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I

officially started the business in 2013. I say officially as a person legally registered and published in the BR (Government Gazette).
Given the nature of the business I do, I had two
motivations: A) bring a little of our gastronomy to
Mozambican families. B) I combined my passion for
culinary and a way to have an extra income, which
today given unemployment due to the pandemic
COVID'19, has become my source of income. I had
a lot of support from my beloved husband, children
and close friends who always praised the food after
a nibble (laughs)
My desire has always to expand the client portfolio,
however, I noticed a great difficulty each time I participated in the food fairs, people hardly approached to buy or taste. It was always the compatriots
or people of other nationalities who would give my
food a try. Mozambicans, always showed doubts and
hesitation except those who have had experiences
with fellow countrymen outside the country. What
excites me most is the joy on the customers' faces,
the pleasure in learning that I have always seen on
the enthusiastic faces of my cooking students. (This
is also part of my business.
I LOVE TEACHING
2-5 years from now, DILICIA KRIOULA LDA will be
on the rise. On all TVs and newspapers and social
networks. It will be providing jobs, courses and
smiles to many Mozambicans.
I have a lot of advice for other women, but I summarize it in a bible verse that I love that is Philippians
4:13. I can do everything through Him who strengthens me. Women, you are capable. Take a trip
within yourself, discover the purpose of your lives,
believe and make it happen.
”But there are already many people doing the same
business” is an excuse that does not fly with me.

CHEF BETHY KRIOULA
DILICIAKRIOULA LDA
DILICIA.KRIOULA
847848988
821528460

Dilicia Krioula Lda, Catering and Services, dedicates itself to the confectionery area, producing cakes, cookies, puddings and desserts. The difference
is in the confection based on local products such
as tapioca, sweet potatoes, corn, coconut, etc. Production is more focused on groups that have opted
for a healthy diet.

I

niciei o negócio em 2013. Digo oficialmente como
pessoa juridicamente registada e publicada no BR.
Dado a natureza do negócio que faco, tive duas motivações. A) Trazer ao convívio das famílias moçambicanas um pouco da nossa gastronomia. B) Associei a paixão pela cozinha e uma forma de ter uma renda extra,
que hoje dado ao desemprego por conta da pandemia
provocada pelo COVID-19, passou a ser a minha fonte
de renda. Tive muito apoio do meu amado esposo, filhos e amigos próximos que sempre elogiaram, depois
de uma trinca (risos).
O meu desejo ardente foi sempre ampliar a carteira de
clientes, no entanto, pude notar uma grande dificuldade cada vez que participasse das feiras gastronómicas,
dificilmente outras pessoas aproximavam para comprar
ou provarem. Eram sempre os conterrâneos ou pessoas
de outras nacionalidades que lá estavam. Os moçambicanos, mostravam sempre dúvidas, hesitação a não ser
aqueles que já tiveram experiências com conterrâneos
fora do país. O que mais me entusiasma é a alegria no
rosto dos clientes, o gosto em aprender que sempre vi
no rosto entusiasmado das minhas alunas de culinária
que também fazem parte do meu negócio.
AMO ENSINAR
Daqui a 2-5 anos a DILICIA KRIOULA LDA estará bem
em alta. Em todas as TVs, Jornais e redes sociais. (risos). Estará dando emprego, cursos e sorrisos a muitos
moçambicanos.
Tenho muitos conselhos para outras mulheres, mas resumo numa frase bíblica que amo e que está em Filipenses 4.13. Tudo posso Naquele que me fortalece. Mulheres, Vós Sois capazes. Façam uma viagem ao vosso
interior, descubram o propósito das vossas vidas, acreditem e façam acontecer.
Comigo não funciona essa desculpa de que já há muita
gente a fazer o mesmo negócio. [risos]
Dilicia Krioula Lda, Catering e prestação de Serviços
afins, Empresa registada, com todos os requisitos exigidos para operar neste mercado. Dada a situação da
pandemia, reinventou-se e hoje dedica-se mais a área
de confeitaria, produzindo bolos, biscoitos, pudins e semifrios. O diferencial está na confeição a base de produtos locais como mandioca, batata doce, milho, coco,
etc. Produção esta mais virada a grupos que optaram
por uma alimentação saudável.
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DO NOT BE
AFRAID TO
TO START.

I

started my business in 2011.
I decided to start my business because I
was tired of staying at home, depending
on others. Despite braiding hair at home, I
wanted something more. It was not easy in
the first few months to win customers. I even
wanted to give up because it was not easy to
pay the bills. I had the persistence and drive
to go on and I kept going until I established
a customer base that today has people coming from their homes outside the city just
to come to my salon and I praise God for that.
With this job today I have a house, and I have
a salon at home and I feel very happy and
grateful
What excites me and I like most about my business is to know that my clients are happy
with the work of my hands. In 2 or 5 years I
intend to increase services and add clothes,
shoes and have a branded mini boutique
My advice to other women is: Don’t be afraid
to start - the secret is in persistence and focus. You can! Everything requires a decision.

All types of hair, for adults and children.
Acordos de Lusaka Avenue,
Bus Stop Before Praça dos Herois
Contact: 84 453 6613

NÃO TENHAM
MEDO DE
COMEÇAR
Catarina
Vilanculos

E

u comecei em 2011.
Decidi fazer o negócio porque já estava farta de ficar casa e a viver pedindo
os outros. Apesar de fazer tranças em casa,
eu queria algo mais. Não foi fácil nos primeiros meses conquistar clientes pois cheguei
a querer desistir porque para pagar as contas não estáva a ser fácil. Graças a DEUS, e
a persistência continuei e hoje tenho clientes
assíduos e até outras que moram fora da cidade mas fazem questáo de vir ao meu salão
e louvo a Deus por isso.
Com este trabalho hoje tenho uma casa, e um
salão em casa e sinto-me muito feliz por isso
O que mais me entusiasmou e gosto é saber que as minhas clientes ficam felizes com
o trabalho das minhas mãos. Daqui a 2 ou 5
anos pretendo aumentar os serviços, acrescentar venda de roupas, sapatos e ter uma
mini boutique de marca.
O que deixo para outras mulheres é: Não tenham medo de começar. O segredo está na
persistência e foco. Tu podes! Tudo requer
decisão.
Todo tipo de cabelos, para adultos e crianças
Avenida Acordos de Lusaka
Paragem Antes de Praça dos Heróis
Contacto: 84 453 6613
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A
F

luir emerged from a collaboration between coach Kathy de
Araujo and yoga instructor Adriana Jamisse on a project in
2018, MozYogaChallenge, which consisted of an intensive week
or two of yoga-themed classes combined with group coaching
sessions in effort to cultivate well-being and improve the quality
of life of our customers through the tools that these areas offer.
We created Fluir in July 2019 in response to a demand from our customers
for access to these tools more regularly.
Starting the business, we had difficulties in establishing our regular clientele
without compromising our vision and values and most recently, we face the
challenge of adapting to online services due to the pandemic.
Fortunately, with the support of our clients, we were able to deal with the challenges and at this moment, we have loyal customers and followers who value
our work and share our vision.
WE OFFER:
Regular Yoga, Qigong, Taichi classes
Individual and group coaching sessions
Relaxation massage sessions and other events and workshops.

We are a center dedicated to personal development using a holistic approach
based on self-awareness. All of our services lead the client to get in touch with
themselves and learn to use tools that will develop and improve their quality of
life and from there the harmony with the community and the environment that
surrounds it; it is this connection and impact that we are passionate about. Our
dream is to grow and reach more and more people. See a country and world
that values the self-awareness and well-being.
Advice for other Women: First believe in themselves and in the strength of the
female community and in parallel to work on their self-awareness so that they
can use all the forces and energies they have, that works best for them and
makes them happy.

Fluir surgiu de uma colaboração entre a coach Kathy de Araújo e instrutora
de yoga Adriana Jamisse num projecto em 2018, o MozYogaChallenge, que
consistia em uma ou duas semanas intensivas de aulas temáticas de yoga
combinadas com sessões de coaching em grupo, na visão de cultivar bem-estar e
melhorar a qualidade de vida das/os nossas/os clientes através das ferramentas que
estas áreas oferecem.
Criamos a Fluir em Julho de 2019 como resposta a uma procura dos nossos clientes
por acesso a estas ferramentas de maneira mais regular.
Como todo o negócio a iniciar, tivemos dificuldades para estabelecer a nossa clientela regular sem comprometer a nossa visão e princípios. E mais recentemente, enfrentamos o desafio de adaptação para serviços online por conta da pandemia.
Felizmente com o apoio das/os nossas/os clientes conseguimos lidar com os desafios e neste momento, temos clientes e seguidoras/es fiéis que valorizam o nosso
trabalho e partilham a nossa visão.
OFERECEMOS:
Aulas regulares de Yoga, Qigong, Taichi
Sessões de Coaching individual e em grupo
Sessões de Massagem de relaxamento e outros eventos e Workshops
Somos um Centro vocacionado para o desenvolvimento pessoal usando uma abordagem holística alicerçada no autoconhecimento. Todos os nossos serviços levam o
cliente a entrar em mais contacto consigo mesmo e a aprender a usar ferramentas que
irão desenvolver e melhorar a sua qualidade de vida, e a partir daí a harmonia com a
comunidade e o meio que o rodeia. E é esta conexão e efeito que nos apaixona.
O nosso sonho é crescer e chegar a cada vez mais pessoas. Ver um país e mundo que
valoriza o autoconhecimento e o bem-estar.
Conselho para outras Mulheres: Primeiro acreditar nelas próprias e na força da comunidade feminina e paralelamente trabalhar no autoconhecimento para poderem
usar de todas as forças e energias que têm da forma que melhor funciona para elas
e as faz feliz.

