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Woman Entrepreneur

da editora
A plataforma – M. Info Femme surge para impulsionar os negócios de 

mulheres empreendedoras que mesmo em momentos de pandemia, 
para além de também serem contribuintes nacionais, são um garan-

te para a redução do emprego em particular no nosso país. Através desta 
publicação pretende-se divulgar marcas, produtos, serviços e negócios li-
derados por mulheres empreendedoras. Esperamos partilhar experiências, 
conteúdos bem como promover o networking e a massificação dos negó-
cios geridos por elas. O nosso foco é informar, capacitar, educar e influen-
ciar sobre as apostas e tendências do empreededorismo em Moçambique. 

Contamos com a sua fundamental colaboração e partilha.

Uma mensagem

T he platform - M. Info Femme appears to boost the business of wo-
men entrepreneurs who, even in times of pandemic, in addition to 
also being national taxpayers, are a guarantor for job reduction, par-

ticularly in our country. This means of publications aims to publish brands, 
products, services and business led by women entrepreneurs. We hope to 
share experiences, content as well as promote networking and massifica-
tion of the businesses managed by them. Our focus is to inform, train, edu-
cate and influence readers about the bets and trends of entrepreneurship 
in Mozambique. We count on your fundamental collaboration and sharing.

from the editor
Message

Luisa Nhaúle

FOLLOW US
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I started baking in 2011. When I started I 
wasn’t really passionate about it because I 
was trying to solve the problem that was 

unemployment at the time—but then I noticed 
that I started getting more and more clients 
and I had to hire help. Coincidently I started 
working out of town so my mother and my 
junior baker would bake the cakes during the 
week and I would return during the weekends 
to frost, glaze and decorate the cakes for the 
orders we had that week. Now that my bu-
siness has expanded and I have built a large 
customer base over the years, my vision is to 
open a bakery. 
Persistence is my word of advice to women—
you cannot just give up after the first sign of 
trouble or difficulty. You have to keep going.

MY VISION IS 
Janete Manhique

TO OPEN A BAKERY.

Djeny’s Doces & Salgados
3 de Fevereiro Distrit
Xincanhanine Bus Stop
WhatsApp - 872598183
Email - mjaneteaurora@gmail.com
Facebook - Djeny Salgados & Doces
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Djeny’s Doces & Salgados
Bairro 3 de Fevereiro

Paragem Xincanhanine
WhatsApp - 872598183

Email - mjaneteaurora@gmail.com
Facebook - djeny Salgados e Doces

A minha visão
é abrir uma
padaria
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C omecei a cozinhar em 
2011. No início, não era 
realmente apaixonada 

por isso porque estava tentando 
resolver o problema de desem-
prego na época - pouco depois 
comecei a receber mais e mais 
clientes e tive que contratar aju-
dantes.
Coincidentemente, comecei a 
trabalhar fora da cidade para que 
minha mãe e meu padeiro junior 
assassem os bolos durante a se-
mana e eu voltaria nos fins de 
semana para congelar, glacear 
e decorar os bolos para os pedi-
dos que tínhamos na respectiva 
semana. Agora que meu negócio 
se expandiu e eu construí uma 
grande base de clientes ao lon-
go dos anos, minha visão é abrir 
uma padaria.
Persistência é meu conselho para 
as mulheres - você não pode sim-
plesmente desistir ao primeiro si-
nal de problema ou dificuldade. 
Você tem que continuar.



I m Lezli Paula Macave, graduated in political science.
I currently do not work in my training area, either by choice or be-
cause other opportunities have arisen.

Right now I work in a private company and I own Sabores no Ponto.
How did it start? I always liked to make sweets and just that I walked 
on a very low tide when all my cakes were bad and I gave up on that 
branch, only something deep inside always took me to the confec-
tionery channels etc. and as a result my salary was super low did 
not meet my needs and I decided to invest in a new concept here in 
Mozambique, which are cakes in the pot and individual desserts. The 
first flavor sold was red velvet and then brigadeiro and then I never 
stopped. and today I make several types of individual desserts and 
cakes in the pot and I hope to bring a lot of news to our country. in 
fact I love miniature desserts and cakes.

  Encomendas: +258 84558875  |  Matola - Fomento

Bolos e sobremesas no pote
Cakes and desserts in the pot 
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S ou Lezli Paula Macave, formada em Ciências Políticas.
Não trabalho na minha área de formação, por opção e também porque surgiram ou-
tras oportunidades.

Trabalho numa empresa privada e sou proprietária da Sabores no Ponto. Eu sempre gostei 
de fazer doces, só que andei numa maré bem baixa em que todos meus bolos saiam mal e 
desisti. Só que algo lá no fundo sempre me levava para os canais de confeitaria etc. Como o 
meu salário era muito baixo e não supria as minhas necessidades, decidi investir num con-
ceito novo aqui em Moçambique, os bolos no pote e sobremesas individuais. O primeiro sa-
bor vendido foi o red velvet e em seguida o brigadeiro. Daí não nunca mais parei. Hoje faço 
vários tipos de sobremesas individuais e bolos no pote e espero trazer muita novidade para 
os meus clientes. Sobremesas e bolos em miniaturas são a minha paixão.

I am a high school teacher and a distributor 
of INUKA Cosmetics. I joined last year when 
they shut down the schools due to the pan-

demic. From moving to and fro with students 
every day to sitting at home was not an option 
for me and a friend invited me to join. Not only 
do I resell their cosmetics but I help recruit 
other women who are interested in standing 
on their own two feet.
I’d advise other women to always fight to gain 
financial independence, to be their own boss 
and make their mark in the world.

Belmira Meque
Distributor of INUKA COSMETICS

Sofala Province, Beira City 
Contacts: 84 0399535/870404873

Sou professora do ensino médio e distribui-
dora da INUKA Cosmetics. Entrei no ano 
passado, quando fecharam as escolas devi-

do à pandemia. Mudar-me de um lado para o ou-
tro com os alunos todos os dias até ficar em casa 
não era uma opção para mim e um amigo me 
convidou para entrar. Não apenas revendo seus 
cosméticos, mas também ajudo a recrutar outras 
mulheres interessadas em se auto sustentar.
Aconselho outras mulheres a sempre lutarem para 
obter independência financeira, para serem suas 
próprias donas e deixar sua marca no mundo. 

Belmira Meque
Distribuidora da INUKA COSMETICS
Província de Sofala, Cidade da Beira 
Contactos: 840399535/870404873
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When I lost my husband 19 years ago, there 
was a neighbourhood association that 
helped widows and orphans. They offered 

various types of classes and I signed up for Sewing 
Classes. I frequented the classes during two years 
and worked at other places but when they didn’t 
work out I went back to sewing as an assistant. I 
found myself pitching in with ideas on how to make 
certain cuts what interesting design we could use for 
the materials and worked for my boss for one year 
before I realized that I could also work on my own 
so I quit and partnered with a friend and we opened 
our own studio. Unfortunately we had to go our sep-
arate ways when we realized that our rent was get-
ting higher than our earnings but we both continued 
to work from home as we both had machines. From 
home, I started classes and passing on my experi-
ence from over the years and when my clientele and 
my students were overflowing in my home, I decided 
to look for a space to open my studio and I’ve never 
looked back. Some of my students have started their 
own studios at home and are earning from what I 
taught them. 
I believe in the power of clothing—of being well 
dressed, the beauty in the creation of the pieces 
and a woman looking her best, always. It also gave 
me the strength to get through a lot of challenges 
that led me to where I am today. My advice to young 
women is that it’s never too late to learn. You need to 
believe in yourself because you WILL get far. Invest 
in yourself and don’t ever lose courage. 
My studio provides: Couture clothing for any event 
(Weddings, Chiguianes, Birthday Party etc)  Couture 
accessories (Bags, Wallets, Hats, Indoor Carpets, 
Throws) 

Chica - Stylist Quando perdi meu marido, há 19 anos, 
havia uma associação de moradores 
que ajudava viúvas e órfãos. Eles ofere-

ciam vários tipos de aulas e eu me inscrevi em 
aulas de costura. Freqüentei as aulas durante 
dois anos e trabalhei em outros lugares, mas 
quando não deu certo voltei a costurar como 
auxiliar. Eu me peguei oferecendo ideias sobre 
como fazer certos cortes que design interes-
sante poderíamos usar para os materiais e tra-
balhei para meu chefe por um ano antes de 
perceber que também poderia trabalhar por 
conta própria, então parei e fiz parceria com 
um amigo abrimos nosso próprio estúdio. Infe-
lizmente, tivemos que seguir caminhos separa-
dos quando percebemos que nosso aluguel es-
tava ficando mais alto do que nossos ganhos, 
mas ambos continuamos a trabalhar em casa, 
pois ambos tínhamos máquinas. De casa, com-
ecei as aulas e repassando minha experiência 
ao longo dos anos e quando minha clientela e 
meus alunos lotaram minha casa, decidi procu-
rar um espaço para abrir meu estúdio e nun-
ca mais olhei para trás. Alguns de meus alunos 
começaram seus próprios estúdios em casa e 
estão ganhando com o que lhes ensinei.
Acredito no poder da roupa - de estar bem 
vestida, da beleza na criação das peças e de 
uma mulher sempre com o seu melhor visu-
al. Também me deu força para superar muitos 
desafios que me levaram até onde estou hoje. 
Meu conselho para as jovens é que nunca é tar-
de para aprender. Você precisa acreditar em 
si mesmo porque você IRÁ longe. Invista em 
você mesmo e nunca perca a coragem.
Meu estúdio oferece: roupas de alta costura 
para qualquer evento (casamentos, chiguianes, 
festa de aniversário etc.) Acessórios de alta 
costura (bolsas, carteiras, chapéus, tapetes in-
ternos, mantas).

