quando ouço 

alguém reclamar e eles não percebem que 

MM COACHING
MARTA MADEIRA

melhor ferramenta que têm para criar uma 

vida de sucesso ou mudar a circunstância 

que gostariam de ter é sua própria mente 

e como eles pensam sobre isso. Comecei 

o coaching porque na época não era algo 

que se ouvia ou se falava muito no nosso 

setor - as pessoas não sabiam sobre isso. 

Meu principal objetivo por meio de minha 

marca e marketing era educar nosso 

público sobre a importância do coaching e 

o que exatamente ele envolvia.

Educar o mercado foi um dos nossos 

maiores desafios; explicar às pessoas que 

o sucesso não é algo criado por desenho. 

O segundo desafio foi educar as pessoas 

sobre a importância de investir em si 

mesmas. Por exemplo, se você deseja um 

aumento no trabalho ou está procurando 

uma promoção, você precisa ter um certo 

domínio sobre sua mente e estar alinhado 

com o que você precisa fazer para obter 

esse aumento de salário ou promoção.

Nos próximos 2 a 5 anos, eu gostaria de 

expandir - criei uma academia chamada 

“Academia da Mente”, onde o aluno 

participaria por um ano e passaria por todos 

os processos necessários para ter melhor 

controle de sua mente e ser capaz de criar 

os resultados que desejam em todos os 

aspectos de suas vidas. Eu gostaria de 

alcançar todo o país nos próximos 2-3 anos 

e em 10 anos eu gostaria de ter expandido 

para todos os outros países de língua 

portuguesa.

Meu conselho para outras mulheres: se você 

quiser começar algo novo, seja o que for, 

sempre vai te assustar. Independentemente 

de quão pequeno ou grande seja, o medo é 

o mesmo. Portanto, decida começar com a 

grande coisa, mesmo se estiver com medo. 

Fica amiga do seu medo e vá trabalhar; não 

espere que o medo desapareça, porque o 

medo significa que tudo o que você quer 

começar é algo que você nunca fez antes. 

Não existe pequeno medo ou grande medo 

- o medo é o mesmo, quer você queira 

abrir uma empresa que vende gelos doçes 

ou abrir uma empresa com milhares de 

funcionários.

Gerir emoções é uma das maiores 

ferramentas que uso para ajudar muitas 

mulheres empresárias a parar de temer o 

medo.
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STEP 1
Begin in a kneeling position. Bend your elbows to 90 degrees and pitch forward to place 

your hands and forearms on the floor.

STEP 2
Extend your legs behind you with toes tucked under to press into the plank. Distribute weight 

in your hands evenly by spreading your fingers apart, creating a stable base. Make sure to 

keep your body in a straight line, keeping your abdominal muscles tight.

STEP 3
Spicy it up by lifting one leg and then the other. Count up to 10 foreach leg and don’t forget 

to breath. Keep your hips squared, this pose is part of my daily practice. Check me reading 

the news and emails.

FOR BEGINNERS: If you are a beginner do Step one and step 2 with your knees down.

3 MINUTE3 MINUTE FOREARM 
PLANK CHALLENGECHALLENGE

3 MINUTE FOREARM 
PLANK CHALLENGE

3 MINUTE FOREARM 
PLANK CHALLENGE

For Core, Glutes and Shoulder strength and tonus.  

Try this every day for 21 days and you’ll see the difference in your Body.

Get to your forearm plank.

hello@cristinadionisio.yogawww.cristinadionisio.yoga
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PASSO 1
Comece em uma posição ajoelhada. Dobre os cotovelos a 90 graus e incline-se para 

a frente para colocar as mãos e antebraços no chão.

PASSO 2
Estenda as pernas atrás de você com os dedos dos pés dobrados para baixo para 

pressionar a prancha. Distribua o peso nas mãos de maneira uniforme, afastando 

os dedos, criando uma base estável. Certifique-se de manter o corpo em linha reta, 

mantendo os músculos abdominais tensos.

PASSO 3
Apimente levantando uma perna e depois a outra. Conte até 10 para cada perna e 

não se esqueça de respirar. Mantenha seus quadris quadrados

DESAFIO DE PRANCHA DE
ANTEBRAÇO DE 3 MINUTOS

hello@cristinadionisio.yogawww.cristinadionisio.yoga
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15POESIA POETRY

I’ve been writing since I was 12 years old. My 

themes involve mainly social issues such as 

abortion, abandonment, homelessness to name 

a few. My Inspiration comes from watching the 

news and hearing about all the numerous issues 

that affect children and the less fortunate. I 

write to give them a voice, to make and impact 

and initiate a change. I also get inspiration 

from renowned writers such as Mia Couto and 

Fernando Pessoa. 

I would honestly like to see more opportunities 

for other young writers here in Mozambique; 

more support and more incentives for the arts 

and literature. I would also like more freedom 

of speech because it is something that is 

unfortunately very restricted in our country. 

My dream is 2-3 years is to be a published poet 

and reach an even larger audience with my work. 

I want to motivate people to make a change to 

our social situation. 

And lastly, I would like to use this opportunity to 

ask for support as a young writer in Mozambique

Escrevo desde os 12 anos. Meus temas envolvem 

principalmente questões sociais, como aborto, 

abandono, para citar alguns. Minha inspiração 

vem de assistir ao noticiário e ouvir sobre todos 

os inúmeros problemas que afetam as crianças 

e os menos afortunados. Eu escrevo para dar-

lhes voz, para fazer  e iniciar uma mudança. 

Também me inspiro em escritores de renome 

como Mia Couto e Fernando Pessoa.

Eu gostaria de ver mais oportunidades para 

outros jovens escritores aqui em Moçambique; 

mais apoio e mais incentivos para as artes e 

literatura. Também gostaria de mais liberdade 

de expressão, porque é algo que, infelizmente, é 

muito restrito no nosso país.

Meu sonho é de 2 a 3 anos é ser uma poeta 

publicada e alcançar um público ainda maior 

com meu trabalho. Quero motivar as pessoas 

a fazerem uma mudança em nossa situação 

social.