This measure in legal terms limits the right of free movement, and there is
doubt about the legality of such measure, the Constitution of the Republic of
Mozambique, namely in paragraphs 2 and 3 of article 56, where it is foreseen
the possibility of limiting itself rights and freedoms due to the safeguarding of
other constitutionally provided rights. Considering that the State of Public Calamity is in force in Mozambique, many consider this rule of mandatory curfew
unconstitutional, due to the fact that in article 72 of the CRM, which refers to
the suspension of the exercise of rights, there is no reference to the State of
Public Disaster. However, there are those who share the opposite opinion and
understand that the State of Public Calamity in which we find ourselves is nothing more than a State of Emergency contained in articles 290 et seq. of the
CRM, in our view this measure has a justified legal character and justifying this
limitation of citizens' freedoms and guarantees.
Many believe that this measure of curfew is not feasible and has debatable effectiveness, since workers, not being able to reach their homes on time. In addition, there was no reason to demonstrate the relation between night activities
and the infection rate, so it does not make sense that restaurants, for example,
close at 8 pm and that those who work in them may be in their homes before
9 pm.
However, this aspect was taken care of because the Decree that legislates on
restrictive measures to protect against Covid-19 alludes to exceptional cases to
this rule, namely, the obligation to collect curfew does not apply in the following situations:
- Workers whose nature of their professional activity does not allow interruption in the pursuit of the public interest;
- Displacement for unavoidable reasons for obtaining health care;
- Other activities of a similar nature or for reasons of greater strength or imperative necessity, as long as they are duly justified;

Effectiveness of the mandatory
curfew for Greater Maputo

T

he mandatory curfew in the metropolitan area of Maputo (which corresponds to the cities of Maputo and Matola, the municipality of Boane and
the village of Marracuene), from 9:00 pm to 4:00 am, decreed by the
President of the Republic, Filipe Nyusi, on February 4, for contain the advance of Covid-19, has been generating fear and dissatisfaction among citizens, a
measure that was maintained by the President of the Republic when his statement was sent to the nation on March 4 of the current year.

Therefore, the Mozambican Bar Association has announced that more than 50
lawyers will be available to provide free legal assistance to any citizen who sees
their fundamental rights violated as a result of the mandatory curfew measure,
as well as in the way that the agents of the Authority behave before citizens
who in any way violate this curfew.
We are currently witnessing crowds of people at police stations, without the
necessary physical distance and according to OAM's own report, the detainees
do not have basic hygiene conditions, water and many of them were not recorded in the records, that is, these arrests do not respect the due legal process.
There are still many doubts and uncertainties as to how to act to prevent the
spread of the Covid-19 pandemic, the measure taken by the Mozambican State
to decree the curfew has also been adopted by other countries around the globe, because for the State the main priority is the pursuit of the public interest,
albeit with stumbling blocks along the way, for now we reiterate the desire that
we all have to see Mozambique free from this pandemic, this must be our focus
and of course without forgetting that we are a rule of law.

Eficácia do Recolher Obrigatório
para o Grande Maputo

O

recolher obrigatório na zona metropolitana de Maputo (que corresponde às cidades de Maputo e Matola, o município de Boane e a vila de
Marracuene), das 21h00 as 04h00 horas, decretado pelo Presidente da
República, Filipe Nyusi, a 04 de Fevereiro, para conter o avanço da Covid-19,
tem vindo a gerar medo e insatisfação no seio dos cidadãos, medida essa que
foi mantida pelo Presidente da República aquando do seu comunicado a nação
no dia 04 de Março do ano em curso.
Esta medida em termos legais limita o direito de livre circulação, e existe a
dúvida sobre a legalidade da mesma, na Constituição da República de Moçambique, designadamente nos números 2 e 3 do art.º 56, se prevê a possibilidade
de se limitar direitos e liberdades em razão da salvaguarda de outros direitos previstos constitucionalmente. Considerando que vigora em Moçambique
o Estado de Calamidade Pública, muitos entendem ser inconstitucional esta
norma do recolher obrigatório, pelo facto de no art.º 72 da CRM que fala da
suspensão do exercício de direitos não fazer menção ao Estado de Calamidade Pública. Contudo, há quem partilhe de opinião contrária e entenda que o
Estado de Calamidade Pública em que nos encontramos nada mais é que um
Estado de Emergência constante no art.º 290 e ss da CRM, na nossa opinião,
esta medida encontra base legal, justificado e justificando esta limitação de
liberdades e garantias dos cidadãos.
Muitos acreditam que esta medida do recolher obrigatório não é praticável e
tem eficácia discutível, uma vez que os trabalhadores, não conseguem em tempo útil chegar às suas residências. Ademais, não houve uma fundamentação
que demostre a relação entre as actividades nocturnas e a taxa de infecção,

assim não faz sentido que os restaurantes por exemplo fechem às 20 horas e
que os que neles trabalham possam estar em suas casas antes das 21 horas.
Contudo, este aspecto foi acautelado pois o Decreto que legisla sobre as medidas restritivas com vista à protecção contra o Covid-19 faz alusão a casos
excepcionais a esta regra, designadamente, o dever de recolher obrigatório
não se aplica nas seguintes situações:
- Trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite interrupção na prossecução do interesse público;
- Deslocação por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
- Outras actividades de natureza análoga ou por motivos de forca maior ou
necessidade impreterível, desde que devidamente justificados;
Com efeito a Ordem dos Advogados de Moçambique anunciou que estarão
disponíveis mais de 50 advogados para prestar assistência jurídica gratuita a
qualquer cidadão que veja os seus direitos fundamentais violados na sequência da medida do recolher obrigatório, bem como na forma como os agentes
de Autoridade se comportam perante os cidadãos que de alguma forma violem esse instrumento de recolher obrigatório.
Temos assistido actualmente a aglomerações de pessoas nas esquadras, sem o
necessário distanciamento físico e segundo relato da própria OAM, os detidos
não dispõem de condições básicas de higiene, água e muitas delas não foram
registadas em autos, ou seja, estas detenções não respeitam o devido processo legal.
Ainda existem muitas dúvidas e incertezas quanto às formas de agir para evitar o alastramento da pandemia do Covid-19, a medida tomada pelo Estado
Moçambicano em decretar o recolher obrigatório tem sido adoptada também
por outros países à volta do globo, pois ao Estado nada mais interessa senão
a prossecução do interesse publico, ainda que com tropeços ao longo do caminho, para já reiteramos a vontade que todos temos de ver Moçambique livre
desta Pandemia esse sim deve ser o nosso foco e claro sem nos esquecermos
que somos um Estado de Direito.
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SCHOLARSHIP OPPORTUNITIES FOR AFRICAN WOMEN
FROM THE EMBASSY OF SPAIN IN MOZAMBIQUE
Throughout the year 2021, different calls for application will be launched so that African
women can access to a wide variety of online training programs. There will be a very
wide range of subjects, including language courses, specialised short courses, as well as
own and official degrees.
General requirements
Be a woman and have the nationality of an African country.
Be enrolled in an African university or have a university degree issued in an African
country. The degree required may vary depending on the scholarship requested (see
detailed information of each scholarship)
Have a stable internet connection and the appropriate technical equipment (computer,
laptop, tablet …). All courses are online.
Fulfill the specific requirements and have the technical/technological material required
for each scholarship
Up to three scholarship applications per person are accepted, but you only have to
fulfill and submit one application form. On this form you can mark up a maximum of
three courses, selected in order of preference.
For More Information Visit: https://mujeresporafrica.es/en/learn-africa-canariasprogram#introduction/ or Embassy of Spain Maputo on social media

Inspire outras mulheres.
Conte-nos a sua história.
Use esta plataforma para divulgar
os seus serviços e negócios.
Aqui, toda a mulher tem voz...