MARIA FRANCISCA MAÚLE
Av. Acordos de Lusaka, 
Bairro Urbanização
Mercado Adelina. 
+25887/840413886

Chica - Estilista
MARIA FRANCISCA MAÚLE
Acordos de Lusaka Avenue
Urbanização District
Adelina Market
+258 87/840413886



I started TSERVE in 2014 
- I've always loved fash-
ion and beauty and have 

always liked to see women 
at their best, looking beau-
tiful and I've always want-
ed to show that beauty 
doesn't have to be expen-
sive or very extravagant, 
TSERVE was created to 
show that. I started small, 
from home and eventually 
found a small store where 
I sold from. As time went 
on my business grew and 
I was able to build my own 
complex where I now rent 
shops to other businesses 
and have my own bridal 
studio. My vision is to own 
the biggest bridal shop in 
Mozambique, where every 
woman who visits will feel 
like a queen from the min-
ute they walk through the 
doors. I would urge every 
woman to do what they 
love-- to follow their pas-
sion ceaselessly and never 
give up. It's very reward-
ing, not just for the money, 
but to feel as though I've 
helped a woman like me, 
feel special, beautiful and 
powerful is honestly the 
ultimate reward.

Tserve Noivas is a women’s goods 
store, selling bridal gowns, evening 
dresses, veils, jewelry, wallets and 

creams. Established in 2014. 
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C omecei o TSERVE em 2014 - sempre 
adorei moda e beleza. Gosto de ver 
as mulheres no seu melhor, lindas. Há 

muito que quis mostrar que a beleza não 
precisa ser cara ou extravagante. TSERVE 
foi criado para enfatizar isto. Comecei em 
casa e meu negócio cresceu e hoje tenho 
meu próprio complexo onde alugo lojas para 
outras marcas e tenho meu próprio estúdio 
nupcial. Minha visão é ser dona da maior 
loja de noivas em Moçambique, onde cada 
mulher que visitar se sentirá rainha. Exorto a 
todas as mulheres a fazerem o que amam - 
seguirem o paixão incessantemente e nunca 
desistirem. É gratificante, não pelo dinheiro, 
mas por sentir que ajudei uma mulher como 
eu a se sentir especial, bonita e poderosa. é 
honestamente a recompensa final.

A Tserve Noivas é uma loja de artigos 
para mulheres, na venda de vestidos 

de noivas, gala, véus, jóias, carteiras e 
cremes. Criada em 2014, a Tserve Noivas 
tem como maior objectivo ver toda a sua 

clientela satisfeita
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LUDOMILDA VICENTE
Matola Gare

Complexo Tsakany Shopping
+258 874137026

tservenoivas@gmail.com



Da necessidade nasce a marca
From necessity a brand is born 

D urante um projecto na zona rural de Moçambique, tive problemas para controlar 
meu período. Não consegui encontrar banheiros limpos com uma simples lata 
de lixo. Para diminuir minha frustração, tudo que pensei foi "está tudo bem, são 

apenas alguns dias", que rapidamente me levou a "como as mulheres lidam com 
isso todos os meses, ano após ano!". Quando voltei para Maputo, comecei um 
projeto de pesquisa sobre o Período abrangendo Cuidados Menstruais, Tabus 
Culturais e Instalações Escolares. Após 1.500 entrevistas, fundei a Wamina, uma 
empresa social que fornece produtos menstruais e educação sexual levando 
em consideração os direitos e as necessidades das mulheres, ao mesmo tempo 

em que reconhece seu ambiente socioeconômico.
A Wamina é uma pequena empresa com grande impacto social e ambiental. 
Acreditamos que todas as mulheres merecem ter acesso a produtos menstruais 
sustentáveis para administrar o período de forma higiênica, mesmo que não 

possam pagar por eles. 

W hile on a project in rural Mozambique I had trouble managing my 
period. I could not find clean bathrooms with a simple rubbish bin. 
To dampen my frustration all I thought was “it’s ok, it’s just a couple 

of days” that quickly led to “how do girls deal with this every month, year 
after year!”. When I got back to Maputo, I started a research project on the 
Period covering Menstrual Care, Cultural Taboos, and School Facilities. After 
1500 interviews, I founded Wamina, a social enterprise that provides menstrual 
products and sexual education taking into consideration girls’ rights and needs 

while acknowledging their socioeconomic environment.
Wamina is a small business with great social and environmental impact. 

We believe all girls deserve access to sustainable menstrual products to manage 
the period hygienically, even if they cannot afford them. 
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I've always been passionate about being in the kitchen. I just lo-
ved it since I was a kid. In high school, I chose consumer studies 
as one of my main subjects and we took cooking classes and 

projects once a week. In fact, it was my favorite.
 When I moved to Mozambique I tried a lot of businesses and 
most of them didn't work out, so I decided to make desserts and 
I was really in love and gave my all in the hope that it would work 
... at first it seemed like it was afterwards the sales dropped dra-
matically. A friend of mine told me to make donuts, but I ignored 
it because donuts are not easy to make, work that goes into the 
dough, the topping etc. I was worried that the dough would be 
wasted if I didn't sell it. But he kept telling me to make donuts! So 
i said ohk i will make donuts just to show you that it is not possi-
ble !! And so I started, the beginning was challenging, but fun and 
I was getting a good response, I started making strategies to be 
able to work faster and better so I decided to try the pasta reci-
pe that I kept thinking and it worked incredibly. . people started 
asking for even more. I had to start thinking big now, I took my 
costume boxes and started to be more professional.
My mind didn't stop there, I wanted to do more than just Donuts, 
but I still wanted to keep the name Just Donuts, so I opted for 
"Not Just Donuts"
I ventured into all the great baked goods and chose those that I 
could easily make on a daily basis. I love coffee and I love it and 
iced coffee, so I decided to add that to the menu, I took a short 
course to make the perfect coffees and today I own a Coffee 
Shop. A dream come true of something I never expected.
Not only Donuts is a coffee shop specializing in Donuts and Iced 
Coffee. We have other products like brownies, monster cookies, 
fudge, bagels and more. We work with the best products to give 
the best quality. We also have a special donut option for birthdays 
or any special occasion. 

MORE THAN A DONUT
NOT JUST DONUTS          

Mais do que um Donut

DELSIA MANHIQUE
Cel: +258 87 341 0566
Instagram @not_just_doughnuts
Email: Njdoughnuts@gmail.com
Estamos na Rua da Cruz Vermelha
Nº 82, R/C Polana Cimento B
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S empre fui apaixonada por estar na cozi-
nha. Simplesmente amei desde criança. 
No colégio, escolhi os estudos do con-

sumidor como uma das minhas principais dis-
ciplinas e tínhamos aulas de culinária e pro-
jectos uma vez por semana. De fato, era meu 
favorito.
Quando vim para Moçambique tentei muitos 
negócios e a maioria não deram certo, então 
decidi fazer sobremesas e estava realmente 
apaixonada e dei tudo de mim na esperança 
de que desse certo. No início parecia dar cer-
to, depois as vendas caíram drasticamente. 
Um amigo me disse para fazer Donuts, mas eu 
o ignorei porque Donuts não são fáceis de fa-
zer, o trabalho que vai para a massa, a cober-
tura etc. Eu estava preocupada que a massa 
fosse se desperdiçar se eu não vendesse. Mas 
ele continuou me dizendo para fazer Donuts! 
Então eu disse: “ok, vou fazer donuts só para 
te mostrar que não é possível!” Assim come-
cei. Tive um início desafiador, mas divertido, 
pois, estava a obter boa resposta. Comecei a 
fazer estratégias para poder trabalhar mais 
rápido e melhor, daí que decidi experimentar 
a receita de massa que ficava pensando e fun-
cionou incrivelmente. As pessoas começaram 
a pedir ainda mais. Tive que começar a pensar 
grande, peguei minhas caixas de fantasias e 
comecei a ser mais profissional.
Minha mente não parou por aí. Queria fazer 
mais do que apenas Donuts, mas ainda queria 
manter o nome Just Donuts, então optei por 
"Not Just Donuts"
Aventurei-me em todos os ótimos produtos 
de panificação e escolhi aqueles que pode-
ria fazer facilmente no dia a dia. Adoro café 
e adoro e café gelado. então resolvi acres-
centar estes produtos ao menu. Fiz um mini 
curso para aprender melhor a fazer os cafés 
perfeitos e hoje sou dona de um Coffee Shop. 
Um sonho tornado realidade de algo que eu 
nunca esperei.
Não só a Donuts é uma cafeteria especiali-
zada em Donuts e Iced Coffee. Temos outros 
produtos, como brownies, cookies monstro, 
fudge, bagels e muito mais. Trabalhamos com 
os melhores produtos para dar a melhor qua-
lidade. Também temos uma opção especial 
de donut para aniversários ou qualquer oca-
sião especial.