E por último, gostaria de aproveitar esta 

oportunidade para pedir apoio como uma 

jovem escritora em Moçambique.

POET

POETISA

To know how you can support 

this talented young poet, send an 

email to femme.minfo@ismoz.

Para saber como  pode apoiar a Olinda, 

nossa poeta talentosa, envie um e-mail 

para femme.minfo@ismoz.co.mz

OLINDA MATLOMBE



Mayra Pereira, President of the Pillar THINK, a 

sub division of the Council of Directors of MWE.

Mozambique Women of Energy started in 

2017/2018. We were a group of women wanting to 

change the narrative of the country and with the 

desire to empower women in Mozambique and 

across Africa to become leaders of the energy 

transition and achieve SDGs 5 and 7.

Who/what drove you to start MWE?

Women´s rights to energy fail in some many 

spheres that we believed our collective voices 

could bring about that drive to make a change. 

There is a normalized lack of recognition of 

women´s multiple roles in society. A call for action 

made by Graça Machel during the Women’s 

Rights conference in October 2016 made us a 

believe we could develop a platform to support 

women and push our efforts towards achieving 

the goals established under SDG 5 and SDG 7.

In Mozambique, many of us, from public / private 

/ civil society sectors, were pushing for individual 

projects to create change. The creation of a 

platform like MWE opens the doors for collective 

efforts, rather than individual stories, for changing 

the gender-poverty-energy nexus.

What were the struggles you faced in the 

beginning and throughout the process?

There are always struggles in the creation of 

such big initiatives. Perhaps we could reflect on 

one of these struggles that was to strategically 

understand how create ways for women to 

become more represented in the energy sector. 

Women are underrepresented, in general, in the 

energy sector. To address this concern, MWE 

developed four main pillars: 

THINK Pillar: We define and execute Research 

Projects to provide solutions for decision- makers 

and the society as a whole our Commitment.

BUILD Pillar: We provide capacity building 

training to the public & private sector with local 

and global academic partners.

CONNECT Pillar: We organize events to establish 

connections, to share information, to learn from 

other industry stars, and to enjoy.

LEAD Pillar: We co-create leadership programs to 

ignite the new leaders of energy in Mozambique.
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What is the most fulfilling part about your 

organization?

The most fulfilling part was the development of 

a number of initiatives that deliver substantial 

value to women across of segments:

The Solar Giraffe, a structure to support a 

photovoltaic panel and a roof to create a 

community space in the locality of Manguze, 

Chongoene in Gaza while also capacitating 

the local women on leadership, gender 

empowerment in the energy sector and 

energy transition.

The design of the ENERGIZED SAGA Series 

program initially developed to be delivered in 

a presential basis in the form of a workshop, 

but due to the pandemic, it was adapted into 

a virtual webinar through Zoom launching in 

July 2020 a 1st season of 5 episodes on the LNG 

Value, 2nd season launched in June 2021 and 

a new SAGA on Energy Transition is currently 

being developed

MWE has been giving mentorship to the girl 

movers in the GIRL Move Academy

Aiding in the development of the Mozambique 

Gas Summit.

Where do you aspire to be with your 

organization in the next 2-5 years?

We are still building the platform and we 

intend that our members help us raise our 

African voices towards the creation of this 

change in the narrative of our country and 

Sub-Saharan Africa. We believe we can grow 

in number and give more women the skills 

and support needed to compete fairly for their 

space in this sector.

 

What would you say gender equality looks like 

in Mozambique at the moment (in all areas)?

In Mozambique, we need to create a bigger 

space to have more women involved in 

decision making and develop instruments 

that provide for more opportunities for women 

in the energy (and many other sectors). For 

the energy sector, men and women have 

differentiated priorities in energy services, 

and that is still in the process of being 

recognized. Gender equality is going to be a 

reality someday and MWE is going to be an 

MAYRA PERREIRA
enabler for this reality for the energy 

sector.

Do you have any empowering words for 

women in Mozambique who are too scared 

to challenge the status quo by finding a 

passion, or starting a business and finding 

their voice?

More than half of the country´s population 

is comprised of women. To achieve SDG 5 

and SDG 7, we absolutely cannot forget or 

exclude more than half of our population. 

We need women to fight and join us in this 

movement of challenging the status quo. 

Through the platform, you will get to meet 

many women that can support you and 

help you through the process. As MWE, we 

intend to amplify faces, amplify voices, so 

we are here for you.

MWE is driven by the desire to empower 

women and men in Mozambique and 

across Africa to become leaders of energy 

transition, targeting SDG 5 and 7 towards 

a sustainable development. We want to 

change the narrative of Mozambique, by 

operating as future makers.
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Mayra Pereira, Presidente do Pilar THINK, uma 

subdivisão do Conselho de Diretores do MWE.

O Mozambique Women of Energy começou em 

2017/2018. Éramos um grupo de mulheres querendo 

mudar a narrativa do país e com o desejo de 

empoderar as mulheres em Moçambique e em 

toda a África para se tornarem líderes da transição 

energética e alcançar os ODS 5 e 7.

Quem / o que o levou a iniciar o MWE?

Os direitos das mulheres à energia falham em 

muitas esferas que acreditamos que nossas vozes 

coletivas poderiam trazer esse impulso para fazer 

uma mudança. Existe uma falta normalizada de 

reconhecimento dos múltiplos papéis das mulheres 

na sociedade. Um apelo feito por Graça Machel 

durante a conferência dos Direitos da Mulher em 

outubro de 2016 nos fez acreditar que poderíamos 

desenvolver uma plataforma para apoiar as mulheres 

e impulsionar nossos esforços para alcançar as 

metas estabelecidas no ODS 5 e no ODS 7.

Em Moçambique, muitos de nós, dos setores público 

/ privado / sociedade civil, estávamos pressionando 

por projetos individuais para criar mudanças. A 

criação de uma plataforma como o MWE abre as 

portas para esforços coletivos, ao invés de histórias 

individuais, para mudar o nexo gênero-pobreza-

energia.