Inspire other women.
Tell us your story.
Use this platform to advertise
your unique services and business.
Here, every woman has a voice...
minfo@intra.co.mz
+258 85 580 6472

Bolsas de Estudo Para Mulheres Africanas
A Embaixada da Espanha em Moçambique, gostaría de partilhar
informações relativamente à nova convocatória de Bolsas para
Mulheres africanas no âmbito do Programa LEARN AFRICA CANARIAS
da Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo do Governo Regional de
Canarias (Espanha) e a ONG espanhola Fundación Mujeres por África.
Esta convocatória prevê a atribuição de bolsas para realizar um dos 66 cursos
online (ver lista de cursos preparada por esta Embaixada na imagem em
anexo) oferecidos pelas seguintes instituições das Ilhas Canarias: Universidade
de Las Palmas de Gran Canaria, Fundación Universitaria de Las Palmas,
Fundación General Universidad de La Laguna, Escuela de Servicios Sanitarios
y Sociales de Canarias, e o Instituto Tecnológico de Canarias.
Todos os detalhes das bolsas podem ser consultados nas nossas redes
sociais ou através do website da Fundación.
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Belmiro Obadias Muianga Street
Nº 179, Maputo - Mozambique
Email: ernst.young@mz.ey.com

Who is EY and what services does it provide?
EY Mozambique was created in September 1991, we are about 160 employees, and
we provide Assurance, Tax and Consulting services.
The insights and quality of services we provide help to build confidence in capital
markets and world economies. We develop leaders of excellence who come together to fulfil the promises made to our stakeholders. In doing so, we play a key role
in building a better business world for our employees, customers and communities.
Who we are?
- We are builders of a better working world.
Our purpose
- To build a better working world - is the basis of our culture.
What is the “Women. Fast Forward” and what it consists of?
- It is the global platform of EY that involves employees, customers and communities to promote gender equality, through specific programs, such as:
- EY Entrepreneurial Winning Women ™, which identifies successful entrepreneurs
whose businesses show real potential and provides them with the support, resources and access to help accelerate their growth.
- EY Corporate Finance Woman of the Year, a global competition that recognizes
talented women currently studying at university level with the potential to have a
career at EY.
This platform seeks to train a diverse workforce, allowing women to reach their
potential through education, guidance, innovation and business opportunities.
Creating a workforce that supports the reduction of the existing gender gap, and
creates an environment where everyone can become “architects of the future”.
How they have promoted the fight against inequality?
Through the programs mentioned above, and at EY we aim to create an inclusive
culture that allows women the potential to truly transform society and build a better business world.
At EY we value our differences, we believe that different and diverse points of view
are the catalysts that lead to better questions and better answers. That's where
creative ideas flow, bringing innovation and inspiring more effective solutions.
In the EY Global network, women represent 48%, this indicator demonstrates EY's
commitment to promoting gender equality.
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Rua Belmiro Obadias Muianga
Nº 179, Maputo - Moçambique
Email: ernst.young@mz.ey.com

Quem é a EY e que serviços presta?
A EY Moçambique foi criada em Setembro de 1991, somos cerca de 160 colaboradores, e prestamos serviços de Auditoria, Fiscalidade e Consultoria.
Os insights e a qualidade de serviços que prestamos ajudam a construir confiança
nos mercados de capitais e nas economias mundiais. Desenvolvemos líderes de
excelência que se unem para cumprir as promessas feitas aos nossos stakeholders.
Ao fazê-lo, desempenhamos um papel fundamental na construção de um melhor
mundo de negócios para os nossos colaboradores, clientes e comunidades.
Quem somos?
- Somos construtores de um melhor mundo de negócios.
O nosso propósito
- Construir um melhor mundo de negócios — é a base da nossa cultura.
O que é o programa “Women. Fast Forward” e em que consiste?
- É a plataforma global da EY que envolve colaboradores, clientes e comunidades
para promoção da igualdade de género, através de programas específicos, tais
como:
- EY Entrepreneurial Winning Women™, que identifica empreendedoras de sucesso cujos negócios mostram um potencial real e lhes fornece o apoio, recursos e
acesso para ajudar a acelerar o seu crescimento.
- EY Corporate Finance Woman of the Year, uma competição global que reconhece
mulheres talentosas actualmente estudades a nível universitário com o potencial
de terem uma carreira na EY.
Esta plataforma procura capacitar uma mão de obra diversificada, permitindo que
as mulheres atinjam o seu potencial através da educação, orientação, inovação e
oportunidades empresariais. Criando uma força de trabalho que apoie na redução
da lacuna de género existente, e crie um ambiente onde todos possam tornar-se
“arquitetos do futuro”.
Como têm promovido o combate à desigualdade?
Através dos programas acima referidos, e na EY pretendemos criar uma cultura
inclusiva que permita às mulheres o potencial de transformar verdadeiramente a
sociedade e construir um melhor mundo de negócios.
Na EY valorizamos as nossas diferenças acreditamos que pontos de vista diferentes e diversos são os catalisadores que levam a melhores perguntas e melhores
respostas. É aí que as ideias criativas fluem, trazendo inovação e inspirando soluções mais eficazes.
Na rede Global da EY, as mulheres representam 48%, este indicador demonstra a
aposta da EY na promoção pela igualdade de género.
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M

y journey at EY started in
January 2010 when I started my professional internship in the Assurance/Audit department. I remember that I was
part of a group of about 8 interns
and we all tried to show the best
of us what it was worth to hire us
in September of the same year.
After a year in the audit, I asked
them to transfer me to the Advisory/Consulting where I felt that I
could capitalize more on the knowledge acquired in the Degree in
Management and Finance.
The experience was very positive
and radiant because I always had
EY as a company reference where I would like to work and grow
professionally. This aspiration was
fuelled by having EY professors at
the university, such as Dr. Graça
Fumo, at the time professor of the
Taxation Discipline and for being a
company where great names like
Ibrahimo Ibrahimo, Castelo Branco, Omar Mithá passed. All great
professionals and academics.

IARA SILVA
Business and
Consulting
Manager

What were the challenges you
faced to reach the position you
are in now?
Having the rapid ability to adapt
to adjust to market trends and
demands from customers in different sectors, in a context of almost
daily changes, demanded and
continues to demand dedication,
overtime in the office, including
some Saturdays and Sundays. But
the biggest challenge was to reconcile professional and personal
life, especially with the arrival of
my first daughter… the personal
and professional routine collided
at many times, but through continuous communication and support from both the family and
the work team were essential for
overcome these challenges.

What was the inspiration behind
the work, the “work ethic” that most helps
you to be productive?
I like my work and what I do and I feel that
the company offers us space to grow and
has recognized our role at EY. Another aspect worth mentioning is that in terms of
the work environment, EY and specifically
Consulting have an excellent work environment. I feel at home and with a feeling that
I have a family at EY. The secret to being
in the same company for so long (11 years
already) ends up being a package of variables, where the focus on what we want
plays a major role. We must always put our
personal and professional growth on the
scale and clearly whether the company
has contributed or not to the fulfilment of
our greatest aspirations. Dedication continues with the work we do, daily search for
knowledge, efficient team work, respect
for the people who work with us and looking for better solutions for our customers.
These are the ingredients that have helped
a lot in this journey.

- Being young and entrepreneurial, what
you have done outside EY?
I love culture, arts and innovation! Outside
of EY I tried to materialize these passions
through two projects. The first to Weeee,
which is a children's recreational center, we
put children and parents exposed to arts,
sports, culture, animal care as a means of
learning and exploring the creative minds
of children. The second project is Pertence, it is a collective financing start-up, a
digital platform where entrepreneurs who
need financing can expose their ideas or
projects and potential funders can directly
support. I am also part of an Association
that supports local development initiatives
(ADISA - Inclusive and Sustainable Development Association). These are projects
that motivate me a lot because they are
instruments of change in our society. It has
been a very enriching experience, and of
course, I count on the partnership of impeccable and very experienced friends in
the various areas, which allows us to carry
out these initiatives.

What is the part of what
you do that you like most?
the opportunity to meet entities and people from different sectors and activities,
and through consultancy to be part of
building a solution, whether supporting
the development of a new strategic plan,
a research, adds an invaluable professional and personal value to us. We learned
and grew up doing our job, and I love it so
much! Each project is an adventure.

What advice can you give to young
women who want to be entrepreneurs
or who are about to start their
professional careers. What should you do
differently to achieve your dreams?
I begin by saying that we are in the best
time to be a woman and to be an entrepreneur, we have a unique window of
opportunity, whether due to the continued opening of society or the various
challenges that the country has and that
need answers, and we women can to take
the lead in this process, through entrepreneurship. What to do? First step, getting
off the ground for action…. Starting to act
is the way, it is like everything in life. Take
the time to learn, know how to listen, be
tirelessly proactive and committed to giving your best. Do not limit yourself to
pre-conceived people and ideas, we are
in the digital age, explore and be creative
without ever disrespecting and ceasing to
be humble. And lastly, enjoy the moment
in the best way, always work with pleasure!

What are the expectations/goals you
have for 2 or 5 years from now?
it is certainly to continue to grow at EY, I
would like to focus on a specialized area for
the next 5 years and be the reference consultant not only at the level of firm but in
the Mozambican market. Right now I have
a range of areas of activity (public sector,
strategic planning, Oil and gas, I want to go
digital), which were part of my 10-year career as a consultant, but I think this is the
time to focus and specialize in an area.
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A

minha jornada na EY iniciou em Janeiro de
2010 quando iniciei o estágio profissional no
departamento de Assurance/Auditoria. Lembro-me que fazia parte de um grupo de cerca de 8
estagiários e todos tentamos mostrar o melhor de
nós o que nos valeu a contratação em Setembro do
mesmo ano. Volvido um ano na auditoria, solicitei
que me transferissem para o Advisory/Consulting
onde sentia que poderia capitalizar mais os conhecimentos adquiridos na Licenciatura em Gestão e
Finanças.
A experiência foi muito positiva e radiante porque
eu sempre tive a EY como referência de empresa
onde gostaria de trabalhar e crescer profissionalmente. Esta aspiração foi alimentada por ter tido
na faculdade professores da EY, como a dra. Graça Fumo, na altura professora da Disciplina de Fiscalidade e por ser uma empresa onde passaram
grandes nomes como Ibrahimo Ibrahimo, Castelo
Branco, Omar Mithá. Todos grandes profissionais e
académicos.