It all started when I saw some crochet 
pieces on the internet and decided to 
learn how to make. I counted on the 

help of my mother that when I was you-
nger I made baby clothes made of cro-
chet, then she taught me and we star-
ted making some but only as a hobby is 
it over and over again we sold to some 
people. But it was in the middle of the 
pandemic, precisely in the first month 
of confinement in our country (Mozam-
bique) that the idea to take my hobby 
more seriously arose and from there 
*SUNKISSED CROCHET* was born.
Sunkissed crochet is a Mozambican 
brand dedicated to making and selling 
clothes (beach or not) and accessories
She has as main objective to eleva-
te the beauty of the woman, after all, 
every woman is beautiful and does not 
need to fit in predefined standards of 
beauty.
The brand has products such as:
- Bikinis
- Bodysuit
- Shorts and cropped sets
- Beach exit dresses
- Skirts and trousers
- Personalized hats 

ISMÉNIA WILSON
+258 840197116
+258 821363378
+258 861049136 
Magoanine CMC

Maputo 

De passatempo à marca
FROM HOBBY TO BRAND

WOMAN ENTREPRENEURMULHER EMPREENDEDORA 18

Tudo começou quando eu vi na in-
ternet algumas peças de crochê 
e decidi aprender a fazer. Contei 

com a ajuda da minha mãe que quan-
do mais nova fazia roupinhas de bebê 
feitas de crochê, Fomos fazendo algu-
mas mas só como passatempo é uma 
e outra vez vendíamos para algumas 
pessoas. Mas foi em meio à pandemia, 
precisamente no primeiro mês do con-
finamento no nosso país (Moçambi-
que) que surgiu a ideia de levar o meu 
passatempo mais a sério e daí nasceu a 
SUNKISSED CROCHET.
A sunkissed crochet é uma marca mo-
çambicana que se dedica a confecção 
e venda de roupas de praia e de aces-
sórios.
O principal objetivo é elevar a beleza 
da mulher, afinal de contas, toda a mu-
lher é linda e não precisa se enquadrar 
em padrões pré-definidos de beleza.
A marca tem produtos como:
- Bikinis 
- Bodysuit 
- Conjuntos de calções e cropped
- Vestidos saída de praia
- Saias e calças saída de praia
- Chapéus personalizados
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 NAME 
 RESERVATION

First, the future partners or the sole 
partner must choose which name to 
assign to their company, and then 
they must go to the Commercial Re-
gistry Office where they will verify that 
the name in question does not exist. 
The denomination will always be fol-
lowed by the indication of the legal 
form of the company. For example In 
the case of a limited one the abbre-
viation used is “Lda”. The name re-
servation is made upon payment of a 
fee of 150.00 MT.
To reserve a name, you must have:
• Requestor's BI
• Application

 DRAWING UP OF 
 STATUTES

With the help of an advisor, a social 
contract will be made where the ob-
ject of the company will be establi-
shed (the line of business that the 
company intends to follow) can be 
one or more;
The names of the partners or the part-
ner will be included in the same social 
pact, with the respective share capital 
(initial investment money for the com-
pany to be able to start) distributed in 
shares if they are more than one part-
ner or will have a single quota if it is 
only one partner; The address of the 
company and the different wishes of 
future partners for the company will 

be part of the same social pact. It will 
also contain the type of company that 
the partners would like to establish;
The document presented is only a 
summary of the essential part of the 
bylaws, all other important clauses 
such as meetings of the general mee-
ting must be added, and must be de-
livered together with the identification 
document of the partners and a po-
wer of attorney if one of the partners 
is not present.

It is recommended that the statutes 
be drawn up by an experienced advi-
sor or lawyer.

 DEFINITIVE 
 CERTIFICATE

After the social pact is made, the le-
gal entities where the wishes of the 
partners will be registered by the 
competent entity must be submitted 
accompanied by certified copies of 
the identifications of the partners or 
the partner and certificates will be 
issued definitive and commercial by 
paying a fee that varies according to 
the share capital. Of which: 2/1000 x 
registered capital up to 5 million me-
ticais and above that the rate is 0.1 / 
1000.
The company is then incorporated 
and definitively registered for com-
mercial purposes. However, it cannot 
start its activities until it obtains a li-
cense issued by the Ministry relevant 
to the sector in which it will operate.

1
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 PUBLICATION IN THE
 REPUBLIC’S BULLETIN

After the issuance of definitive and 
commercial certificates, it must be pu 
blished in BR so that the company's 
existence is in the public domain.

This action is only possible by paying 
a fee that varies, that is, it depends 
on the number of letters that the so-
cial pact has, the longer it is the more 
expensive its publication becomes. 
Currently the fee charged is 36MT 
per line.

This request is made in the national 
press and requires:
- Company statutes (Physical and 
electronic)
- Definitive certificate

 OBTAINING THE NUIT
	 Unique	Identification	number

After obtaining the certificates and 
publication in the BR, they must go 
to a tax district in order to obtain the 
firm's nuit, this action will be accom-
panied by certified copies of the Iden-
tifications of the partners and their 
respective personal nuit's in addition 
to the commercial certificates .

 ISSUE OF 
 THE PERMIT

To obtain the commercial license, the 
company must first have completed 
the constitution process above. The 
application for the issuance of a li-
cense is addressed to the Provincial 
Governor and submitted to the Pro-

vincial Directorate for Industry and 
Commerce relevant. The application 
must contain Social name, Address 
of the registered office, Type of com-
mercial activity to be carried out ac-
cording to the Classifier of Economic 
Activities (CAE).
For specific cases, mainly for compa-
nies with commercial points such as 
shops, bakeries, grocery stores and 
restaurants, licenses must be reques-
ted from the city council; the license 
is obtained by paying a fee that varies 
depending on the business and must 
be accompanied by:
- Republic Bulletin
- Lease Agreement or Property Title 
of the facilities where the company 
will operate
- Plan and respective description of 
the facilities (if applicable)
- Subscriber Identification Document
- Definitive Certificate

 REQUEST 
 FOR SURVEY

As with the application for a commer-
cial license, the inspection must be 
requested in writing. The inspection 
is carried out between 8 to 10 days 
depending on the establishment and 
then the inspection report is issued.
In the event of irregularities during 
the inspection, the start of the activity 
can be approved on condition that 
the problem is solved within a reaso-
nable time stipulated in the inspec-
tion report.

Payments due for carrying out inspec-
tions and issuing permits are made in 
accordance with the legislation. 
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Abrir uma empresa em Moçambique 
é um processo que para alguns pode 
parecer complicado, mas com a sim-
plificação de vários passos em an-
damento e reformas a serem imple-
mentadas esses mesmos processos 
estão cada vez mais acessíveis aos 
pequenos empreendedores que de-
sejam iniciar um negócio, os passos 
para registar uma empresa são:

 RESERVA 
 DE NOME

Primeiro os futuros sócios ou o só-
cio único deve escolher que nome irá 
atribuir a sua empresa, e em seguida 
deve se dirigir Conservatória do Re-
gisto Comercial onde se vai verificar 
se o nome em questão não existe . 
A denominação será sempre seguida 
da indicação da forma legal da socie-
dade. Por exemplo No caso da limi-
tada a abreviação usada é “Lda”. A 
reserva do nome é feita mediante pa-
gamento de uma taxa de 150,00 MT.
Para reserva de nome deve-se ter :
• BI do requisitante
• Requerimento

 ELABORAÇÃO 
 DOS ESTATUTOS

Com ajuda de um assessor será fei-
to um contracto social onde vai estar 
estabelecido o objecto da empresa 
(o ramo de negócio que a empresa 

pretende seguir) pode ser um ou vá-
rios;
Constará no mesmo pacto social os 
nomes dos sócios ou o sócio, com 
o respectivo capital social (dinheiro 
inicial de investimento para empresa 
poder arrancar) distribuído em quo-
tas caso sejam mais de um sócio ou 
terá cota única caso seja apenas um 
sócio; Fará parte do mesmo pacto 
social o endereço da empresa e as 
diversas vontades dos futuros sócios 
para com a empresa. Também vai 
constar o tipo de sociedade que os 
sócios gostariam de constituir;

O documento apresentado é apenas 
um resumo da parte essencial no 
estatuto devem ser adicionadas to-
das as outras cláusulas importantes 
como reuniões da assembleia geral, 
e deve ser entregue junto com o do-
cumente de identificação dos sócios 
e uma procuração caso um dos só-
cios não esteja presente.

É recomendável que os estatutos se-
jam feitos por um assessor ou advo-
gado experiente.