Quais foram as lutas que enfrentou no início e ao 

longo do processo?

Sempre há lutas na criação dessas grandes 

iniciativas. Talvez pudéssemos refletir sobre uma 

dessas lutas que foi entender estrategicamente 

como criar formas para as mulheres se tornarem 

mais representadas no setor de energia. As mulheres 

estão sub-representadas, em geral, no setor de 

energia. Para lidar com essa preocupação, o MWE 

desenvolveu quatro pilares principais:

Pilar PENSAR: Definimos e executamos Projetos de 

Pesquisa para oferecer soluções aos tomadores 

de decisão e à sociedade como um todo nosso 

Compromisso.

Pilar CONSTRUIR: Oferecemos treinamento de 

capacitação ao setor público e privado com 

parceiros acadêmicos locais e globais.

Pilar CONECTAR: Organizamos eventos para 

estabelecer conexões, compartilhar informações, 

aprender com outras estrelas do setor e desfrutar.

Pilar LIDER: Nós co-criamos programas de liderança 

para inflamar os novos líderes de energia em 

Moçambique.
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Qual é a parte mais gratificante da sua organização?

A parte mais gratificante foi o desenvolvimento 

de uma série de iniciativas que agregam valor 

substancial às mulheres em todos os segmentos:

• O Solar Giraffe, uma estrutura para apoiar um painel 

fotovoltaico e um telhado para criar um espaço 

comunitário na localidade de Manguze, Chongoene 

em Gaza, ao mesmo tempo que capacita as mulheres 

locais em liderança, empoderamento de gênero no 

setor de energia e transição energética.

• O desenho do programa da Série ENERGIZED SAGA 

inicialmente desenvolvido para ser entregue em 

uma base presencial na forma de um workshop, mas 

devido à pandemia, foi adaptado para um webinar 

virtual através do Zoom que lançou em julho de 

2020 uma 1ª temporada de 5 episódios no Valor do 

GNL, 2ª temporada lançada em junho de 2021 e um 

novo SAGA sobre Transição de Energia está sendo 

desenvolvido

MWE tem dado orientação para as meninas 

animadoras na GIRL Move Academy

Auxiliar no desenvolvimento da Cimeira do Gás em 

Moçambique.

Onde aspira estar com sua organização nos 

próximos 2 a 5 anos?

Ainda estamos construindo a plataforma e 

pretendemos que nossos membros nos ajudem a 

elevar nossas vozes africanas para a criação desta 

mudança na narrativa do nosso país e da África 

Subsaariana. Acreditamos que podemos crescer em 

número e dar a mais mulheres as habilidades e o 

apoio necessários para competir de forma justa por 

seu espaço neste setor.

 O que diria que a igualdade de gênero se parece em 

Moçambique neste momento (em todas as áreas)?

Em Moçambique, z(e em muitos outros sectores). 

Para o setor de energia, homens e mulheres têm 

prioridades diferenciadas nos serviços de energia, e 

isso ainda está em processo de reconhecimento. A 

igualdade de gênero será uma realidade algum dia 

e o MWE será um facilitador dessa realidade para o 

setor de energia.

Tem alguma palavra de empoderamento para as 

mulheres em Moçambique que estão com muito 

medo de desafiar o status quo encontrando uma 

paixão, ou começando um negócio e encontrando 

sua voz?

MAYRA PERREIRA
Mais da metade da população do país é 

composta por mulheres. Para alcançar o ODS 

5 e o ODS 7, não podemos esquecer ou excluir 

de forma alguma mais da metade de nossa 

população. Precisamos que as mulheres 

lutem e se juntem a nós neste movimento de 

desafiar o status quo. Por meio da plataforma, 

você conhecerá muitas mulheres que podem 

apoiá-lo e ajudá-lo durante o processo. 

Como MWE, pretendemos amplificar rostos, 

amplificar vozes, por isso estamos aqui para 

ajudá-lo.

O MWE é impulsionado pelo desejo 

de capacitar mulheres e homens em 

Moçambique e em toda a África para se 

tornarem líderes da transição energética, 

visando o ODS 5 e 7 para um desenvolvimento 

sustentável. Queremos mudar a narrativa 

de Moçambique, atuando como futuros 

decisores.
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NILZA ISSUFO
Nilza Issufo, Vice- President of the Council of 

Directors of MWE.

When did you start your business organization?

Mozambique Women of Energy started in early 

2018, when a number of professional and ambitious 

women in Mozambique created the platform 

Mozambican Women in Energy (MWE) to support 

Millennium Development Goals (SDGs) 5 and 7.

Who/what drove you to start MWE?

The drive around its creation happens when 

ambitious women in Mozambique created the 

Mozambican Network of Women in Energy (MWE) 

to support SDGs 5 and 7. This network is driven by 

the desire to empower women in Mozambique 

and across Africa to become leaders in the 

energy transition and to achieve SDGs 5 and 7 for 

sustainable development, and was created in the 

context of the call for action made by Graça Machel 

Trust (GMT) during the Women’s Rights conference 

of October 20016 that brought together, for the first 

time, all the GMT women’s networks, namely NFNV, 

NABW, AWAB and WIMN.

What were the struggles you faced in the 

beginning and throughout the process?

In the beginning it was difficult to actually have 

MWE running, I believe it is difficult to start any 

organization, but our dreams are so big and 

important that the women in MWE made everything 

possible to have it established as a legal entity, and 

so we did with perseverance and work ethic that 

amazed our Patron, Mrs. Graça Machel.

What is the most fulfilling part about your 

organization?

The most fulfilling part was the creation of our four 

pillars: Think, Build, Connect and Lead where each 

are crucial to the development and implementation 

of projects such as:

• The Solar Giraffe, a structure to support 

a photovoltaic panel and a roof to create a 

community space in the locality of Manguze, 

Chongoene in Gaza while also capacitating the 

local women on leadership, gender empowerment 

in the energy sector and energy transition.