IARA SILVA
Business and
Consulting
Manager

Quais foram os desafios que enfrentaram
para chegar à posição que estão agora?
Ter a rápida capacidade de adaptação para se ajustar as tendências do mercado e exigências de clientes de sectores diferentes, num contexto de transformações quase diária, exigiu e continua a exigir
dedicação, horas extras no escritório, inclusive alguns sábados e domingos. Mas o maior desafio foi
conciliar a vida profissional com a pessoal, principalmente com a chegada da minha primeira filha…a
rotina pessoal e profissional colidiu em muito momentos, mas através de comunicação continua e
apoio tanto da família como da equipa de trabalho
foram fundamentais para ultrapassar esses desafios.
Qual foi a inspiração por detrás do trabalho,
o “work ethic” que mais as ajuda a serem
produtivas?
Eu gosto do meu trabalho e do que faço e sinto que
a empresa nos oferece espaço para crescer e tem
reconhecido o nosso papel na EY. Outro aspecto
digno de realce é que em termos de ambiente de
trabalho, a EY e especificamente o Consulting tem
um excelente ambiente de trabalho. Eu me sinto
em casa e com um sentimento que tenho uma família na EY. O segredo para estar tanto tempo na
mesma empresa (11 anos já) acaba sendo um paco-

te de variáveis, onde o foco naquilo que
queremos joga um papel preponderante.
Temos que colocar sempre na balança o
nosso crescimento pessoal e profissional e claro se a empresa tem contribuído ou não para a realização das nossas
maiores aspirações. Dedicação continua
com o trabalho que fazemos, busca diária
pelo conhecimento, eficiente trabalho em
equipa, respeito pelas pessoas que trabalham connosco e procura de melhores
soluções para os nossos clientes. São os
ingredientes que tem ajudado bastante
nesta jornada.
Qual é a parte do que
elas fazem que mais gostam?
A oportunidade de conhecer entidades
e pessoas de sectores e actividades diferentes, e através da consultoria poder fazer parte da construção de uma solução,
quer apoiando na elaboração de plano
estratégico novo, uma pesquisa, agrega-nos um valor profissional e pessoal inestimável. Aprendemos e crescemos fazendo o nosso trabalho, e eu amo demais
isso! Cada projecto é uma aventura.
Quais são as expectativas/metas
que têm para daqui a 2 ou 5 anos?
Certamente é de continuar a crescer na
EY, eu gostaria de me focar em uma área
especializada nos próximos 5 anos e ser
a consultora de referência não só a nível
da firma mas no mercado moçambicano.
Neste momento tenho um leque de áreas
de actuação (sector público, planeamento estratégico, Óleo e gás, quero entrar
no digital), que fizeram parte do meu
percurso de 10 anos como consultora,
mas penso que esta é altura de me focalizar e especializar numa área.
Sendo jovens e empreendedoras, o que
têm feito fora da EY neste sentido?
Eu adoro cultura, artes e inovação! Fora
da EY tentei materializar essas paixões
através de dois projectos. O primeiro a
Weeee que é um centro recreativo infan-

til, colocamos crianças e pais expostos a
artes, desporto, cultura, cuidados animais
como meio de aprendizado e exploração
da mente criativa das crianças. O segundo
projecto é a Pertence, é uma start-up de
financiamento colectivo, uma plataforma
digital onde empreendedores que precisem de financiamento poderão expor
suas ideias ou projectos e potenciais financiadores podem apoiar directamente.
Faço igualmente parte de uma Associação que apoia iniciativas de desenvolvimento local (ADISA – Associação Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável). São
projectos que me motivam bastante por
serem instrumentos de mudança na nossa sociedade. Tem sido experiências muito enriquecedoras, e claro, conto com a
parceria de amigos impecáveis e muito
experientes nas várias áreas o que permite levar a cabo estas iniciativas.
Qual é o conselho que podem dar
a jovens mulheres que querem ser
empreendedoras ou que estão prestes
a começar a sua carreira profissional.
O que devem fazer diferente para
conseguir alcançar os sonhos?
Eu começo por dizer que estamos na
melhor época para ser mulher e ser empreendedoras, temos uma janela de
oportunidade única, quer pela continua
abertura da sociedade, quer pelos vários
desafios que o país possui e que precisam
de respostas, e nós, mulheres, podemos
tomar a liderança neste processo, através
do empreendedorismo. O que fazer? Primeiro passo, sair do papel para acção ….
Começar a agir é o caminho, é como tudo
na vida. Dediquem o tempo necessário
para aprender, saibam escutar, sejam incansavelmente proactivas e comprometidas em dar o melhor de si. Não se limitem as pessoas e ideias pré-concebidas,
estamos na era digital, explorem e sejam
criativas sem nunca desrespeitar e deixar
de ser humildes. E por último, aproveitem
o momento da melhor forma, trabalhem
sempre com prazer!
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I

joined EY in 2015 as a Senior Consultant at the invitation of a then
Senior Manager who had already
worked with me in another consulting company.
For me, there have always been positive challenges, or at least I have
always faced them in a positive way.
I have often had the opportunity to
be trusted with tasks and responsibilities above what was expected in
the positions in which I found myself,
which allowed me to grow in terms
of developing project management,
people and business management
skills, the company in general. Therefore, the biggest challenge was to
have accepted great challenges.
What is the part of what
you do that you like most?
The fact that through my work I can
contribute to the positive transformation of the organizations with
which we collaborate and can generate socio-economic impact,
bring innovation and management
trends, allow the country to position itself to respond to global
economic challenges. At EY our
“motto” is building a better working
world, which translates into supporting companies and governments
to adopt strategies and tools that
can allow greater efficiency and
sustainable growth. EY employees
to be these catalysts and this has
also been one of my biggest motivations.
What are the expectations\goals
you have for 2 or 5 years from now?
See EY in Mozambique becoming
more and more a reference in consultancy, innovation and economic
transformation. To be able to conti-
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nue working and be a pivot in projects of high strategic dimension
with potential for disruption.
Being young and entrepreneurial,
what you have done outside EY?
I am involved in social projects that
work for personal and economic
empowerment, with a focus on promoting entrepreneurship for different audiences. In recent times, I
have oriented myself towards children and young people, through
initiatives that promote the development of their abilities and become accomplished people, where
I highlight the fact that I recently
launched my first book entitled
"Discover your Super Powers" that
it is a practical guide to aid in the
development of skills such as self-confidence, planning, organization,
responsibility, emotional balance,
service and concern for others.
What advice can you give to young women who want to be entrepreneurs or who are about to start
their professional careers. What
should you do differently to achieve
your dreams?
May you always believe in your
dreams and your ability to make
them come true. Work and dedicate EVERY DAY to the realization of
that dream. Assertively choose organizations that intend to develop
careers or the area that they intend
to undertake because a bad choice can put you further and further
from the reach of what you want.
And finally, they have references,
even if they are outside the area
they chose, so that through the stories of these people they can always
remember that IT IS POSSIBLE...

GLAYDS GANDE
Business and Consulting Manager
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E

ntrei para EY em 2015 como Consultora Sénior a convite de um
então Sénior Manager que já tinha trabalhado comigo numa outra empresa de consultoria.
Quais foram os desafios que
enfrentaram para chegar à posição que
estão agora?
Para mim foram sempre desafios positivos, ou pelo menos encarei-os sempre de forma positiva. Tive muitas vezes a oportunidade de confiarem em
mim tarefas e responsabilidades acima
do que era esperado nas posições em
que eu me encontrava, o que permitiu
que crescesse em termos de desenvolvimento de competências de gestão de
projectos, de pessoas, e de gestão do
negócio da empresa no geral. Portanto,
o maior desafio, foi ter aceite grandes
desafios.

GLAYDS GANDE
Business and Consulting Manager

Qual foi a inspiração por detrás do
trabalho, o “work ethic” que mais as ajuda
a serem produtivas; - Qual é a parte do
que elas fazem que mais gostam?
O facto de através do meu trabalho
poder contribuir para a transformação
positiva das organizações com as quais
colaboramos e poder gerar impacto
socioeconómico, trazer inovação e tendências de gestão, permitir que o país
se possa posicionar para responder aos
desafios económicos globais. Na EY o
nosso “motto” é building a better working world que traduz-se em apoiar as
empresas e os governos a adoptarem
estratégias e ferramentas que possam
permitir maior eficiência e crescimento sustentável, para tal há um investimento em desenvolvimento de talentos e capacidades dos colaboradores
da EY para serem esses catalisadores e
essa também tem sido uma das minhas
maiores motivações.
Quais são as expectativas\metas que
têm para daqui a 2 ou 5 anos?