 CERTIDÃO
 DEFINITIVA

Após o pacto social ser feito, deve 
ser submetido as entidades legais 
onde as vontades dos sócios estarão 
registadas pela entidade competente 

acompanhado de cópias autentica-
das das identificações dos sócios ou 
o sócio e será emitido as certidões 
definitivas e comercias mediante pa-
gamento de uma taxa que varia de 
acordo com o capital social. Sendo : 
2/1000 x capital social até 5 milhões 
de meticais e acima disso a taxa é de 
0.1/1000.
A sociedade está então constituída e 
definitivamente registada para efeitos 
comerciais. No entanto, não pode ini-
ciar as suas actividades até à obter 
uma licença emitida pelo Ministério 
relevante para o sector em que vai 
operar.

 PUBLICAÇÃO NO
 BOLETIM DA REPÚBLICA

Após a emissão das certidões defini-
tivas e comercias, deve ser publica-
do no BR para que seja do domínio 
publico a existência da empresa.

Essa acção só é possível mediante 
pagamento de uma taxa que varia, 
isto é, depende da quantidade de le-
tras que possui o pacto social, quan-
to mais longo for mais cara se torna 
a sua publicação. Actualmente a taxa 
cobrada é de 36MT por linha.

Esse requerimento é realizado na im-
prensa nacional e requer:
- Estatutos da empresa (Físicos e 
electrónicos)
- Certidão definitiva

 OBTENÇÃO 
 DO NUIT

Após a obtenção das certidões e a 
publicação no BR, devem se dirigir a 
um bairro fiscal de modo a obter o 
nuit da firma, essa acção será acom-
panhada de cópias autenticadas das 
Identificações dos sócios e os seus 
respectivos nuit’s pessoais para 
além, das certidões comercias.

 EMISSÃO 
 DO ALVARÁ

Para a obtenção da licença comer-
cial, a empresa deve primeiro ter 
completado o processo de consti-
tuição acima. O pedido para a emis-
são de uma licença é dirigido ao 
Governador Provincial e submetido 
à Direcção Provincial de Industria e 
Comércio relevante. O requerimento 
deve conter Nome social, Endereço 
da sede social, Tipo de actividade 
comercial a realizar de acordo com o 
Classificador de Actividades Econó-
micas (CAE).
Para casos específicos, principal-
mente de empresas com pontos 
comercias como lojas, padarias, 
mercearias e restauração devem ser 
pedidos as licenças no conselho mu-
nicipal; A obtenção do alvará, é feita 
mediante pagamento de uma taxa 
que varia consoante os ramos de ne-
gócio e deve-se acompanhar por:
- Boletim da Republica
- Contrato de Arrendamento ou Titulo 
de Propriedade das instalações onde 
funcionará a empresa
- Planta e a respectiva memória des-
critiva das instalações (se aplicável)
- Documento de Identificação
- Certidão Definitiva
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 PEDIDO DE
 VISTORIA

Tal como acontece no pedido de li-
cença comercial, a inspecção deve 
ser solicitada por escrito. A inspec-
ção é realizada entre 8 a 10 dias de-
pendendo do estabelecimento e em 
seguida é emitido o auto de vistoria.
No caso de se constatarem irregula-
ridades durante a inspecção, o início 
da actividade pode ser aprovado sob 
a condição de o problema ser resol-
vido num prazo razoável estipulado 
no auto de vistoria.
Os pagamentos devidos pela realiza-
ção das inspecções e pela emissão 
dos alvarás são feitos em conformi-
dade com a tabela em vigor para o 
sector específico.

 INÍCIO DE 
 ACTIVIDADE

Após a obtenção de toda documen-
tação citada a cima, devem se dirigir 

a um bairro fiscal onde a empresa 
pertence (o endereço da empresa 
dita o bairro fiscal que a mesma per-
tence) para preencher os devidos 
formulários (Modelo 02) e anexar a 
documentação já existente da em-
presa de modo a dar o seu início de 
actividade nas finanças.

No modelo apropriado ira escolher 
os regimes fiscais que se adequam 
ao seu negócio, outros regimes já 
são impostos pela legislação fiscal 
consoante o ramo de actividade;
Quanto ao INSS, até antes de 15 dias 
após ser dado o inicio de actividade 
nas finanças o mesmo deve ser feito 
no INSS. Caso ultrapasse o período 
previsto ira incorrer a multas e juros 
de mora.

Naturalmente que os passos podem 
variar de empresa para empresa mas 
de modo geral esses são os procedi-
mentos legais para abrir uma empre-
sa em Moçambique.

7

8

References: 
https://www.above.co.mz/como-elaborar-um-plano-de-negocios-simples/
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HOW TO DEVELOP A SIMPLE  
BUSINESS PLAN?

Often you will not even use your business plan because one thing is a plan and 
quite another is real life. Many people start and never finish writing a business 
plan, but you don’t have to worry. You can make a simple plan and then improve 
if you need it later.

WHAT COMES IN A BUSINESS PLAN?
The key to a one-page plan also known as a lean business plan is to start simply 
and increase as you go. You can start with some titles and points that show your 
vision, goals, milestones and financial forecasts.

Things will continue to change and new information will appear; that is why it is 
said that a business plan is not something static, you will usually need:

1. VALUE PROPOSITION
Make sure the stakeholder (partner, partner or funder) understands the unique 
value you are offering in a few clear and simple sentences. Explain clearly and 
directly what your company brings to the market.
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2. THE PROBLEM YOU ARE SOLVING
Explain the problem you are solving, is there really a problem? Imagine that you 
are talking to someone who has never heard your idea before. What’s in your so-
lution that hasn’t been done before? Don’t try to solve problems that don’t exist.

3. TARGET AUDIENCE AND COMPETITION
Who are you selling to and what other options do they have? How will you serve 
them best? This is where you need to show that you have done market research, 
it is not enough to say to young people you have to go into detail and explain 
that young people? Where they live? What do you like? What are you doing?

4. SALES AND MARKETING
How will people know about your company? Will you use social networks? Do 
your customers read newspapers or magazines? Or will you sell to them perso-
nally? Find out where your target audience is and how you will reach them.
5. Sales forecast
Make some sales and expense forecasts. What will your margin be on each 
sale? Is it enough? How many sales will you need to make a profit? Use figures 
and graphs to show.

6. MILESTONES AND OBJECTIVES
Milestones will help you look at the business as a whole. For each step, tell us 
why it is important, write down what (or who) you need to make it happen and 
set a concrete date for each step. This helps to divide everything you need to do 
into parts that can be measured.

7. THE TEAM
Who is part of your company and why? Write a few lines for each person, including 
their goals and responsibilities. Do this even for people you haven’t hired yet.

8. FINANCING
Identify how much you need (or already have) and how you will use it. When 
will payments be made and when do you expect to return the money you used? 
Even if the money is yours, it is important to give back what you have invested, 
because a company is a living and independent body that also has debts and 
commitments.

When writing a one-page business plan, you need to keep your words short and 
to the point. If there are too many details for one of the sections, please provide 
a separate document. Just run with a high-level summary in the one-page plan.
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COMO ELABORAR UM PLANO 
DE NEGÓCIOS SIMPLES

Muitas vezes você nem vai usar o seu plano de negócios porque uma coisa é 
um plano e outra bem diferente é a vida real. Muitas pessoas começam e nunca 
terminam de escrever um plano de  negócios, mas você não precisa de se preo-
cupar. Pode fazer um plano simples e depois melhorar se precisar mais tarde.

O QUE VEM NUM PLANO DE NEGÓCIOS?
A chave para um plano de uma página também conhecido  como lean business 
plan é começar de maneira simples e aumentar à medida que avança. Você 
pode começar com alguns títulos e pontos que mostram a sua visão, metas, 
marcos e previsões financeiras.

As coisas continuarão a mudar e novas informações irão aparecer; por isso 
diz-se que um plano de negócios não é algo estático, Normalmente vocé vai 
precisar de :

1. PROPOSTA DE VALOR
Verifique se o stakeholder (sócio,parceiro ou financiador) entende o valor único 
que você está a oferecer em algumas frases claras e simples. Explique de forma 
clara e bem directa o que a sua empresa traz ao mercado.

2. O PROBLEMA QUE ESTÁ A RESOLVER
Explique o problema que você está a resolver, existe mesmo um problema? 
Imagine que você está a conversar com alguém que nunca ouviu sua ideia 
antes. O que há na sua solução que não foi feito antes? Não tente resolver pro-
blemas que não existem.

3. PÚBLICO ALVO E CONCORRÊNCIA
Para quem você está a vender e quais outras opções eles têm? Como você vai 
servi-los melhor? É aqui que você precisa mostrar que fez uma pesquisa de 
mercado, não basta dizer para jovens tem de chegar ao detalhe e explicar que 
jovens? Onde vivem? O que gostam? O que fazem?
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4. VENDAS E MARKETING
Como as pessoas vão saber sobre a sua empresa? Você vai usar as redes 
social? Seus clientes lêem jornais ou revistas? Ou você venderá para eles pes-
soalmente? Descubra onde está o seu público-alvo e como vai chegar a eles.

5. PREVISÃO DE VENDAS
Faça algumas previsões de vendas e despesas. Qual será a sua margem em 
cada venda? Será o suficiente? Quantas vendas você precisará para obter lu-
cro? Use as figuras e gráficos para mostrar.