• The design of the ENERGIZED SAGA Series 

program initially developed to be delivered in a 

presential basis in the form of a workshop, but 

due to the pandemic, it was adapted into a virtual 

webinar through Zoom launching in July 2020 a 1st 

season of 5 episodes on the LNG Value, 2nd season 

launched in June 2021 and a new SAGA on Energy 

Transition is currently being developed

• MWE has been giving mentorship to the girl 

movers in the GIRL Move Academy

• Aiding in the development of the 

Mozambique Gas Summit.

Where do you aspire to be with your organization 

in the next 2-5 years?

Mozambique Women of Energy aspires to change 

the Narrative of the Energy Sector in Mozambique.

What would you say gender equality looks like in 

Mozambique at the moment (in all areas)?

In Mozambique, there is still a difficulty in 

acknowledging women as economic actors that 

drive economic growth, more attention is needed 

to break down the broader barriers that women 

and marginalized communities face.

Do you have any empowering words for women 

in Mozambique who are too scared to challenge 

the status quo by finding a passion, or starting a 

business and finding their voice?

Women of Mozambique, you are amazing... So 

powerful and gifted, allow yourself to blossom, rise 

from your deepest core, ground of your suffering 

feet, broken crying heart, rise and show yourself 

with confidence, do not fear we all waiting to see 

you shine, show us all you have, show us all your 

power, bless us with your knowledge and finally 

be who you came to be in this life and unlock your 

potential

Please provide a brief description of your business 

and its goods or services, as well as all contact 

details (website, mobile number, social media 

etc.)

Mozambique Women of Energy

MWE is driven by the desire to empower women and 

men in Mozambique and across Africa to become 

leaders of energy transition, targeting SDG 5 and 

7 towards a sustainable development. We want to 

change the narrative of Mozambique, by operating 

as future makers.

MWE is based on four pillars:

THINK: We define and execute Research Projects 

to provide solutions for decision-makers and the 

society as a whole our Commitment.

BUILD: We provide capacity building training to 

the public & private sector with local and global 

academic partners.

CONNECT: We organize events to establish 

connections, to share information, to learn from 

other industry stars, and to enjoy.

LEAD: We co-create leadership programs to ignite 

the new leaders of energy in Mozambique. 
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NILZA  
ISSUFO

Quando  começou sua organização?

O Mozambique Women of Energy começou 

no início de 2018, quando várias mulheres 

profissionais e ambiciosas em Moçambique 

criaram a plataforma Mulheres Moçambicanas 

na Energia (MWE) para apoiar os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODS) 5 e 7.

Quem / o que o levou a iniciar o MWE?

O impulso em torno da sua criação acontece 

quando mulheres ambiciosas em Moçambique 

criaram a Rede Moçambicana de Mulheres na 

Energia (MWE) para apoiar os ODS 5 e 7. Esta 

rede é impulsionada pelo desejo de empoderar 

as mulheres em Moçambique e em toda a 

África para se tornarem líderes na energia 

transição e para alcançar os ODS 5 e 7 para o 

desenvolvimento sustentável, e foi criado no 

contexto da convocatória feita pela Graça 

Machel Trust (GMT) durante a conferência 

dos Direitos da Mulher de outubro de 20016 

que reuniu, pela primeira vez, todas as Redes 

femininas da GMT, nomeadamente NFNV, NABW, 

AWAB e WIMN.

Quais foram as lutas que enfrentou no início e 

ao longo do processo?

No início foi difícil ter o MWE funcionando, 

acredito que seja difícil começar qualquer 

organização, mas nossos sonhos são tão 

grandes e importantes que as mulheres do 

MWE fizeram todo o possível para que ela fosse 

estabelecida como uma pessoa jurídica, e por 

isso nós feito com perseverança e ética de 

trabalho que maravilhou a nossa Patrona, Sra. 

Graça Machel.

 

Qual é a parte mais gratificante da sua 

organização?

A parte mais gratificante foi a criação de nossos 

quatro pilares: Pensar, Construir, Conectar 

e Liderar, onde cada um é crucial para o 

Nilza Issufo, Vice-Presidente do 

Conselho de Administração do MWE

desenvolvimento e implementação de projetos 

como:

• O Solar Giraffe, uma estrutura para apoiar um 

painel fotovoltaico e um telhado para criar um 

espaço comunitário na localidade de Manguze, 

Chongoene em Gaza, ao mesmo tempo que 

capacita as mulheres locais em liderança, 

empoderamento de gênero no setor de energia 

e transição energética.

• O desenho do programa da Série ENERGIZED 

SAGA inicialmente desenvolvido para ser 

entregue em uma base presencial na forma 

de um workshop, mas devido à pandemia, foi 

adaptado para um webinar virtual através 

do Zoom que lançou em julho de 2020 uma 1ª 

temporada de 5 episódios no Valor do GNL, 2ª 

temporada lançada em junho de 2021 e um novo 

SAGA sobre Transição de Energia está sendo 

desenvolvido

• MWE tem dado orientação para as meninas 

animadoras na GIRL Move Academy

• Auxiliar no desenvolvimento da Cimeira do Gás 

em Moçambique.

Onde aspira estar com sua organização nos 

próximos 2 a 5 anos?

A Mozambique Women of Energy aspira a 

mudar a Narrativa do Sector da Energia em 

Moçambique.

O que diria que a igualdade de gênero se parece 

em Moçambique neste momento (em todas as 

áreas)?

Em Moçambique, ainda existe uma dificuldade 

em reconhecer as mulheres como actores 

económicos que impulsionam o crescimento 

económico, é necessária mais atenção para 

quebrar as barreiras mais amplas que as 

mulheres e comunidades marginalizadas 

enfrentam.

 

Tem alguma palavra de empoderamento para 

as mulheres em Moçambique que estão com 

medo de desafiar o status quo encontrando 

uma paixão, ou começando um negócio e 

encontrando sua voz?