Ver a EY em Moçambique a tornar-se
cada vez mais uma referência de consultoria, inovação e transformação económica. Poder continuar a trabalhar e
ser pivot em projectos de elevada dimensão estratégica com potencial de
disrupção.
Sendo jovens e empreendedoras, o que
têm feito fora da EY neste sentido?
Estou envolvida em projectos sociais
que trabalham para o empoderamento
pessoal e económico, com foco na promoção do empreendedorismo para diferentes públicos. Nos últimos tempos,
tenho me orientado para o público infantojuvenil, através de iniciativas que
promovem o desenvolvimento das suas
capacidades e de se tornarem pessoas
realizadas, onde destaco o facto de recentemente ter lançado o meu primeiro
livro intitulado “Descobre os teus Super
Poderes” que é um guia prático de auxílio no desenvolvimento de habilidades
tais como autoconfiança, planeamento,
organização, responsabilidade, equilíbrio emocional, serviço e preocupação
com o outro.
Qual é o conselho que podem dar a
jovens mulheres que querem ser empreendedoras ou que estão prestes a
começar a sua carreira profissional. O
que devem fazer diferente para conseguir alcançar os sonhos?
Que acreditem sempre nos vossos sonhos e na vossa capacidade de concretizá-los. Trabalhem e dediquem-se TODOS OS DIAS na materialização desse
sonho. Escolham de forma assertiva as
organizações que pretendem desenvolver carreira ou a área que pretendem
empreender porque uma má escolha
pode vos colocar cada vez mais longe
do alcance do que pretendem. E, finalmente, tenham referências, mesmo
que sejam fora da área que escolheram,
para que através das histórias dessas
pessoas possam sempre lembrar-se que
É POSSIVEL…
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SELF-ESTEEM BY LUANA SANTOS
“A baby who is nurtured by a mother in a quiet way
increases the likelihood of feeling calm and safe,
while a baby who is nurtured in an anxious and agitated manner will tend to be anxious and agitated.
During childhood and adolescence, there are social
and emotional interventions that can be proposed
for healthy emotional and social development.” -Rodrigues (2015 p. 33, 34)
Dysfunctional mental systems generate unsatisfactory emotional needs and often to the detriment
of interpersonal relationships; the person exhibits
a behavior of extreme need for attention, affection,
an extreme need for the other, not recognizing their
own identity, personality, always living in emotional
dependence on others and this most likely begins in
early childhood
These dysfunctional emotional systems trigger a
confused view of oneself, of others, of facts and the
world and ends up having serious consequences in
the development of their self-esteem, mental health
and their interpersonal relationships.
So the following behaviors are presented:
You can't have a secure bond with other people
You don't have a satisfactory self-esteem
You have identity problems
You have difficulty expressing emotions and validating them
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Our self-esteem starts begins its construction while we are still children.
Our experiences with our parents,
family members, and classmates has
a great influence on our self-esteem.
The words of affirmations that we receive as we grow, develops the belief
system in us; beliefs are internal models that guide our lives. Words of
affirmations such as “you can do it”,
“you are capable”, “you are smart”,”
you are special”, “you lost today but
tomorrow you win”, all these positive
words are creating an internal model
for life, an internal model that determines our emotions, our behavior and
the idea we have of ourselves.
Self-esteem goes far beyond appearance, it has much more to do with
the idea that we have of us, and how
we feel inside. If you grew up hearing
only negative words, chances are that
you will believe that you are not capable and you constantly feel sad and
insecure. If you spent your childhood
listening to positive, optimistic words,
there is a high chance you will grow
confident, secure, determined and
even if you make mistakes, occasionally face defeat, you will have the
strength to continue.
So what we receive in childhood determines our adult phase, sometimes
it is not wearing the most beautiful
and most expensive shoes, the best
dress, the wonderful hair, the best makeup, a woman can be beautiful and
feel awful, if she feels unable . A low
self-esteem has consequences for life,
work, relationships, raising children.
Some women do not like makeup,
heels and this is super normal, it has to
do with taste, with feeling good, with
personality, and that's fine! But some

women abandon themselves externally, lose the brightness of their eyes,
get used to walking with their heads
down, the smile on their face is only
lip service because the inside is crying.
Before abandoning themselves externally, they have already abandoned
themselves internally.
So here’s a challenge, to every negative word spoken to you, say something
positive in return. From the moment
your mind changes, your behavior,
your life, your action, your action begins to change. Freud said: "thought
is the rehearsal of action" think how
wonderful, special, important you are
until your thought becomes action.
Start saying positive words to yourself, tell yourself how special you are,
how valuable you are, how much you
love yourself, how important you are
how beautiful you are, speak until your
inner self changes and you begin to
believe it, tell yourself, that you are a
strong woman, that you can do it, that
you are capable, intelligent ...
There is diversity in beauty, style, personalities -- the beauty of another woman does not cancel out yours!
Believe in yourself! You are important!
You are special!
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AUTO-ESTIMA

POR LUANA SANTOS

“Um bebê que é acalentado pela mãe de forma silenciosa aumenta a probabilidade de se sentir calmo e seguro, enquanto um bebê que é acalentado de
maneira ansiosa e agitada tende a ficar ansioso e agitado. Durante a infância e
a adolescência, existem intervenções sociais e emocionais que podem ser propostas para um desenvolvimento emocional e social saudável. ” - Rodrigues
(2015 p. 33, 34)
Os sistemas mentais disfuncionais geram necessidades emocionais insatisfatórias e muitas vezes em detrimento das relações interpessoais; a pessoa
apresenta um comportamento de extrema necessidade de atenção, carinho,
extrema necessidade do outro, não reconhecendo a própria identidade, personalidade, sempre vivendo em dependência emocional dos outros e isso provavelmente começa na infância.
Esses sistemas emocionais disfuncionais desencadeiam uma visão confusa de
si, dos outros, dos fatos e do mundo e acabam tendo graves consequências
no desenvolvimento de sua autoestima, saúde mental e suas relações interpessoais.
Portanto, os seguintes comportamentos são apresentados: A pessoa
Não consegue ter um vínculo seguro com outras pessoas
Não tem uma autoestima satisfatória
Tem problemas de identidade
Tem dificuldade para expressar emoções e validá-las

Nossa autoestima começa a se construir enquanto ainda somos crianças.
Nossas experiências com nossos pais, familiares e colegas de classe têm uma grande influência em nossa autoestima. As palavras de afirmações que recebemos à
medida que crescemos, desenvolve o sistema de crenças em nós; as crenças são
modelos internos que orientam nossas vidas. Palavras de afirmações como “tu
consegues”, “tu és capaz”, “tu és inteligente”, “tu és especial”, “perdeste hoje, mas
amanhã você ganha”, todas essas palavras positivas estão criando um modelo
interno para vida, um modelo interno que determina nossas emoções, nosso comportamento e a ideia que temos de nós mesmos.
A autoestima vai muito além da aparência, tem muito mais a ver com a ideia que
temos de nós e como nos sentimos por dentro. Se você cresceu ouvindo apenas
palavras negativas, é provável que acredite que não é capaz e se sinta constantemente triste e inseguro. Se você passou a infância ouvindo palavras positivas e
otimistas, há uma grande chance de que você se torne confiante, seguro, determinado e, mesmo que cometa erros, às vezes enfrente a derrota, terá forças para
continuar.
Então o que recebemos na infância determina nossa fase adulta, às vezes não é
usar os sapatos mais bonitos e mais caros, o melhor vestido, o cabelo maravilhoso,
a melhor maquiagem, uma mulher pode ser bonita e se sentir péssima, se ela se
sentir incapaz. Uma baixa autoestima tem consequências para a vida, o trabalho,
os relacionamentos, a educação dos filhos.
Algumas mulheres não gostam de maquiagem, salto e isso é super normal, tem a
ver com gosto, com sentir-se bem, com personalidade, e isso é bom! Mas algumas
mulheres se abandonam externamente, perdem o brilho dos olhos, se acostumam
a andar de cabeça baixa, o sorriso no rosto é só falatório porque por dentro está
chorando. Antes de se abandonarem externamente, elas já se abandonaram internamente.
Então, aqui está um desafio, para cada palavra negativa dirigida a si, diga algo
positivo em troca. A partir do momento em que a sua mente muda, seu comportamento, sua vida, sua ação, sua ação começa a mudar. Freud disse: "o pensamento
é o ensaio da ação" pense como você é maravilhosa, especial, importante, até que
seu pensamento se torne ação.
Comece a dizer palavras positivas para si mesmo, diga a si mesmo o quão especial
tu és, o quão valiosa tu és, o quanto você se ama, o quão importante tu és, o quão
bonita tu és, fale até que seu eu interior mude e você comece a acreditar nisso,
diga a si mesmo, que tu és uma mulher forte, que tu podes fazer isso, que tu és
capaz, inteligente...
Existe diversidade em beleza, estilo, personalidades - a beleza de outra mulher não
anula a sua!
Acredite em si mesmo! Tu és importante! Tu és especial!
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Yoga in Pandemic Times
UNCERTAIN TIMES CALL FOR TOOLS THAT HELP US MAINTAIN OUR MENTAL
STABILITY. EVEN IF YOU NEVER THOUGHT OF DOING IT, NOW MAY BE THE
RIGHT TIME TO START PRACTICING YOGA, EVEN IF IT IS YOGA ONLINE.
THE BENEFITS? THIS ANCIENT PRACTICE HELPS TO CREATE THE BALANCE
BETWEEN BODY, MIND AND SOUL, WHILE ALSO RELIEVING STRESS AND ITS
PHYSICAL SYMPTOMS. THE JOURNALIST MINFO_FEMME SPOKE WITH THE
YOGA TEACHER, CRISTINA DIONÍSIO WWW.CRISTINADIONISIO.YOGA/ TO GET
TO KNOW HER, HER AND HER TEACHING METHOD.
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You are Portuguese, but you were born in Mozambique...
Yes, I came to Portugal when I was 4 and that's where I grew up, but I always thought it was
important to go back to my roots. So, when I received the proposal for a professional project
in Mozambique last year, I accepted it immediately.
When I was already living in Maputo I managed to take classes with a renowned yoga guru,
Korean teacher Yumi. I learned a lot from her, but when she went on vacation I had no alternative but to practice alone, at home. It was at this point that I realized that I needed, and really
wanted, to deepen my knowledge of yoga.
Did you take the teacher course in India?
Yes. I had already been on vacation there and it made perfect sense for me to go back and
take the course in this country where the practice was born. So I went to Goa at the beginning
of the year, where I did the 200-hour Yoga Teaching Training for 25 intense days in Vinyasa
and Ashtanga. I am a Yoga teacher certified by the Yoga Alliance https://www.yogaallianceprofessionals.org/
When I returned to Mozambique to start my work again, the lock down took place. Many companies stopped their activity, I ran out of work and my Korean teacher closed the studio. I then
had contact with several people who asked me for yoga classes outdoors or online.
However, this temporary experience has been going on for 7 months. Now, more than ever, I
know that I want to teach the practice of yoga. What fills me most is seeing my students' faces
after Savasana, the last resting posture of a yoga practice.
What is the style of Yoga that you teach?
There are several types of Yoga: https://www.yogajournal.com/practice/not-all-yoga-is-created-equal in English. However, Hatha is everyone's base. When I teach I like Vinyasa more because it stimulates my creativity, both in the preparation and in the execution of the classes.
I am introducing some permanence postures more typical of Hatha practices and I do some
Vinyasa classes inspired by Ashtanga. I feel that for those who started their yoga practice a
short time ago this is the most stimulating way.
There are those who think Yoga is too demanding a practice
Yes, and there are also those who find it not very challenging. In addition to the various types
of yoga, the same type can still be adapted to the different physical abilities of students. And
the same posture allows variations according to the experience of each student. What matters is that each one learns to listen to his body and respect his limits.