6. MARCOS E OBJECTIVOS
Os marcos ajudarão você a olhar o  negócio como todo. Para cada etapa, diga 
por que é importante, anote o que (ou quem) você precisa para que isso acon-
teça e defina uma data concreta para cada passo. Isso ajuda a dividir tudo o 
que você precisa fazer em partes que podem se medir.

7. A EQUIPA
Quem faz parte da sua empresa e por quê? Escreva algumas linhas para cada 
pessoa, incluindo seus objectivos e responsabilidades. Faça isso mesmo para 
pessoas que você ainda não contractou.

8. FINANCIAMENTO
Identifique quanto você precisa (ou já tem) e como vai usar. Quando serão 
feitos os pagamentos e quando você espera devolver o dinheiro que usou? 
Mesmo que o dinheiro seja seu é importante devolver a si mesmo o que inves-
tiu, porque uma empresa é um organismo vivo e independente que também 
de dívidas e compromissos.

Ao escrever um plano de negócios com apenas uma página, você precisa 
manter as palavras curtas e objetivas. Se houver muitos detalhes para uma das 
seções, entregue um documento separado. Basta executar com um resumo 
de alto nível no plano de uma página.

References: 
https://www.above.co.mz/como-elaborar-um-plano-de-negocios-simples/
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É importante ter uma rotina mais leve, com 
exercícios físicos, ter um hobbie como um 
escape, um momento de desaceleração, 
ter uma alimentação saudável, dormir o su-
ficiente, ter momentos de lazer, de relaxa-
mento, contacto com a natureza, sempre 
que possível ver o mar, procurar fazer mas-
sagem e meditação. A ajuda de um psicó-
logo para terapia também ajuda bastante.

A ansiedade é um sentimento comum nos 
seres humanos. É uma reação normal do or-
ganismo humano que também pode ser de-
finido como um factor de sobrevivência tal 
como é o medo. Toda vez que o organismo 
sente alguma ameaça, reage com ansieda-
de. Esta torna-se patológica prejudicando o 
próprio organismo, a saúde, a rotina, o com-
portamento diante de qualquer situação. Ela 
influencia a nossa forma de reagir prejudi-
cando por vezes as relações familiares, de 
trabalho, afectivas e interpessoais. 

ANSIEDADE

COMO PREVENIR

ANXIETY 
Anxiety is a common feeling in 
all human beings. it is a normal 

reaction of the human organism. 
It can also be defined as a survival 

factor as well as fear. Every time the 
body feels a threat, it reacts with 

anxiety. This becomes pathological, 
damaging the organism to health, 
routine, behavior in any situation. 

It influences the way we react, 
sometimes damaging family, 

work, affective and interpersonal 
relationships. 

SYMPTOMS
Some symptoms include feeling 
faint, feeling death, irritability, 

aggression, insomnia, tightness in 
the chest, constant fear, shortness of 

breath among others

CAUSES
Heavy routine, daily pressure, 
trauma, depression, untreated 

anxiety that can develop disorders 
such as panic syndrome, Obsessive 
Compulsive Disorder - OCD, as well 
as genetic cases of family anxiety

HOW TO PREVENT 
It is important that the person tries 
to have a lighter routine, do phys-
ical exercises, have a hobby as an 

escape, a moment of slowing down, 
eating healthily, getting enough 
sleep, above all having moments 
of leisure, relaxation, contact with 
nature, whenever possible to see 

the sea, seek massage and medita-
tion. The help of a psychologist for 

therapy also helps a lot. 
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SINTOMAS
 

Entre alguns sintomas estão sensação 
de desmaio, sensação de morte, 

irritabilidade, agressividade, insônia,  
aperto no peito, medo constante, falta 

de ar entre outros

CAUSAS
Rotina pesada, pressão diária, trauma, 

depressão, ansiedade não tratada 
que pode desenvolver transtornos 

como síndrome do pânico, Transtorno 
Obsessivo Compulsivo - TOC, 
bem como casos genéticos de 

ansiedade na família
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Have you ever been in one of those moments when, 
for one reason or another, you are not able to ans-
wer a direct question with a simple answer? Unfor-

tunately, this kind of situation happens frequently in our 
life, the simple seems complicated, the simple decisions 
become torments, and what seems obvious becomes a life 
decision.
The importance of being balanced, being inwardly aligned 
and making the right decisions depends a lot on our inner 
well-being. It is essential that we clean, activate and balan-
ce our Chakras, because only in a perfect state of balance, 
we are able to connect with ourselves.
Chakras are energy centers that, open, bring us the neces-
sary harmony for all aspects of our life. Each of the chakras 
in our body, are the key necessary to reach the physical, 
emotional, energetic, mental and spiritual balance of our 
lives. When one or more of our Chakras are blocked, cons-
tant challenges, illnesses, confusions, disconnections and 
problems appear in life.
The definition of "Chakra" comes from the Sanskrit word, 
and means wheel or disc. It is described by many as “a mo-
ving wheel of light”. Of all the chakras in the human body, 
seven have been identified as the most significant, and are 
commonly identified as rainbows, sounds, vibrations and 
colors.
There are several techniques for opening and aligning your 
body's chakras. Sound vibrating instruments, color and 
crystal therapies, assisted visualizations and yoga practice.
At its center, the practice of yoga focuses on breathing and 
ensuring that the goals of all the movements we do are per-
fectly aligned with our body, with our posture, with our brea-
thing. The different postures promote flexibility (body and 
mind), which allow us to wake up, and align chakras.
The fourth chakra, commonly called the heart chakra, is 
one that transforms us into spiritual dispersion and inte-
gration in understanding love, compassion and connecting 
with everything we connect and cross during our lives.
This chakra is related to unconditional love, happiness, gi-
ving (simple, direct, without concern for receiving). It is the 
source and the bridge between the upper and lower cha-
kras, integrating the direct, the real, with the spiritual. Its 
element is air.
Air, like love, is all around us, always present, in everything 
around us. 
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EM TEMPOS DE INCERTEZAS 
ABRA O SEU CORAÇÃO

A lguma vez esteve num daqueles 
momentos em que, por uma ra-
zão ou por outra, não é capaz 

de responder a uma pergunta direta 
com uma resposta simples? Infeliz-
mente este género de situações acon-
tecem frequentemente na nossa vida, 
o simples parece complicado, as de-
cisões simples tornam-se tormentos, e 
aquilo que nos parece óbvio, torna-se 
numa decisão de vida.
A importância de estarmos balan-
ceados, de estarmos interiormente 
alinhados e de tomarmos decisões 
certas, em muito depende do nosso 
bem-estar interior. É fundamental que 
limpemos, ativemos e balancemos os 
nossos Chakras, pois só num perfeito 
estado de equilíbrio, conseguimos co-
nectados connosco próprios. 
Os Chakras são centros de energia 
que, abertos, nos trazem a harmonia 
necessária para todos os aspetos da 
nossa vida. Cada um dos Chakras do 
nosso corpo, são a chave necessária 
para o atingir o balanço físico, emo-
cional, energético, mental e espiritual 
das nossas vidas. Quando um ou mais 
dos nossos Chakras estão bloqueados, 
aparecem-nos na vida constantes de-
safios, doenças, confusões, descone-
xões e problemas.
A definição de “Chakra” vem da pala-
vra de Sânscrito, e significa roda ou 
disco. É descrito por muitos como a 
“uma roda de luz em movimento”. De 

todos os chakras do corpo humano, 
sete foram identificados como os mais 
significativos, e são comummente 
identificados como arco-íris, sons, vi-
brações e cores.
Existem várias técnicas para abrir e 
alinhar os chakras do nosso corpo. 
Instrumentos de vibração sonoros, te-
rapias de cores e cristal, visualizações 
assistidas e a prática de yoga. 
No seu centro, a prática de yoga foca-
-se na respiração e no assegurar que os 
objetivos de todos os movimentos que 
fazemos estão perfeitamente alinhados 
com o nosso corpo, com a nossa pos-
tura, com a nossa respiração. As diver-
sas posturas promovem a flexibilidade 
(do corpo e da mente), que nos permi-
tem acordar, e alinhar chakras.
O quarto Chakra, comumente chama-
do chakra do coração, é aquele que 
nos transforma a dispersão e a inte-
gração espiritual na compreensão do 
amor, da compaixão e na ligação com 
tudo em o que nos ligamos e cruza-
mos durante a nossa vida.  
Este chakra está relacionado com o 
amor incondicional, com a felicidade, 
com o dar (simples, direto, sem preocu-
pação do receber). É a fonte e a ponte 
entre os chakras superiores e inferiores, 
integrando o direto, o real, com o espi-
ritual. O seu elemento é o ar. 
O ar, como o amor, está à nossa volta, 
sempre presente, em tudo o que nos 
rodeia.
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THE BRIDGE - SETU BANDHA SARVANGASANA
The Ponte or Setu Bandha Sarvangasana is a great posture that helps to open 
the heart chakra and offers numerous benefits for the body, mind and spirit. This 
posture can be practiced with a series of modifications and variations making it 
accessible to most practitioners whether they are beginners, advanced or have 
physical limitations. It is a very powerful pose especially for those who feel low 
and without energy.