Mulheres moçambicanas, vocês são incríveis 

... Tão poderosas e talentosas, permita-se 

florescer, erguer-se do seu âmago mais 

profundo, chão de seus pés sofredores, coração 

partido chorando, levante-se e mostre-se com 

confiança, não tema que todos nós esperamos 

ver você brilhar, mostre-nos tudo o que você 

tem, mostre-nos todo o seu poder, abençoe-

nos com seu conhecimento e finalmente seja 

quem você veio a ser nesta vida e desbloqueie 

seu potencial
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MAYRA CAMALMAYRA CAMAL

I grew up in Cape Town, lived there for 9 years 

and moved back to Mozambique in 2010. I 

studied at the American School and when I 

was 16 I moved to Auckland, New Zealand to start 

a Bachelor in Innovation and Entrepreneurship 

at The University of Auckland. I’ve always been 

intrigued with the idea of being an entrepreneur, 

being my own boss and being independent, 

so starting at a young age I’d always intern for 

my parents, I got my first official job at age 16 in 

Auckland and I haven’t stopped working ever 

since. Making my own money has always been 

a priority for me and starting a company at a 

young age allowed me to learn so much as I go, 

implement everything I’m learning at university 

into the business (and vice-versa) and although 

I am not nearly as close to my goals, I am very 

happy with the current outcome. If there are any 

advices I would give to other women, they are: 

1. Don’t make excuses, find time to do it. 

There is never a perfect time or place to start, if 

you put your heart and mind into it, everything is 

doable. You don’t need any investors, you don’t 

need any loans, and you can do it step by step 

and grow organically. The most important thing 

you can give a start-up is your time. 

2. Never give up, the most inspirational 

or successful people have failed more times 

than they’ve won and what differentiates them 

from others is consistency, passion, motivation, 

discipline and patience. 

3. Eliminate all the outside noise and avoid 

being around people that aren’t genuinely 

happy for you, they are just baggage, but more 

importantly do not wait for anyone to clap for 

you, clap for yourself. Recognition feels amazing 

but you do not need it to keep going, find strength 

in what drives you and focus your energy on that. 

4. Do what fulfills you. I wouldn’t advise 

anyone to start a business because it’s trending, 

because “it makes money” or because it worked 

out so well for someone else. Where you work 

is where you spend most of your day and most 

of your energy, so if you’re choosing something 

that doesn’t fulfill you, the routine will get to you 

and the drive to keep going will not be the same. 

MAYRA CAMAL
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Regarding being a young woman in the business field, 

there’s been many situations where my capacity as a 

leader or decision-maker has been underestimated. 

In the beginning I would definitely get bothered by it 

but I’ve truly learnt to unplug the thoughts of others, 

especially when it regards my potential because I 

know how capable I am and that for me is sufficient. 

I encourage all women to take care of their health, 

look their best, be selective with their surroundings 

and always work hard, because it always pays off. 

Prime Purpose is an education agency located 

in Maputo, Mozambique. The company was 

founded in September 2017 and we have 

over 300 acceptances in all continents! Our 

core mission is to minimize all the stress and 

complications involved in the process to study or 

live abroad, starting from applying to payments, 

visa, airport pick-ups and so much more. We 

provide assistance in university applications, 

scholarships, internships, online courses, 

summer camps and exchange programs. 

The idea started because I was 16 when I went to 

New Zealand and I took care of everything on my 

own which was a true hassle, the process took 

about 2 months and there was so much to do 

with such little information. After managing to 

take care of everything, many friends and family 

started reaching out to me to help them with 

university applications, visa issues, etc. so in a 

conversation I was having with my boyfriend we 

realized there was a business model in this and a 

year later, we started the company. 

MAYRA CAMAL
MAYRA CAMAL
MAYRA CAMAL

PRIME PURPOSE
PRIME PURPOSE
PRIME PURPOSE

@prime.purpose 

85 54 47 291 

enquiries@primepurpose.info 
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MAYRA CAMALMAYRA CAMAL
Cresci na Cidade do Cabo, morei lá por 

9 anos e voltei para Moçambique em 

2010. Estudei na Escola Americana  e 

quando tinha 16 anos me mudei para Auckland, 

Nova Zelândia para iniciar um Bacharelado em 

Inovação e Empreendedorismo na Universidade 

de Auckland. Sempre fiquei intrigada com a ideia 

de ser empresária, ser meu próprio patrão e ser 

independente, então desde muito jovem sempre 

estagiei para meus pais. Consegui meu primeiro 

emprego aos 16 anos em Auckland e eu não parei 

de trabalhar desde então. Ganhar meu próprio 

dinheiro sempre foi uma prioridade para mim e 

começar uma empresa com uma idade jovem 

me permitiu aprender muito, implementar tudo 

o que estou aprendendo na universidade no 

negócio (e vice-versa) e embora eu seja não tão 

perto de meus objetivos, estou muito feliz com o 

resultado atual. Se houver algum conselho que 

eu daria a outras mulheres, eles são:

1.  Não dê desculpas, encontre tempo para 

fazê-lo. Nunca existe um momento ou lugar 

perfeito para começar. Se você colocar seu 

coração e sua mente nisso, tudo será factível. 

Não precisa de nenhum investidor, não precisa 

de nenhum empréstimo, e  pode fazer isso passo 

a passo e crescer organicamente. A coisa mais 

importante que pode dar a uma start-up é seu 

tempo.

2.  Nunca desista, as pessoas mais 

inspiradoras ou bem-sucedidas falharam mais 

vezes do que venceram e o que as diferencia 

das outras é consistência, paixão, motivação, 

disciplina e paciência.

3.  Elimine todo o ruído externo e evite estar 

perto de pessoas que não estão genuinamente 

felizes por você, elas são apenas bagagens, 

mas o mais importante, não espere que alguém 

aplauda por você, bata para você mesmo. 

O reconhecimento é incrível, mas você não 

precisa dele para continuar, encontre força no 

que o move e concentre sua energia nisso.

4.  Faça o que o satisfaz. Eu não aconselharia 

ninguém a abrir um negócio porque é tendência, 

porque “dá dinheiro” ou porque funcionou muito 

bem para outra pessoa. Onde você trabalha é 

onde você gasta a maior parte do seu dia e a 

maior parte da sua energia, então, se você está 
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MAYRA CAMAL
escolhendo algo que não o preenche, a 

rotina o afetará e o impulso para continuar 

não será o mesmo.