BY: MIRANDA SAPO
Did you ever know that you wanted to be a yoga teacher?
I never imagined that this was the direction of my life. I started practicing yoga 16 years
ago when my asthma started to get worse. I was becoming dependent on cortisone and
antibiotic treatments.
At this time I was still working as an executive at an international firm. A friend took me
to the class of another friend who had just taken the yoga teacher course. There were
five of us curious about yoga and we all had some physical or emotional limitations, such
as asthma or spinal problems or anxiety.
I learned to breathe again and, at the suggestion of my teacher, I made some changes
to my diet. As time went by, I stopped needing cortisone and I didn't need the asthma
pump so many times. When I finished a class I felt light and at peace, as if I left behind
some weight that I carried on my shoulders.

How do your classes work?
I am giving 75 minute classes online and in person, outdoors, with a limited number of people.
To participate there are several options: individual classes, packages of 5 and 10 classes and a
free monthly pass that gives both for face-to-face and online classes. For those who are only
interested in online classes there is also a special pass.
Online classes are more affordable and those interested have to sign up to receive the link for
each class. Registration is the same for classroom classes, in this case to ensure that the limit
of people imposed by law is not exceeded. Appointments can be made through the website,
by email or WhatsApp. And, depending on the audience, I teach in English or Portuguese.
What is the purpose of your Yoga classes and what do you aim to transmit to your students?
The goal is to work the body, as well as the mind and soul. I want to help students connect
again with their body and their breathing. To find tranquillity in the present moment and take
this state of mind to your day-to-day.
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TEMPOS INCERTOS PEDEM FERRAMENTAS
QUE NOS AJUDAM A MANTER A NOSSA
ESTABILIDADE MENTAL. MESMO SE NUNCA PENSOU EM FAZE-LO, AGORA PODE
SER A ALTURA CERTA PARA COMEÇAR A
PRATICAR YOGA, NEM QUE SEJA YOGA
ONLINE. OS BENEFÍCIOS? ESTA PRÁTICA
MILENAR AJUDA A CRIAR O EQUILÍBRIO
ENTRE CORPO, MENTE E ALMA, ALIVIANDO AINDA O STRESSE E OS SEUS SINTOMAS FÍSICOS. A JORNALISTA MINFO_FEMME FALOU COM A PROFESSORA DE YOGA,
CRISTINA DIONÍSIO WWW.CRISTINADIONISIO.YOGA/ PARA CONHECÊ-LA, A ELA E O
SEU MÉTODO DE ENSINO.

O YOGA NOS
TEMPOS DA
PANDEMIA

Sempre soubeste que
querias ser professora de yoga?
Nunca imaginei que este fosse o rumo da minha vida. Comecei a praticar yoga há 16 anos
quando a minha asma começou a piorar. Estava a ficar dependente de tratamentos de cortisona e antibióticos.
Nesta altura ainda estava a trabalhar como
executiva numa multinacional. Um amigo levou-me para a aula de outro amigo que tinha
acabado de fazer o curso de professor de
yoga. Eramos cinco curiosos do yoga e todos
tínhamos alguma limitação física ou emocional, como problemas de asma ou da coluna ou
ansiedade.
Reaprendi a respirar e, por sugestão do meu
professor, fiz algumas alterações na minha alimentação. Com o passar do tempo deixei de
precisar de cortisona e já não precisava tantas vezes da bomba de asma. Quando acabava
uma aula sentia-me leve e em paz, como se
deixasse para trás algum peso que trazia sobre
os ombros.
És Portuguesa, mas
nasceste em Moçambique...
Sim, vim para Portugal aos 4 anos e foi onde
cresci, mas sempre achei importante voltar às
minhas raízes. Por isso, quando recebi no ano
passado a proposta de um projeto profissional
em Moçambique, aceitei-a imediatamente.
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Fizeste o curso de professora na Índia?
Sim. Já lá tinha estado em férias e para
mim fazia todo o sentido voltar e fazer
o curso neste país onde a prática nasceu. Assim vim no início do ano para Goa
onde fiz durante 25 dias intensos o Yoga
Teaching Training, de 200 horas, em Vinyasa e Ashtanga. Sou professora de Yoga
certificada pela Yoga Alliance https://
www.yogaallianceprofessionals.org/
Quando voltei a Moçambique para recomeçar o meu trabalho deu-se o lock
down. Muitas empresas pararam a sua
atividade, eu fiquei sem trabalho e a minha professora coreana fechou o estúdio.
Tive então o contato de várias pessoas
que me pediam aulas de Yoga ao ar livre
ou online.
Entretanto esta experiência temporária já se prolongou por 7 meses. Agora,
mais do que nunca sei que quero ensinar
a prática de yoga. O que mais me preenche é ver a cara dos meus alunos depois
do Savanasa, a última postura de repouso de uma prática de yoga.
Qual é o estilo de Yoga que ensinas?
Há vários tipos de Yoga: https://www.yogajournal.com/practice/not-all-yoga-is-created-equal em inglês. No entanto, o
Hatha é a base de todos. Quando ensino
gosto mais de Vinyasa porque estimula a
minha criatividade, tanto na preparação
como na execução das aulas.
Vou introduzindo algumas posturas de
permanência mais típicas das práticas de

Hatha e faço algumas aulas de Vinyasa
inspiradas no Ashtanga. Sinto que para
quem começou a sua prática de yoga há
pouco tempo esta é a forma mais estimulante.
Há quem acha o Yoga
uma prática demasiado exigente
Sim, e também há quem o acha pouco desafiante. Além dos vários tipos de
yoga, um mesmo tipo ainda pode ser
adaptado as diferentes capacidades físicas dos alunos. E uma mesma postura
permite variações de acordo com a experiência de cada aluno. O que importa
é que cada um aprende a escutar o seu
corpo e respeitar os seus limites.
Como funcionam as tuas aulas?
Estou a dar aulas de 75 minutos on-line e
presenciais, ao ar livre, com um número
limitado de pessoas. Para participar há
várias opções: aulas avulsas, pacotes de
5 e 10 aulas e um passe livre mensal que
dá tanto para as aulas presenciais como
as online. Para quem só está interessado
nas aulas online há ainda um passe especial.
As aulas online são mais em conta e os
interessados têm de se inscrever para receber o link para cada aula. A inscrição
é igual para as aulas presencias, neste
caso para garantir que não se ultrapasse
o limite de pessoas imposto por lei. As
marcações podem ser feitas através do
site, por email ou WhatsApp. E, consoante o público, dou as aulas em inglês ou
em português.
Qual é o objetivo das tuas aulas de Yoga
e o que visas transmitir aos teus alunos?
O objetivo é trabalhar o corpo, bem
como a mente e a alma. Quero ajudar os
alunos a conectarem-se novamente com
o seu corpo e com a sua respiração. A
encontrarem tranquilidade no momento
presente e levarem este estado de espírito para o seu dia-a-dia.

