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1. Mónica, faça-nos uma breve apresentação, por favor!
Chamo-me Mónica Lice, açoriana, licenciada em Direito, que, no 
final do curso, rumou à Guiné-Bissau. Aí começou a olhar o mundo 
com outros olhos, criou o mini-saia e equacionou mudar de vida. 
Hoje, e após uma formação em consultoria de imagem, trabalho 
como blogger e consultora de imagem.

2. Qual a sua formação e quais os projectos em que se encontra 
envolvida, actualmente?
Como já referi, na minha apresentação, sou licenciada em Direito. 
Posteriormente, tirei um curso de Styling e um curso de Consultoria 
de imagem. Neste momento, trabalho a tempo inteiro, como blogger 
e consultora de imagem. Alimento o blog mini-saia e tenho colabo-
rações frequentes com revistas e com a SIC Mulher.

3. Como surgiu o blog “Mini-Saia” e qual o grau de dedicação a 
este meio?
O blog nasceu por brincadeira, enquanto vivia e trabalhava na Guiné-
-Bissau, onde estive durante quase 5 anos. No início, pretendia ser 
uma espécie de revista de moda que eu não tinha nem podia comprar, 
por não haver. Era também um escape para o meu dia-a-dia, pouco 
cor-de-rosa e sem grandes distrações.
No entanto, quando vim para Portugal, decidi colocar o Direito de 
parte e dedicar-me exclusivamente ao blog, o que é aquilo que faço 
neste momento.4. Como líder de opinião e como “trend seeker”, qual a 

importância que a decoração e a organização dos espaços 
tem para si?
Gosto muito de decoração e design! Acho que a ligação entre 
decoração, moda e lifestyle é uma constante e, por isso, da 
mesma forma que queremos estar “fashion” e ter roupas giras, 
também devermos viver num espaço acolhedor e que se adeque 
à nossa personalidade.

5. Que divisão da casa mais valoriza?
A sala de estar – porque passo muito tempo nesta divisão, 
a trabalhar, mas também a relaxar.

6. Que estilo de decoração prefere?
Gosto de uma decoração moderna mas, ao mesmo tempo, 
clean, de linhas direitas ou com toques vintage.

7. Qual ou quais as peças de mobiliário e decoração 
preferidas?
Gosto muito de jarras e da minha mesa de jantar, que se 
adapta muito bem a espaços pequenos, porque as cadeiras 
se colocam debaixo da mesma.

 

8. De forma breve, que pormenores não podem faltar nos seguintes espaços:
a)- sala de estar? Conforto e luz.
b)- sala de jantar? Espaço e cor.
c)- Quarto? Conforto e flores.
d)- Escritório? Peças práticas.
e)- WC? Peças práticas, toalhas fofas e cosméticos de qualidade. Velas perfumadas.
f)- Varanda/alpendre/pátio? Plantas, plantas e mais plantas. E cadeiras de repouso.

9. Que peça de mobiliário gostaria de ver desenvolvida especialmente para si?
Uma secretária.

10. Por último, que conselho/dica/suges-
tão poderia dar a quem está agora a de-
corar casa?
Que comece por estudar o espaço, de 
modo a adquirir peças que se adaptem na 
perfeição ao mesmo.
Depois, deve escolher peças confortáveis e 
de qualidade, adequadas ao seu estilo de 

vida e preferências pessoais.