Em relação a ser uma jovem mulher na área 

de negócios, houve muitas situações em que 

minha capacidade como líder ou tomadora 

de decisões foi subestimada. No começo eu 

definitivamente ficaria incomodado com 

isso, mas realmente aprendi a desligar os 

pensamentos dos outros, principalmente no 

que diz respeito ao meu potencial, porque 

sei o quanto sou capaz e isso para mim é 

suficiente.

Encorajo todas as mulheres a cuidar da 

saúde, ter a melhor aparência, ser seletivas 

com o ambiente e sempre trabalhar duro, 

porque sempre compensa.



PRIME PURPOSE
PRIME PURPOSE
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A Prime Purpose é uma agência de educação localizada em 

Maputo, Moçambique. A empresa foi fundada em setembro de 

2017 e temos mais de 300 aceitações em todos os continentes! 

Nossa missão principal é minimizar todo o estresse e 

complicações envolvidas no processo de estudar ou morar no 

exterior, desde a aplicação para pagamentos, vistos, traslados 

do aeroporto e muito mais. Oferecemos assistência em 

candidaturas a universidades, bolsas, estágios, cursos online, 

acampamentos de verão e programas de intercâmbio.

A ideia começou porque eu tinha 16 anos quando fui para a 

Nova Zelândia e cuidei de tudo sozinha o que foi um verdadeiro 

aborrecimento, o processo demorou cerca de 2 meses e havia 

muito a fazer com tão pouca informação. Depois de cuidar de 

tudo, muitos amigos e familiares começaram a me procurar 

para ajudá-los com inscrições para universidades, problemas 

de visto, etc. então, em uma conversa que eu estava tendo 

com meu namorado, percebemos que havia um modelo de 

negócios nisso e um um ano depois, iniciamos a empresa.

PRIME PURPOSE
PRIME PURPOSE

@prime.purpose 

85 54 47 291 

enquiries@primepurpose.info 
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Mozambique Women of Energy started in early 

2017, when a number of professional women in 

Mozambique, committed to empower, enlighten 

and promote the work of women in the energy 

sector, created a platform to support Sustainable 

Development Goals (SDGs) 5 and 7.

Who/what drove you to start MWE?

This network is driven by the desire to empower women 

in Mozambique and across Africa to become leaders 

in the energy transition and to achieve SDGs 5 and 7 

for sustainable development, and was created in the 

context of the call for action made by Graça Machel 

Trustee (GMT) during the Women’s Rights conference 

of October 20016 that brought together, for the first 

time, all the GMT women’s networks, namely NFNV, 

NABW, AWAB and WIMN.

What were the struggles you faced in the beginning 

and throughout the process?

Our main constraints are related with time and 

funding. All members work on a voluntary basis and 

sometime is difficult to implement all the activities 

we would like in due course. From a more practical 

point of view, this can cause delays to the realization 

of our scope. For example, just to mention one of 

our main struggles was to gather the signatures 

of each and every member of the group to register 

and legalize the Mozambican Network of Women in 

Energy (MWE within the Minister of Justice, and the 

related delay of the response from this Ministry for 

MWE legal recognition under the laws of the Republic 

of Mozambique.

What is the most fulfilling part about your 

organization?

The most fulfilling part was the development and 

implementation of concrete projects linked to our 

four pillars -Think, Build, Connect and Lead:

• Think Pillar: Participation on the drafting of the 

legal regulatory regime to enable access to energy 

on the off-grid areas

• Build Pillar: The Solar Giraffe, a structure to 

support a photovoltaic panel and a roof to create 

a community space in the locality of Manguze, 

Chongoene in Gaza while also capacitating the local 

women on leadership, gender empowerment in the 

energy sector and energy transition.

. The design of the ENERGIZED SAGA Series 

program initially developed to be delivered in a 

presential basis in the form of a workshop, but due to 

the pandemic, it was adapted into a virtual webinar 

through Zoom launching in July 2020 a 1st season of 

5 episodes on the LNG Value, 2nd season launched 

in June 2021 and a new SAGA on Energy Transition is 

currently being developed

. The partnership with Doyenne Initiative that 

awarded PhD scholarships for Mozambican young 

engineers

• Lead Pillar

MWE has been providing mentorship to the girl 

movers in the GIRL Move Academy

• Connect Pillar

MWE is one of the main partners to the Mozambique 

Gas Summit and in this context has been developing 

the content and agenda of the Summit for 2020 and 

2021.

Where do you aspire to be with your organization in 

the next 2-5 years?

Our ambition is to have MWE as a recognized Network 

of Women in Energy mainly by the targeted group, 

in Africa and worldwide, as a result of the impact 

of our work. We aim to empower and influence the 

young generation of women and contribute to the 

achievement of their dreams by bringing a positive 

change in their lives, from a social, behavioural, 

educational and professional perspective.

What would you say gender equality looks like in 

Mozambique at the moment (in all areas)?

In Mozambique, there’s still some difficulties in 

acknowledging women as economic actors that 

can drive economic growth. Much more attention 

is needed to break down the broader barriers that 

women and marginalized communities face. Our 

country is more protective to men than women, and 

this brings additional challenges and discouragement 

to Mozambican women to get engaged and believe 

they can be a driven force and make a difference 

to our country’s development. We as a women’s 

networking organization are engaged through 

different activities such as seminars, workshops 

and training sessions so that we can make women 

feel confident on their capabilities. Nevertheless, we 

still need to work with the policy makers in order to 

improve the existing legislation on promoting women 

engagement mainly girls.

Do you have any empowering words for women 

in Mozambique who are too scared to challenge 

the status quo by finding a passion, or starting a 

business and finding their voice?

(i) Don’t be afraid to fail. Be afraid not to try. Work 

hard, be persistent, and never give up.

(ii) Believe in yourself and count on us (MWE), 

to inspire and get the support you need to make a 

positive change in your life.