CONTACT

Quando já estava a viver em Maputo
consegui ter aulas com uma conceituada
guru do yoga, a professora coreana Yumi.
Aprendi muito com ela, mas quando ela
foi de férias não tive alternativa a não
ser praticar sozinha, em casa. Foi nesta
altura que percebi que precisava, e queria mesmo, aprofundar os meus conhecimentos de yoga.

www.cristinadionisio.yoga
hello@cristinadionisio.yoga
@cristinadionisio.yoga
@cristinadionisio.yoga

À frente do destacamento feminino (unidade dedicada ao treino militar e educação política), ajudou
na construção de creches, escolas e hospitais nos
tempos da guerra. Recusou uma bolsa para estudar na Suíça, por entender que seria mais relevante permanecer e lutar contra o domínio português.
Josina Machel lutou, ainda, pelo direito das mulheres em participar na luta pela libertação do seu
país e pela participação ativa destas na política,
apesar de outras mulheres terem tido papel ativo.
Josina morreu no dia 07 de abril de 1971 aos 26
anos de idade, vítima de complicações no fígado,
deixando um filho com apenas 16 meses. A independência viria a ser conquistada quatro anos depois da sua morte. O dia 7 de abril é feriado em
Moçambique e é considerado Dia Nacional da Mulher, em homenagem aos feitos de Josina.

Adaptado de
http://www.palmares.gov.br/?p=53889

Mozambican Women’s Day

Por duas vezes, tentou fugir de Moçambique para
se juntar à FRELIMO e à luta armada. Na primeira,
foi capturada na Rodésia do Sul, atual Zimbábue;
foi mandada de volta à Moçambique e presa. Na
segunda tentativa, conseguiu alcançar a sede e o
acampamento militar da FRELIMO em Dar es Salaam, capital da Tanzânia, país vizinho. Foi uma das
25 mulheres que receberam treinamento militar.
Lá, conheceu Samora Machel, seu futuro marido e
Primeiro Presidente de Moçambique.

Dia da Mulher Moçambicana

D

ia 7 de abril comemora-se o dia da mulher
moçambicana. Na ocasião, é lembrando
o aniversário de morte de Josina Machel
(1945-1971), combatente da liberdade de Moçambique e heroína nacional.
Até 25 de Junho de 1975, Moçambique era uma
das colônias portuguesas em África, quando nesta
data, após uma década de guerra pela libertação,
conquistou sua independência.
Josina Abiathar Muthemba, nasceu em 10 de Agosto de 1945. Com o apoio da família, pode estudar
e frequentou a Escola Secundária, algo não muito
comum às mulheres moçambicanas naquele momento. Foi durante o ensino secundário, ao se mudar para Lourenço Marques, atual Maputo, capital
do país, que se envolveu politicamente e tornou-se
membro da Frente de Libertação de Moçambique
(FRELIMO), partido que esteve à frente da luta
pela libertação nacional.

A

pril 7th celebrates Mozambican women's
day. On the occasion, it is remembering the
anniversary of the death of Josina Machel
(1945-1971), freedom fighter from Mozambique
and national heroine.
Until June 25, 1975, Mozambique was one of the
Portuguese colonies in Africa, when on this date,
after a decade of war for liberation, it gained its
independence.
Josina Abiathar Muthemba, was born on August
10, 1945. With the support of her family, she was
able to study and attended secondary school, something not very common to Mozambican women
at that time. It was during high school, when she
moved to Lourenço Marques, currently Maputo, the
capital of the country, that she became politically
involved and became a member of the Front for
the Liberation of Mozambique (FRELIMO), a party
that led the fight for national liberation.
Twice, she tried to flee Mozambique to join FRELIMO and the armed struggle. At first, she was
captured in Southern Rhodesia, now Zimbabwe;
was sent back to Mozambique and arrested. In the
second attempt, she managed to reach FRELIMO
headquarters and military camp in Dar es Salaam,
capital of Tanzania, neighboring country. She was
one of 25 women who received military training.
There, she met Samora Machel, her future husband
and First President of Mozambique.
Ahead of the female detachment (unit dedicated
to military training and political education), she
helped build daycare centers, schools and hospitals during the war. She refused a scholarship to
study in Switzerland, because she understood that
it would be more relevant to stay and fight against
Portuguese domination. Josina Machel also fought
for the right of women to participate in the struggle
for the liberation of her country and for their active
participation in politics, despite the fact that other
women played an active role.
Josina died on April 7, 1971 at the age of 26, a victim of liver complications, leaving a child with only
16 months. Independence was to be achieved four
years after his death. April 7 is a public holiday in
Mozambique and is considered National Women's
Day, in honor of Josina's achievements.
Adapted from
http://www.palmares.gov.br/?p=53889
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Consumer Behaviour
So I’ve heard of Market Segmentation… what is it?
The main objective behind segmenting the market is to ensure that your business’s limited resources are directed at those groups of people or organizations likely to yield
the best returns.
Segmentation occurs at 4 levels:
Mass Marketing: based on “one size fits all” – Producing large volumes at low cost
Segmented markets: companies aim to identify substantial groups of individuals
with similar needs and aim to fulfill those needs
Niche-marketing: The focus is on small sub-groups within large segments for example, the custom made golden plated PlayStation 5 amongst the new PlayStation 5 users
Micro Marketing: This includes customizing and tailoring products to suit the individual needs of its customers.
Identifying which method of segmentation best suits your business helps you understand your consumer behaviour
This is how you can group your consumers into different segments:
Behavioural Segmentation
With this form of grouping you identify:
Benefits your customers want/expect from your product
What they buy it for, how often they buy it
If they’re heavy buyers, medium buyers or once in a while buyers and
Their attitude towards the product
Geographical Segmentation
With this form of grouping you identify your customers by location; cities, provinces or
districts. For example: You sell wooden cupboards and your best customers are in the
province of Niassa.
Demographic Segmentation
Demographic grouping has to do with assessing age, race, gender, income, education
etc. For example, you can identify your target audience as being all male, age 25-35
with an income of 10 000MTS monthly.
Psychographic segmentation
Your potential consumers could be classified in terms of social class, lifestyle and personality. Would it be wise to advertise your double patty burger to a vegetarian?
Segmentation seems like a bit of a job, yes, but it can
be very helpful with helping your business position itself in the market and direct its very limited resources
to the group (segment) in the market that will yield
the best returns.

					
Adapted from “Marketing Management”
							
Kotler and Keller. 15th Edition
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Comportamento do consumidor
Então, eu já ouvi falar de segmentação de mercado... o que é?
O principal objetivo por trás da segmentação do mercado é garantir
que os recursos limitados da sua
empresa sejam direcionados para os
grupos de pessoas ou organizações
com probabilidade de gerar os melhores retornos.
A segmentação ocorre em 4 níveis:
Marketing de massa: baseado
em “tamanho único” - Produção de
grandes volumes a baixo custo
Mercados segmentados: as empresas visam identificar grupos
substanciais de indivíduos com necessidades semelhantes e visam
atender a essas necessidades
Marketing de nicho: o foco está
em pequenos subgrupos dentro de
grandes segmentos, por exemplo, o
PlayStation 5 banhado a ouro feito
sob medida entre os novos usuários
do PlayStation 5
Micro Marketing: Inclui a personalização e a adaptação de produtos
para atender às necessidades individuais de seus clientes.
Identificar o método de segmentação mais adequado ao seu negócio
ajuda a entender o comportamento
do consumidor.
Pode agrupar seus consumidores
em diferentes segmentos assim:
Segmentação Comportamental
Com esta forma de agrupamento
identificas:
Benefícios que seus clientes desejam/esperam de seu produto;
Para que compram, com que frequência compram;

Se forem compradores pesados,
compradores médios ou se compram de vez em quando
A atitude deles em relação ao produto
Segmentação Geográfica
Com esta forma de agrupamento
identificas seus clientes por localização; cidades, províncias ou distritos.
Por ex:emplo: vendes armários de
madeira e os seus melhores clientes
estão na província de Niassa.
Segmentação demográfica
O agrupamento demográfico tem
a ver com a avaliação de idade,
raça, sexo, renda, educação etc. Por
exemplo: você pode identificar seu
público-alvo como sendo todo do
sexo masculino, com idade entre
25 e 35 anos e renda de 10.000MTS
mensalmente.
Segmentação Psicográfica
Seus consumidores potenciais podem ser classificados em termos de
classe social, estilo de vida e personalidade. Seria sensato anunciar seu
hambúrguer duplo para um vegetariano?
A segmentação parece um pouco
trabalhosa, sim, mas pode ser muito útil para ajudar sua empresa a se
posicionar no mercado e direcionar
seus recursos muito limitados para o
grupo (segmento) no mercado que
produzirá os melhores retornos.