This posture can be considered as a bridge between the body and the mind. 
From the physical point of view, the feet, shoulders and head are resting on the 
earth but the heart is raised towards the sky. This is a very versatile retroflexion 
that can be light and restorative or deeply energizing depending on the chosen 
variations. It is a good preparation exercise for more advanced heart-opening 
postures. 

BENEFITS 

It is an excellent posture to stretch the chest, shoulders, neck, spine, and 
front of the legs as well as to strengthen and increase flexibility in the back, 

strengthen the buttocks and the back of the legs.

Since it is a slight inversion in which the heart is higher than the head, it helps 
to calm the brain and the central nervous system by promoting calm and 
relaxation of the body and mind as well as reducing anxiety and fatigue.

This asana helps to improve the posture of the spine and shoulders hunched 
forward. Ideal for those who work long hours at the computer as it contradicts 

the incorrect postures that are gained at the desk. Also help to relieve 
headaches.

Stimulates and massages the internal organs which helps digestion.

Relieves menstrual pain and activates the kidneys and adrenal glands. 

CONTRAINDICATIONS

This posture must be practiced with some care
in the case of neck, knee and back problems. 
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A PONTE – SETU BANDHA SARVANGASANA
A Ponte ou Setu Bandha Sarvangasana é uma ótima postura que ajuda a abrir 
o chakra do coração e que oferece inúmeros benefícios para o corpo mente 
e espírito. Esta postura pode ser praticada com uma série de modificações e 
variações tornando-a acessível para a maioria dos praticantes sejam eles ini-
ciantes, avançados ou tenham limitações físicas. É uma pose muito poderosa 
especialmente para quem se sinta em baixo e sem energia.  

Esta postura pode ser considerada como uma ponte entre o corpo e a mente. 
Do ponto de vista físico os pés, os ombros e a cabeça estão assentes na terra 
mas o coração está elevado em direção ao céu. Esta é uma retroflexão muito 
versátil que pode ser ligeira e restauradora ou profundamente energizante con-
forme as variações escolhidas. É um bom exercício de preparação para postu-
ras mais avançadas de abertura de coração.

BENEFÍCIOS

É uma excelente postura para alongar o peito, ombros, pescoço, coluna, e 
parte frontal das pernas bem como para fortalecer e aumentar a flexibilidade 

nas costas, fortalecer as nádegas e parte de trás das pernas.

Uma vez que se trata de uma inversão ligeira em que o coração está mais 
elevado que a cabeça, contribui para acalmar o cérebro e o sistema nervoso 

central promovendo a calma e o relaxamento do corpo e da mente bem como 
a redução de ansiedade e fadiga.

Este asana ajuda a melhorar a postura da coluna e dos ombros curvados para 
a frente. Ideal para quem trabalha muitas horas ao computador uma vez que 

contraria as posturas incorretas que se ganham à secretária. Ajudar também a 
aliviar dores de cabeça.

Estimula e massaja os órgãos internos o que ajuda à digestão.

Alivia as dores menstruais e activa os rins e as glândula adrenais.

CONTRA-INDICAÇÕES

Esta postura deve ser praticada com alguns cuidados 
no caso de problemas no pescoço, joelho e nas costas.
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HOW TO GET TO THE STEP-BY-STEP POSTURE
COMO CHEGAR À POSTURA PASSO-A-PASSO

Comece por se deitar confortavelmente de 
barriga voltada para cima. Sinta os ombros e 
a cabeça relaxados e bem assentes no chão 
e evite virar a cabeça para os lados quando 
entra na postura. Se for necessário dobre o 
tapete debaixo dos ombros para proteger o 
pescoço. Mantenha os braços ao longo do 
corpo com as palmas das mãos viradas para 
baixo.
Dobre os joelhos e assente os pés no tapete à 
largura das ancas. Mova os pés em direção às 
nádegas até conseguir tocar com as pontas 
dos dedos nos calcanhares. Assente bem os 
pés e calcanhares no chão.1

Start by lying down comfortably on your stomach. Feel your shoulders and head relaxed and flat on 
the floor and avoid turning your head sideways when entering the pose. If necessary, fold the rug under 
your shoulders to protect your neck. Keep your arms at your sides with your palms facing down.
Bend your knees and place your feet on the rug at hip width. Move your feet towards your buttocks 
until you can touch the heels with your fingertips. Place your feet and heels firmly on the floor. 

2
Na inspiração pressione ativamente os pés e os braços no chão para levantar os quadris do chão em di-
reção ao teto. Interlace os dedos das mãos por baixo das costas e comece a juntar os ombros. Pressione 
bem os antebraços no chão para conseguir elevar mais as ancas.
Se for muito intenso interlaçar os dedos das mãos debaixo das costas pode manter os braços esticados 
ao longo do corpo com as mãos viradas para baixo.

On inspiration, actively press your feet and 
arms on the floor to lift your hips off the 
floor towards the ceiling. Interlace your 
fingers under your back and begin to join 
your shoulders. Press your forearms well 
on the floor to get your hips higher.
If it is too intense to interlace your fin-
gers under your back, you can keep your 
arms stretched out at your sides with your 
hands facing down. 

3

Tenha atenção aos joelhos que têm a ten-
dência a descair para fora. Os joelhos de-
vem estar alinhados com os calcanhares e 
direcionados para a frente, bem longe das 
ancas. Se tiver um bloco ou um livro gros-
so pode usar entre os joelhos.

Pay attention to the knees that have a ten-
dency to fall out. Your knees should be in 
line with your heels and forward, well away 
from your hips. If you have a pad or a thick 
book you can use it between your knees. 

4

À medida que eleva as ancas aproxime o peito 
cada vez mais do queixo (e não ao contrário), 
movendo ao mesmo tempo o cóccix em dire-
ção aos joelhos e o osso púbico em direção ao 
umbigo. 
Relaxe a face e mantenha a postura por 5 respira-
ções longas e profundas (de 30 a 60 segundos)

As you raise your hips, bring your chest closer 
to your chin (and not the other way around), 
while moving your tailbone towards your knees 
and your pubic bone towards your navel.
Relax your face and hold the posture for 5 long, 
deep breaths (between 30 to 60 seconds) 

5
Na sexta expiração liberte as mãos no chão, relaxe 
os ombros e comece a apoiar as costas no chão 
vertebra por vértebra. Abrace os joelhos junto ao 
peito e descanse.

On the sixth exhalation release your hands on the 
floor, relax your shoulders and start supporting 
your back on the floor vertebra by vertebra. Hug 
your knees to your chest and rest. 

MODIFICAÇÕES
INTESIDADE

Para quem quer aumentar a intensi-
dade desta postura pode levantar os 
calcanhares e colocar as palmas das 
mãos viradas para cima debaixo da 
zona lombar para elevar e suportar as 
ancas em cima. Pode depois descer 
de novo os calcanhares e apoiar os 
pés no chão.

Pode tentar também levar um joelho 
ao peito e depois esticar essa perna 
em direção ao teto.

6

MODIFICATIONS
INTENSITY

For those who want to increase the intensity of this posture, 
they can lift their heels and place their palms facing upwards 
under the lumbar area to raise and support their hips on top. 
You can then lower your heels again and place your feet on 
the floor.

You can also try to bring a knee to your chest and then stret-
ch that leg towards the ceiling. 

Professora de Ashtanga e 
Vinyasa em Moçambique, 

certificada pelo yoga Alliance 
UK e US

Ashtanga and Vinyasa 
teacher in Mozambique, 

certified by yoga Alliance UK 
and US 

CRISTINA DIONÍSIO



Mandatory vaccination against 
COVID-19 in Mozambique

T he number of people infec-
ted with Sars-CoV-2 or CO-
VID 19 has been increasing 

daily in Mozambique and with the 
increase in the number of cases, 
the deaths caused and/or as a re-
sult of the virus have also increa-
sed. Therefore, the first vaccines 
against COVID 19 may be the best 
ally in combating the disease.
The year 2021 should be marked 
with the arrival of the coronavirus 
vaccine in Mozambique and some 
countries in the world are already 
being immunized, such as England, 
Brazil and the United States, and 
the forecast is that this will happen 
in the national territory starting in 
the month July 2021.
Recently, the Minister of Health, 
Armindo Tiago, announced that 
the arrival of the vaccine against 
covid-19 in Mozambique is close 
and expects to start with the vac-
cination against COVID 19 from 
July this year, having already iden-
tified the priority groups, although 
he has not indicated these groups. 
In his last Communication to the 
Nation, His Excellency the Presi-
dent of the Republic, Filipe Jacinto 
Nyusi, informed that Mozambique 
has already completed the proces-
ses leading to the introduction of 
the vaccine for immunization of 
Mozambicans, using the COVAX 
initiative, which in the first phase 
will cover 20% of the national po-
pulation.
Due to the high degree of con-