(iii) Scream, if necessary, to make yourself heard 

because the power to change your status quo is 

inside you.

MARCELINA JOEL
Member of the Council of Directors of MWE and President of the new Pillar LEGAL.
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Quando  começou sua organização?

O Mozambique Women of Energy começou 

no início de 2018, quando várias mulheres 

profissionais e ambiciosas em Moçambique 

criaram a plataforma Mulheres Moçambicanas 

na Energia (MWE) para apoiar os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODS) 5 e 7.

Quem / o que o levou a iniciar o MWE?

Esta rede é impulsionada pelo desejo de 

capacitar as mulheres em Moçambique e 

em toda a África para se tornarem líderes na 

transição energética e alcançar os ODS 5 e 7 

para o desenvolvimento sustentável, e foi criada 

no contexto do apelo à ação feito por Graça 

Machel Trustee ( GMT) durante a conferência 

dos Direitos da Mulher de outubro de 20016 

que reuniu, pela primeira vez, todas as redes 

femininas da GMT, nomeadamente NFNV, NABW, 

AWAB e WIMN.

Quais foram as lutas que enfrentou no início e 

ao longo do processo?

Nossas principais limitações estão relacionadas 

com o tempo e o financiamento. Todos os 

membros trabalham de forma voluntária e às 

vezes é difícil implementar todas as atividades 

que gostaríamos no devido tempo. De um ponto 

de vista mais prático, isso pode causar atrasos 

na realização do nosso escopo. Por exemplo, 

apenas para citar uma das nossas principais 

lutas foi reunir as assinaturas de todos e cada 

um dos membros do grupo para registar e 

legalizar a Rede Moçambicana de Mulheres na 

Energia (MWE dentro do Ministro da Justiça, e o 

atraso relacionado da resposta deste Ministério 

para o reconhecimento legal do MWE ao abrigo 

das leis da República de Moçambique.

 

Qual é a parte mais gratificante da sua 

organização?

A parte mais gratificante foi o desenvolvimento 

e implementação de projetos concretos 

vinculados aos nossos quatro pilares -Pensar, 

Construir, Conectar e Liderar:

• Think Pillar

Participação na elaboração do regime jurídico 

regulatório para viabilizar o acesso à energia 

nas áreas fora da rede

• Construir Pilar

. The Solar Giraffe, uma estrutura para apoiar 

um painel fotovoltaico e um telhado para criar 

MARCELINA JOEL
um espaço comunitário na localidade 

de Manguze, Chongoene em Gaza, ao 

mesmo tempo que capacita as mulheres 

locais em liderança, empoderamento de 

gênero no setor de energia e transição 

energética.

. O desenho do programa da Série 

ENERGIZED SAGA inicialmente 

desenvolvido para ser entregue em uma 

base presencial na forma de um workshop, 

mas devido à pandemia, foi adaptado 

para um webinar virtual através do Zoom 

que lançou em julho de 2020 uma 1ª 

temporada de 5 episódios em o Valor do 

GNL, 2ª temporada lançado em junho de 

2021 e um novo SAGA sobre Transição de 

Energia está sendo desenvolvido

. A parceria com a Iniciativa Doyenne que 

atribuiu bolsas de doutoramento a jovens 

engenheiros moçambicanos

• Pilar de chumbo

MWE tem fornecido orientação para 

as meninas animadoras na GIRL Move 

Academy

• Pilar de conexão

O MWE é um dos principais parceiros 

da Cimeira do Gás em Moçambique e 

neste contexto tem vindo a desenvolver 

o conteúdo e a agenda da Cimeira para 

2020 e 2021.

Member of the Council of Directors of MWE and President of the new Pillar LEGAL.
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Onde aspira estar com sua organização nos 

próximos 2 a 5 anos?

Nossa ambição é ter MWE como uma Rede de 

Mulheres na Energia reconhecida principalmente 

pelo grupo-alvo, na África e em todo o mundo, 

como resultado do impacto do nosso trabalho. 

Nosso objetivo é empoderar e influenciar a 

geração jovem de mulheres e contribuir para 

a realização de seus sonhos, trazendo uma 

mudança positiva em suas vidas, do ponto de 

vista social, comportamental, educacional e 

profissional.

 

O que você diria que a igualdade de gênero se 

parece em Moçambique neste momento (em 

todas as áreas)?

Em Moçambique, ainda existem algumas 

dificuldades em reconhecer as mulheres como 

atores econômicos que podem impulsionar o 

crescimento econômico. É necessária muito 

mais atenção para quebrar as barreiras mais 

amplas que as mulheres e as comunidades 

marginalizadas enfrentam. O nosso país é 

mais protetor para os homens do que para 

as mulheres, e isso traz desafios adicionais e 

desânimo para as mulheres moçambicanas 

se engajarem e acreditarem que podem ser 

uma força motriz e fazer a diferença para o 

desenvolvimento do nosso país. Nós, como uma 

organização de rede de mulheres, estamos 

engajados em diferentes atividades, como 

seminários, workshops e sessões de treinamento 

para que possamos fazer as mulheres se 

sentirem confiantes em suas capacidades. 

No entanto, ainda precisamos trabalhar com 

os formuladores de políticas para melhorar 

a legislação existente sobre a promoção do 

envolvimento das mulheres, principalmente 

meninas.

Tem alguma palavra de empoderamento 

para as mulheres em Moçambique que estão 

com muito medo de desafiar o status quo 

encontrando uma paixão, ou começando um 

negócio e encontrando sua voz?

(i) Não tenha medo de falhar. Tenha medo de 

não tentar. Trabalhe duro, seja persistente e 

nunca desista.

(ii) Acredite em você e conte conosco (MWE), 

para inspirar e obter o apoio de que você precisa 

para fazer uma mudança positiva em sua vida.

(iii) Grite, se necessário, para se fazer ouvir, 

porque o poder de mudar seu status quo está 

dentro de você.



By  Dr. LUANA SANTOS – Psychologist

When work makes you sick.