Adaptado de
“Marketing Management” –
Kotler and Keller. Edição 15º
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Operations Management

What is OM and why is
it important for my business?
Operations Management is the set of activities that creates
goods and services through the transformation of inputs
into outputs. It is important to be familiar with OM because
it helps you know how your goods and services are produced and most importantly because operations is a very costly part of your organization. For this issue we are tackling
10 Critical Decisions of Operations Management.

DECISION AREA

WHO IS RESPONSIBLE FOR QUALITY?

Quality Management

How do we define the quality
we want in our service or product?
What product or service should we offer?

Service and Product Design

How should we design these products/services

Process and Capacity Design

What equipment and technology is necessary for these processes?

Location

Where should we put our facility?

Layout Design

How should we arrange our facility?

Human Resources & Job Design

How do we provide a reasonable work environment?

Supply Chain Management

Should we make or buy a component?
How many suppliers should we have?

Inventory

How much inventory should we keep?

Intermediate, short-term and
project scheduling

Is subcontracting production a good idea?

Maintenance

Who is responsible for maintenance?

It’s easy to rush through some of these points when you’re beginning your
business with the promise that later on it will be clearly defined, but what we
don’t realize is that a lot of money can be easily lost without proper OM. We
have heard of examples where business owners did not have a proper inventory system in place and lost thousands of meticais from missing items in stock
due to lack of proper inventory.
Once you’ve made these 10 critical decisions, you will be on your way to able
to forecast sales and determine productivity per hour to make sure that your
business is running efficiently.
If you have any questions, please feel free to send them in and we will make
sure our Business expert explains them in our next issue.

Adapted from “Operations Management” 6th Edition. Render Heizer, 2001
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O que é GO
e porque é
importante
para o meu
negócio ?

QUESTÕES DE ÁREA DE DECISÃO

Gerenciamento
de Operações
O Gerenciamento de Operações é o conjunto
de atividades que cria produtos e serviços por
meio da transformação de insumos em produtos. É importante estar familiarizado com GO
porque ajuda-nos a saber como seus produtos
e serviços são produzidos e, mais importante
ainda, porquê as operações é uma das partes
mais caras de sua organização.
Para esta edição, estamos lidando com 10 decisões críticas de gerenciamento de operações

PROBLEMAS

Gestão da Qualidade

Quem é o responsável pela qualidade?
Como definimos a qualidade que desejamos em nosso
serviço ou produto?

Serviço e design de produto

Que produto ou serviço devemos oferecer?

Projeto de Processo e Capacidade

Como devemos projetar esses produtos ou serviços
Que equipamentos e tecnologia são necessários?

Localização

Onde devemos colocar nossas instalações?

Design de Layout

Como devemos organizar nossas instalações?

Recursos humanos e design de empregos

Como oferecemos um ambiente de trabalho razoável?

Gestão da cadeia de abastecimento

Devemos fazer ou comprar um componente?
Quantos fornecedores devemos ter?

Inventário

Quanto estoque devemos manter?

Agendamento de curto prazo e do projecto

A subcontratação da produção é uma boa ideia?

Manutenção

Quem é o responsável pela manutenção?
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É fácil passar por alguns desses pontos quando está começando seu negócio com
a promessa de que mais tarde será claramente definido, mas o que não percebemos é que muito dinheiro pode ser facilmente perdido sem GO adequado. Ouvimos exemplos de proprietários de empresas que não tinham um sistema de inventário adequado e perderam milhôes de meticais devido à falta de peças em stock
e má gerência de operações.
Depois de tomar essas 10 decisões críticas, estará no caminho certo para prever
as vendas e determinar a produtividade por hora para garantir que seu negócio
esteja funcionando de maneira eficiente.
Se tiver alguma pergunta, pode enviar e faremos chegar a nossa especialista em
negócios que wla vai responder na nossa próxima edição.

Adaptado de “Operations Management” 6ª edição por Render Heizer 2001
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MACRONUTRIENTS

L

ast month we touched on the topic of how you should be
manipulating calories in order to gain muscle mass or to
burn body fat. Today we are going to dive a little deeper
into the topic and once again an important thing to always
keep in mind is that not all calories are the same.
Macronutrients refer to carbs (Carbohydrates), fats and Protein – the three basic components of every diet. Carbs provide
4 calories per gram; protein provides 4 calories per gram and
fat provides 9 calories per gram. Furthermore, each one has a
unique function in your body.

Carbohydrates Provide energy and preserve muscle by Sparing protein to from being used as energy.
Proteins are the building blocks of muscle; they aid in the
growth and recuperation of muscle after been broken down
with intensive exercise.
Fats also provide energy and aid in the absorption of vitamins and nutrients.
Creating a diet to help you achieve the look and fitness goals
you desire, becomes a lot easier once you understand exactly
what it is you are putting in your mouth and what happens in
your body afterwards. According to the USDA (United States
Department of Agriculture) carbohydrates should make up 45
to 65 percent of your daily calorie intake, protein 10 to 35 percent, fat 20 to 35 percent. Of course, these percentages are
just guidelines and will differ according to your objectives.
A good example of Macronutrient ratio for weight loss is,
Carbs 10 to 30 percent, protein 40 to 50 percent, fat 30 to 40
percent. These percentages are applied to the total amount of
calories consumed in a day. An ideal daily intake of calories varies depending on age, metabolism and levels of physical activity. Generally, the recommended daily calorie intake is 2000
calories a day for women and 2500 for men.

Compre roupas
fitness com 20% de
desconto nas peças
selecionadas

@FitBlueMOZ

Important thing to note is that there is no ‘one size fits all’ in creating a diet, your body may respond differently to the body of another person. So best thing to do is try many different ratios
(coupled with some sort of physical exercise) to see which works best for your body type and remember to have fun with it. You are more likely to remain consistent with a diet you are enjoying.

FUN FACT: Did you know that eating sugar releases opioids and dopamine in our
bodies. Dopamine is a neurotransmitter that is a key part of the ’reward circuit’
associated with addictive behavior. When a certain behavior causes an excess release of dopamine, you feel a pleasurable ’high’ that you inclined to re-experience,
and so repeat the behavior. As you repeat the behavior more and more, your brain
adjusts to release less dopamine. The only way to feel the same ‘high’ is as before
is to repeat the behavior in increasing amounts and frequency.

Fitness Blueprint
Mozambique
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o mês passado, tocamos no tópico de como deve manipular as calorias para ganhar massa muscular ou queimar gordura corporal. Hoje vamos nos aprofundar
um pouco mais no assunto e, mais uma vez, uma coisa importante a ter sempre
em mente é que Os macronutrientes referem-se aos carboidratos (carboidratos), gorduras e proteínas - nem todas as calorias são iguais.
Os 3 componentes básicos de cada dieta:
Os Carbohidrátos fornecem 4 calorias por grama; a proteína fornece 4 calorias por grama e a gordura fornece 9 calorias por grama. Além disso, cada um tem uma função
única em seu corpo.
Carbohidratos fornecem energia e preservam os músculos poupando as proteínas
para que não sejam usados como energia.
As proteínas são os blocos de construção dos músculos; eles auxiliam no crescimento
e recuperação dos músculos após serem quebrados com exercícios intensivos.
As gorduras também fornecem energia e auxiliam na absorção de vitaminas e nutrientes.
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Criar uma dieta para ajudá-lo a atingir os objetivos de aparência e condicionamento físico que tu desejas torna-se muito mais fácil quando tu entendes exatamente
o que está colocando na boca e o que acontece em seu corpo depois. De acordo
com o USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), os carbohidrátos
devem representar 45 a 65 por cento de sua ingestão calórica diária, proteínas de
10 a 35 por cento, gorduras de 20 a 35 por cento. É claro que essas porcentagens
são apenas diretrizes e variam de acordo com seus objetivos.
Um bom exemplo de proporção de macronutrientes para perda de peso é, carboidratos de 10 a 30 por cento, proteína de 40 a 50 por cento, gordura de 30 a 40 por
cento. Essas porcentagens são aplicadas à quantidade total de calorias consumidas em um dia. A ingestão diária ideal de calorias varia de acordo com a idade, o
metabolismo e os níveis de atividade física. Geralmente, a ingestão calórica diária
recomendada é de 2.000 calorias por dia para mulheres e 2.500 para homens.
Uma coisa importante a se notar é que não existe um "tamanho único" na criação
de uma dieta, seu corpo pode responder de forma diferente ao corpo de outra
pessoa. Portanto, a melhor coisa a fazer é tentar várias proporções diferentes (juntamente com algum tipo de exercício físico) para ver qual funciona melhor para
o seu tipo de corpo e lembre-se de se divertir com isso. É mais provável que tu
permaneças consistente com a dieta que está apreciando.

CURIOSIDADE: Sabias que comer açúcar libera opióides e dopamina em nossos corpos. A dopamina é um neurotransmissor que é uma parte fundamental
do "circuito de recompensa" associado ao comportamento viciante. Quando
um determinado comportamento causa uma liberação excessiva de dopamina, você sente uma "sensação" prazerosa que se inclina a experimentar novamente e, assim, repete o comportamento. À medida que tu repetes o comportamento mais e mais, seu cérebro se ajusta para liberar menos dopamina. A
única maneira de sentir o mesma “sensação" é repetir o comportamento em
quantidades e frequência crescentes.
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