tagion of COVID 19, the WHO ar-
gued that in some countries with 
clear adherence to the vaccine 
and high contagion, it may beco-
me necessary to make vaccination 
against the disease mandatory for 
the immunization of people. This 
issue was also discussed in Brazil, 
in the light of the rights to public 
health and life. Having stated that 
the obligation of the vaccine could 
be carried out by limiting access to 
certain rights if the citizen in ques-
tion has not been vaccinated.
In this regard, it should be noted 
that Mozambique, as a member of 
WHO and, as such, adopted the 
International Health Regulations, 
through Resolution nr. 16/2008, 
of 19 December, under which it is 
permitted, whenever there is an 
evident risk to public health Mo-
zambique “may, according to its 
national legislation and within the 
need to control such risk, force the 
passenger to subject become or 
accept… vaccination”, in addition 
to “additional public health mea-
sures or that prevent or control the 
spread of the disease, including 
isolation, quarantine”. In Annex VII 
of the said Regulation, WHO iden-
tified only the yellow fever vaccine 
as the only mandatory vaccine in 
Mozambique.
In this sense, through Ministerial 
Diploma nr. 237/2009, of 14 Octo-
ber, based on the possibility of the 
spread of infectious diseases from 
one continent to another, and from 
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one country to another, accor-
ding to land, sea and air commu-
nication routes, the mandatory 
presentation of a certificate was 
determined valid vaccination 
against yellow fever or similar do-
cument that authenticates passen-
gers (national or foreign) coming 
from or who have passed from 
countries considered to be at risk 
of transmission. Passengers who 
do not display the aforementio-
ned document were required to be 
vaccinated at the border post, as a 
condition of entry into the country.
Thus, following the example of that 
vaccine, Mozambique can, conside-
ring the risk that COVID 19 poses 
to public health and upon WHO's 
recommendation, determine the 
mandatory vaccination against 
COVID 19. Considering the studies 
carried out on the transmissibility 
of contagious diseases, this re-
quirement could initially cover all 
passengers (national or foreign) 
wishing to enter Mozambique, re-
gardless of the crossing point.
However, the compulsory nature 
of the vaccine against COVID 19, in 
the terms mentioned above, is li-
kely to conflict with the right to re-
ligious freedom "citizens enjoy the 
freedom to practice or not practice 
a religion", provided for in Article 
54 of the Constitution of the Re-
public of Mozambique (CRM) and, 
also, the right to freedom of move-
ment "all citizens are free to move 
within and outside the national ter-
ritory", provided for in article 55 of 
the CRM.
The conflict in question would re-

sult from an eventual limitation and 
/ or restriction of the right of entry 
and movement in the national ter-
ritory of passengers who have not 
been vaccinated against COVID 19, 
regardless of the reason. On the 
other hand, compulsory vaccina-
tion against COVID 19, as a require-
ment for entry into the Republic of 
Mozambique, may violate the right 
to religious freedom of people 
whose religious conviction does 
not eventually allow vaccination.
However, the exercise of individual 
rights and freedoms can only be 
limited due to the safeguarding of 
other rights or interests protected 
by the Constitution, as provided for 
in Article 56 of the CRM. One can-
not ignore the fact that the protec-
tion of freedom derives from the 
general personality right provided 
for in Article 70 of the Civil Code 
and, as such, implies the power that 
man has to self-determine his own 
person, in all its dimensions.
In our view, public health, whose 
duty of protection rests with every 
citizen, under the terms of Article 
89 of the CRM, cannot be harmed 
by the individual interests of peo-
ple who, eventually, refuse to take 
the vaccine in the exercise of a legi-
timate right to individual freedom. 
Nevertheless, some exceptional si-
tuations must be considered, such 
as the case of possible allergies, 
contraindication to pregnant wo-
men, that in case of risk to health, 
there will be no way to prevail the re-
quirement for vaccination, therefore, 
the validity of general rule of manda-
tory vaccine against COVID 19.
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Obrigatoriedade da vacina contra 
a COVID-19 em Moçambique

O número de infectados pelo 
Sars-CoV-2 ou COVID 19 
tem aumentado diariamen-

te em Moçambique, e com o au-
mento do número de casos, tem 
aumentado igualmente, as mortes 
causadas e/ou em consequência 
do vírus. Com efeito, as primeiras 
vacinas contra o COVID 19 poderão 
ser o melhor aliado no combate à 
doença.  
O ano de 2021 deve ser marcado 
com a chegada da vacina contra 
o coronavírus em Moçambique Al-
guns países do mundo já estão sen-
do imunizados, como a Inglaterra, 
Brasil e os Estados Unidos, e a pre-
visão é que isso aconteça em ter-
ritório nacional a partir do mês de 
Julho de 2021.
Recentemente, o Ministro da Saú-
de, Armindo Tiago, anunciou que a 
chegada da vacina contra o COVID 
19 em Moçambique está próxima 
e prevê arrancar com a vacinação 
contra o COVID 19 a partir de Julho 
deste ano, tendo já inclusive iden-
tificado os grupos prioritários, em-
bora não tenha indicado esses gru-
pos. Em sua última Comunicação à 
Nação, Sua Excelência Senhor Pre-
sidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, informou que Moçambique 
já completou os processos condu-
centes à introdução da vacina para 
imunização dos moçambicanos, 
com recurso à iniciativa COVAX, 
que numa primeira fase irá abran-
ger 20% da população nacional.
Devido ao elevado risco à saúde 

pública representada pela COVID 
19, a OMS defendeu que em alguns 
países com franca adesão à vacina 
e elevado contágio, pode se tornar 
necessária a obrigatoriedade de va-
cinação contra a doença para imu-
nização das pessoas. Esta questão 
foi igualmente discutida no Brasil, à 
luz dos direitos à saúde pública e à 
vida; tendo sido referindo que obri-
gação da vacina poderia ser efecti-
vada por limitação ao acesso a de-
terminados direitos caso o cidadão 
em causa não tenha sido vacinado. 
A este respeito, importa referir que 
Moçambique é membro da OMS e, 
nessa qualidade, adoptou o Regu-
lamento Internacional de Saúde, 
por meio da Resolução nr. 16/2008, 
de 19 de Dezembro, nos termos da 
qual sempre que haja evidente ris-
co para a saúde pública a Repúbli-
ca de Moçambique “pode, de acor-
do com a sua legislação nacional e 
dentro da necessidade de controlar 
tal risco, forçar o passageiro a su-
jeitar-se ou aceitar… à vacinação”, 
para além das “medidas adicio-
nais de saúde pública ou que pre-
vinem ou controlam a expansão da 
doença, incluindo o isolamento, a 
quarentena”. No anexo VII do refe-
rido Regulamento, a OMS identifi-
cou apenas a vacina contra a febre 
amarela como sendo a única vacina 
obrigatória em Moçambique.  
Nesse sentido, através do Diploma 
Ministerial nr. 237/2009, de 14 de 
Outubro, com fundamento na pos-
sibilidade de propagação de doen-
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ças infeciosas de um continente 
para outro, e de um país para outro, 
segundo as vias de comunicações 
terrestres, marítimas e aéreas, foi 
determinada a obrigatoriedade de 
apresentação de certificado válido 
de vacinação contra a febre ama-
rela ou documento equiparado que 
faça fé, aos passageiros (nacio-
nais ou estrangeiros) provenientes 
ou que tenham passado de países 
considerados de risco de transmis-
são.  Ao passageiro que não exiba 
o documento acima mencionado fi-
cou determinada a obrigatoriedade 
de vacinação no posto fronteiriço, 
como condição de entrada no país. 
Assim, à exemplo daquela vacina, 
Moçambique pode, considerado 
o risco que o COVID 19 represen-
ta para a saúde pública e mediante 
recomendação da OMS, determi-
nar a obrigatoriedade de vacina-
ção contra a COVID 19. Atento aos 
estudos realizados relativamente à 
transmissibilidade de doenças con-
tagiosas, esta obrigatoriedade po-
deria abranger, numa primeira fase, 
a todos os passageiros (nacionais 
ou estrangeiros) que pretendam 
entrar em Moçambique, indepen-
dentemente do posto de travessia. 
No entanto, a obrigatoriedade da 
vacina contra a COVID 19, nos ter-
mos acima mencionados é susce-
tível de conflituar com o direito à 
liberdade religiosa “os cidadãos 
gozam da liberdade de praticar ou 
não praticar uma religião”, previs-
to no artigo 54 da Constituição da 
República de Moçambique (CRM) 
e, ainda, o direito à liberdade de 
circulação “todos os cidadãos são 
livre de circular no interior e para o 
exterior do território nacional”, pre-
visto no artigo 55 da CRM. 