SAÚDE & BEM -ESTAR HEALTH & WELLNESS42 43

Depression, mental and physical 

exhaustion, and even suicidal thoughts 

are some of the symptoms of Burnout 

Syndrome, a disorder that is increasingly 

common among workers, regardless 

of their area of expertise. It presents 

devastating stress, taking away the 

personal ability to deal with everyday 

issues efficiently and is directly related 

to work, a professional exhaustion.

 Burnout Syndrome is when a mental 

and physical breakdown occurs due to 

overworking yourself.

It presents symptoms such as: 

depression, physical and mental 

exhaustion, feeling incapacitated, 

constant stress, negativity...

It presents physical symptoms such 

as frequent headaches, muscle pain, 

extreme tiredness, among others... 

as well as causing ulcers, diabetes, 

increased cholesterol, among other 

health problems 

Burnout Syndrome and its 12 stages. vThere 

are 12 stages in Burnout syndrome, the worker 

doesn’t necessarily have to go through all of 

them.

They include:

1. Extreme need to recognize their own 

worth.

2. Not able to disconnect from work.

3. Deny your own needs.

4. Escape from conflicts.

5. Confusion regarding personal values.

6. Cancellation of problems.

7. Moves away from social life.

8. Sudden changes in behaviour.

9. Depersonalization.

10. Interior void.

11. Depression.

12. Depletion.

Companies still invest very little in workers’ 

health, they still invest very little in mental 

health, the company aims to gain, 

production, but do not realize that the 

production, efficiency and dynamics of 

workers are directly linked to their mental 

health and their wellbeing. There is no way 

for a person who is depressed, disgusted, 

dissatisfied and unhappy, to produce good 

results; in this case the company fires or the 

worker himself asks to leave the company, 

but this is not the way to resolve the situation. 

The company will always be hiring and firing 

until it understands that it needs to invest in 

the mental health of the entire company, of 

all its workers.

Always look for companies that value your 

work, try to be in the role you love.

But of course, this is not always possible, to 

be in the company that you dream of in a 

position that is fulfilling. When this is not 

possible, invest in your mental health and 

in your well-being. Don’t forget to seek help. 

Self-knowledge is a great ally for our life, for 

our mental health. Recognize your limits, find 

your weaknesses and get to know them. 

Know and invest in your strengths, qualities, 

abilities. Self-knowledge is a great ally for our 

life and our mental health.

Another ally is having an escape to have 

some rest, plan a trip, discover a different 

place, relax, take a break from work, have 

a hobby, look for something like music, 

art and try to get in touch with nature, get 

physical exercise, look for a psychologist, go 

to therapy, and most importantly, don’t be 

afraid to ask for help.

BURNOUT SYNDROME



Por  Dra. LUANA SANTOS – Psicóloga

Quando o trabalho adoece
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Depressão, esgotamento mental e físico, 

e até pensamentos suicidas, são alguns 

dos sintomas da Síndrome de Burnout, 

um transtorno cada vez mais comum 

nos trabalhadores., independente da 

área de atuação. Apresenta um estresse 

devastador, retirando a capacidade 

pessoal de lidar com questões do dia a 

dia de modo eficiente e está diretamente 

relacionado ao trabalho, um esgotamento 

profissional.

O Síndrome de Burnout é quando acontece 

um colapso mental e físico por conta do 

trabalho.

Apresenta sintomas como : depressão, 

esgotamento físico e mental, sentimento 

de incapacidade, estresse constante, 

negatividade...

Apresenta sintomas físicos como dores 

de cabeça frequente, dores musculares, 

cansaço extremo, entre outros...assim 

como causar úlceras, diabetes, aumento 

no colesterol, entre outros problemas de 

saúde- Síndrome de Burnout e seus 12 
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estágios. Há 12 estágios na síndrome de Burnout, 

não necessariamente o trabalhador  passará 

por todos.

São eles:

1. Necessidade extrema que reconheçam seu 

próprio valor.

2. Não é capaz de se desligar do trabalho.

3. Nega as próprias necessidades.

4. Fuga de conflitos. 

5. Confusão em relação aos valores pessoais. 

6. Anulação dos problemas. 

7. Se distancia da vida social.

8. Mudanças bruscas de comportamento. 

9. Despersonalização. 

10. Vazio interior. 

11. Depressão. 

12. Esgotamento. 

As empresas ainda investem muito pouco na 

saúde do trabalhador, ainda investem muito 

pouco em saúde mental, a empresa visa ganho, 

produção, mas não percebe que a produção, 

a eficiência e a dinâmica do trabalhador está 

diretamente ligada à sua saúde mental ao seu 

bem estar, não há como uma pessoa, deprimida, 

desgostosa, insatisfeita, infeliz produzir bom 

resultados, nesse caso a empresa  demite ou 

o próprio trabalhador pede desligamento da 

empresa, mas essa não é a forma de resolver a 

situação. A empresa ficará sempre contratando 

e demitindo até entender que precisa investir 

na saúde mental de toda empresa, de todos os 

seus trabalhadores. 

Busque sempre empresas que valorizem seu 

trabalho, busque estar na função que você ama. 

Mas claro, nem sempre isso é possível, estar na 

empresa que se sonha em uma função que está 

realizado, porém quando isso não for possível 

invista em sua saúde mental, em seu bem estar, 

não deixe de buscar ajuda. Autoconhecimento 

é um grande aliado pra nossa vida, pra nossa 

saúde mental. Reconheça seus limites, encontre 

seus pontos fracos, conheça-os. Conheça 

e invista  em seus pontos fortes, em suas 

qualidades, habilidades. Autoconhecimento é 

um grande aliado pra nossa vida, nossa saúde 

mental. 

Um outro aliado é ter um escape, uma fuga, 

como ter lazer, descansar, planeje uma viagem, 

conheça um lugar diferente, que te relaxe, 

se desligue um pouco do trabalho, tenha um 

hobbie, busque algo como música, arte, busque 

ter contato com a natureza, faça exercícios 

físicos procure um psicólogo, faça terapia, não 

tenha medo em pedir ajuda.

SÍNDROME DE BURNOUT
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