O conflito em causa resultaria de 
uma eventual limitação e/ou restri-
ção do direito a entrada e circula-
ção no território nacional de passa-
geiros que não se tenham sujeitado 
à vacinação contra a COVID 19, in-
dependentemente do motivo. Por 
outro lado, a sujeição compulsiva à 
vacinação contra a COVID 19, como 
requisito para a entrada na Repú-
blica de Moçambique, pode violar o 
direito à liberdade religiosa de pes-
soas cuja convicção religiosa even-
tualmente não admita a vacinação.
No entanto, o exercício de direitos 
e liberdades individuais só pode 
ser limitado em razão da salvaguar-
da de outros direitos ou interes-
ses protegidos pela Constituição, 
conforme previsto no artigo 56 da 
CRM. Não se pode descurar do fac-
to da tutela da liberdade decorrer 
do direito geral de personalidade 
previsto do artigo 70 do Código Ci-
vil e, como tal, implica o poder que 
o homem possui de autodetermi-
nar a sua própria pessoa, em todas 
as suas dimensões.   
A nosso ver, a saúde pública cujo 
dever de proteção incumbe a todo o 
cidadão, nos termos do artigo 89 da 
CRM, não pode ser lesada por inte-
resses individuais das pessoas que, 
eventualmente se recusem a tomar 
a vacina no exercício de um direito 
legítimo à liberdade individual. Não 
obstante, devem ser consideradas 
algumas situações excepcionais, 
como o caso de possíveis alergias, 
contraindicação à mulheres gestan-
tes, que em caso de risco a saúde 
não haverá como prevalecer a exi-
gência a vacinação, podendo, por-
tanto, ser afastada assim a validade 
da regra geral de obrigatoriedade 
da vacina contra a COVID 19.
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T he World of Fitness training and Nutrition is 
filled with different money grabbing fads such 
as hyped-up super diets meant to help you 

shed weight quick and as easy and as melting but-
ter on hot bread. The truth however is that when it 
comes to achieving your desirable health and fitness 
goals, there is no getting around good old-fashioned 
sweat, hard work and Consistency. Add a basic un-
derstanding of body mechanics, nutrition and exer-
cise principles to that recipe and you will be expe-
riencing life as the best version of yourself sooner 
than you think.
Most people over complicate the process of pur-
posely transforming the body, you are either Burn-
ing Fat or Gaining muscle. To achieve the former, one 
has to burn more calories than consumed through-
out day, and vice versa for the latter. But calories 
aren’t all the same, for example 200 calories of fried 
potato chips and 200 calories of broccoli will have 
different effects on your body and in the long term, 
on your overall appearance. 
So, making the right choice is important.
Enter “Fitness Blueprint”. 
Fitblue will equip you with knowledge about physi-
cal training and nutrition acquired from experts and 
studies conducted in various parts of the world to 
help you make the best decisions for your particu-
lar body type. There is an overwhelming amount of 
information out there on the subject of Fitness, and 
not all of it is truth. We will separate what is real from 
what is myth, what is achievable from what is fairy 
dust and wishful thinking. In essence, we will give 
you the “Blueprint” to better Fitness and better nu-
trition ultimately leading to better living.

Fun Fact: 
Did you know that when you eat a small portion off 
of a large plate, your mind feels unsatisfied. Mean-
while, the same portion will feel more filling when 
eaten off of a small plate. (Check image 1) The circles 
in the image are the same size, but your brain (and 
Stomach) doesn’t view it that way.

Fitness Blueprint 
Mozambique
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O mundo do treinamento físico e nutri-
ção está replecto de diferentes modis-
mos que ganham dinheiro, como su-

per dietas exageradas destinadas a ajudá-lo a 
perder peso de maneira rápida e fácil, e como 
derreter manteiga no pão quente. A verdade, 
entretanto, é que, quando se trata de atingir 
seus objetivos desejáveis   de saúde e prepa-
ro físico, não há como evitar o bom e velho 
suor, trabalho árduo e consistência. Adicione 
um conhecimento básico de mecânica cor-
poral, nutrição e princípios de exercícios a 
essa receita e você estará experimentando a 
vida como a melhor versão de si mesmo mais 
cedo do que pensa.
A maioria das pessoas complica demais o pro-
cesso de transformação proposital do corpo, 
você está queimando gordura ou ganhando 
músculos. Para conseguir o primeiro, é preci-
so queimar mais calorias do que as consumi-
das ao longo do dia, e vice-versa para o se-
gundo. Mas as calorias não são todas iguais, 
por exemplo, 200 calorias de batata frita e 
200 calorias de brócolis terão efeitos diferen-
tes em seu corpo e, a longo prazo, em sua 
aparência geral.
Portanto, fazer a escolha certa é importante.
Digite “Fitness Blueprint”.
Fitblue irá equipá-lo com conhecimentos so-
bre treinamento físico e nutrição adquiridos 
de especialistas e estudos conduzidos em vá-
rias partes do mundo para ajudá-lo a tomar 
as melhores decisões para seu tipo de corpo 
específico. Há uma quantidade avassaladora 
de informações sobre o tema Fitness, e nem 
todas são verdadeiras. Separaremos o que é 
real do que é mito, o que é alcançável do que 
é pó de fada e pensamento positivo. Em es-
sência, daremos a você o “Plano” para melho-
rar o condicionamento físico e melhor nutri-
ção, levando a uma vida melhor.

Curiosidade:
Sabia que quando come uma pequena por-
ção de um prato grande, sua mente fica insa-
tisfeita. Enquanto isso, a mesma porção ficará 
mais recheada quando comida em um prato 
pequeno. Os círculos na imagem são do mes-
mo tamanho, mas seu cérebro (e estômago) 
não vê dessa forma. 

BENEFÍCIOS DA BATATA 
DOCE PARA SAÚDE

Regula níveis de açucar no sangue

Ajuda no emagrecimento

Estimula o humor

Suaviza a pele

Fornece energia

Reconstrói os musculos

Fortalece os ossos

Activa e estimula o cérebro

Previne anemia

Prolonga a vida

Contém proteinas,
100% de vitamina A
20% de ferro, 10% de Zinco
magnésio e cálcio 
recomendados diariamente



Physical activity keeps your heart healthy by:
 Significantly reducing the risk of
 heart disease and stroke in women
 Reducing high blood pressure and maintaining
 healthy blood pressure
 Helping to control a good balance
 weight loss and reducing the risk of obesity
 Reducing cholesterol levels

And it also has other benefits of:
 Improving psychological health
 Reduce stress levels: physical activity is
 fundamental for the head as well as the heart
 Improve blood circulation
 Giving you more energy
 Improving your sleep
 Protecting you from chronic and other illnesses

Benefits of physical activity
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If you take public transport, get off 
a stop early and walk the rest

Cycling to work

Taking the stairs

Doing household chores

Most heart disease 
and stroke cab be 

prevented by making 
healthy changes:

eating healthlly, being 
active and stopping 

smoke

Physical activity is not just
exercise but also includes:
Playing an outdoor games

PHYSICAL ACTIVITY 
CAN ALSO CONTRIBUTE 
TO THE CONSTRUCTION
OF SELF-ESTEEM AND 

CONFIDENCE AND CAN 
PROVIDE A VEHICLE OF
SOCIAL INTEGRATION 
AND EQUALITY FOR 
WOMEN IN SOCIETY 

A actividade física mantém seu coração saudável ao:
 Reduzindo significativamente o risco de 
 doenças cardíacas e derrames em mulheres
 Reduzindo a pressão alta e mantendo
 a pressão arterial saudável
 Ajudando a controlar um bom equilíbrio
 de peso e reduzindo o risco de obesidade
 Reduzindo os níveis de colesterol

E também tem outros benefícios de:
 Melhorando a saúde psicológica
 Reduzir os níveis de estresse: a atividade física é 
 fundamental para a cabeça, assim como para o coração
 Melhorar a circulação sanguínea
 Te dando mais energia
 Melhorando seu sono
 Protegendo você contra doenças crônicas e outras doenças

Benefícios da actividade física
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Se apanhar transporte público, 
desça antes e caminhe o resto 

Pedale para o trabalho 

Use as escadas

Faça tarefas domésticas
A maioria das doenças 
cardíacas e derrames 
podem ser evitados 

com adoção de hábitos 
saudáveis como 

alimentação saudável, 
prática de actividade física 

e parar de fumar 

A actividade física não é apenas
exercício, mas também inclui:

Brincadeiras ao ar livre

A ACTIVIDADE FÍSICA 
TAMBÉM PODE 

CONTRIBUIR PARA A 
CONSTRUÇÃO DA AUTO-

ESTIMA E CONFIANÇA 
E PODE FORNECER UM 

VEÍCULO DE 
INTEGRAÇÃO SOCIAL 
E IGUALDADE PARA 
AS MULHERES NA 

SOCIEDADE



E V E R Y  W E E K 
I N  Y O U R  H A N D

1 2  Y E A R S  C O M M U N I C AT I N G 
B R A N D S  -  S E R V I C E S  -  P R O D U C T S

A N D  M O R E

M.Info
www.mozambiqueinformation.com

A M.INFO FEMME É UMA REVISTA DIGITAL QUE 
PUBLICA CONTEÚDOS E ACÇÕES QUE DESTACAM 

A MULHER EMPREENDEDORA

Inspire outras mulheres.
Conte-nos sua história.

  Use esta platforma para divulgar 
os seus serviços e negócios.

Aqui, toda a mulher tem voz...

Inspire other women.
Tell us your story.

  Use this platform to advertise 
your unique services and business.
Here, every woman has a voice...

minfo@intra.co.mz
+258 85 580 6472 

M.infoFemme



www.mozambiqueinfo.com

#fiqueemcasa
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