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FAZ O REGISTO E GANHA 30 DIAS GRÁTIS NO PACOTE PRATA

(Maputo) Perante a avalanche 
de reclamações de organizações 
de profissionais da administração 
pública, acompanhada de ameaças 
recorrentes e contínuas de paralisa-
ção de actividades, o governo viu-se 
obrigado a rever, mais uma vez, parte 
da componente legal que aprova 
os instrumentos de implementação 
[regulamentação] da Tabela Salarial 
Única (TSU). 

Dois foram os decretos alte-
rados ao longo da última sessão 
do Conselho de Ministros que, ex-
traordinariamente iniciou na terça 
e só terminou nesta quarta-feira. 
Trata-se do decreto que define os 
critérios e procedimentos para o 
enquadramento dos funcionários que 
exercem funções de direcção, chefia 
e confiança no aparelho do Estado e 
revoga o decreto n.º 56/2022, de 14 
de Outubro. Também foram alterados 

 Implementação da TSU continua assunto do dia

De reclamação em reclamação 
e de revisão em revisão

os artigos 7,9,11,13 e 16 do decreto n.º 
31/2022, de 13 de Julho, na redacção 
dada pelo decreto n.º 51/2022, de 14 
de Outubro.

São, na verdade, tentativas de res-
ponder positivamente às preocupações 
que têm estado a ser apresentadas por 
várias organizações profissionais e, por 
essa via, evitar o potencial risco de pa-
ralisação da função pública, cujos sinais 
e ensaios têm estado a ser assistidos 
em vários cantos do território nacional.

Entretanto, diante destas mexi-
das, o Sindicato Nacional da Função 
Pública, um direito constitucional que 
o governo ainda não o quer reconhe-
cer, mostra-se, para já, reticente de 
avaliar cabalmente os efeitos reais 
das alterações feitas. Ou seja, diz que 
ainda precisa de analisar de forma 
cabal até que ponto as revisões feitas 
respondem às preocupações de fundo 
colocadas ao governo no âmbito da im-

plementação da Tabela Salarial Única.
“Só depois disso [análise co-

legial das revisões feitas], podemos 
dizer se estão ou não respondidas 
as nossas preocupações” – avançou 
o Secretário-geral do Sindicato Na-
cional da Função Pública, Eliazário 
Mausse, num curto contacto com o 
mediaFAX. 

Preocupações estão resolvidas
No fim da sessão do Conselho 

de Ministros, dois vice-ministros fa-
laram e tentaram explicar o alcance 
das alterações feitas. Disseram que as 
preocupações estavam efectivamente 
resolvidas com as revisões feitas. 

Inocêncio Impissa, vice-minis-
tro da Administração Estatal e Função 
Pública, explicou que, em relação aos 
problemas da ampliação do fosso entre 
os ganhos das carreiras técnicas e os 
que ocupam os cargos de chefia e con-
fiança, as questões levantadas ficam 



Maputo, 18.11.2022   5mediaFAX nº. 7707 -  Pág. 2/

Principais Câmbios MZN
 em 14 de Novembro de 2022

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT      3,47         3,53 
USD/MT        63,25        64,51
 GBP/MT      71,01         72,43
 EUR/MT     61,86         63,09

  Fonte: 
Nota: Cotações válidas apenas para 
montantes inferiores ao contravalor de 
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)  

Actividade do Mercado - BVM
Estatísticas do final do dia 17 de Novembro de 2022.
Ofertas de Venda                Preço (MT)
Obrigações
---                                  ---
Fundos Públicos
---                                  ---
Acções                                      Preço (MT)
---                                                     ---
CMH -                                                2.100,00
EMOSE -                                                  14,50
HCB -                                                         2,35
Papel Comercial  
---                                                               --

Valores Mobiliários                Preço (MT)
Obrigações
---                                              ---
Fundos Públicos
---                                            ---

Ofertas de Compra

Acções
CDM -                                                      50,00
EMOSE -                                                  12,00
HCB -                                                         2,00
CMH -                                                2.000,00
Papel Comercial
---                                                     ---

Acções                                      Último Preço
CDM -                                                      40,00
CMH -                                                2.000,00
EMOSE -                                                  14,50
ZERO INVESTIMENTOS, S.A               20,00
TOUCH-Touch Publicidade, S.A               3,20
ARCO-Arco Investimentos,S.A             100,00
HCB -                                                         2,35
ARKO SEGUROS -                            1.250,00
REVIMO -                           12.750,00
2BUSINESS - 2BUSINESS, S.A               1,00
PAYTECH, S.A                                 10,00

Mercado de acções

resolvidas com base nas revisões feitas. 
Apontou, por exemplo, que “se 

passará a fazer um cálculo que permite 
a consignação do salário base da função 
dos que exercem funções de chefia e 
confiança ao nível de base e depois 
acrescido a um subsídio respectivo que 
vai determinar o nível de referência 
salarial da função”. 

Portanto, explicou, “é feito o 
estabelecimento do nível referencial 
da função e na base disso acresce-se 
o subsídio de gestão que vai permitir 
apurar o salário de cada um dos funcio-
nários que exerce essa função [confiança 
e chefia] a todos os níveis”.

Esta abordagem, na linguagem do 
vice-ministro, assegura o necessário e 
racional controlo entre o salário pago 
aos funcionários que auferem a partir 
das carreiras profissionais e os que 
exercem funções de chefia, direcção 
e confiança. 

Durante a explicação do alcance 
das decisões, o vice-ministro admitiu a 
possibilidade de os ajustes à legislação 
continuarem em função das reclama-
ções e das imprecisões que forem no-
tadas. Aliás, apontou, é nessa base que 
a comissão de recepção de reclamações 
tem um mandato por um período de um 
ano. (Redacção)

(Maputo) As autoridades policiais 
registaram de Janeiro a Novembro cor-
rente, um total de 11 raptos em vários 
pontos do país, com destaque para a 
cidade de Maputo que contabiliza seis 
casos. Os restantes casos estão divididos 
pelas províncias de Maputo, Sofala, 
Nampula e Manica. 

A informação foi prestada pela mi-
nistra do Interior, Arsénia Massingue, na 
manhã desta quinta-feira, quando falava 
no segundo e último das respostas do 
governo às perguntas colocadas pelas três 

Estatística partilhada pela ministra do Interior 

Primeiros 11 meses 
do ano contabilizam 11 raptos

bancadas parlamentares que compõem 
a actual legislatura da Assembleia da 
República. 

Sem dar muitos detalhes sobre o as-
sunto, a ministra deu a conhecer que to-
dos os raptados estão, neste momento, no 
convívio familiar, excepto os ocorridos 

nos dias 3 de Outubro e 1 de Novembro. 
Portanto, a governante não explicou as 
circunstâncias que permitiram que os rap-
tados regressassem ao convívio familiar. 

Entretanto, sabe-se que as autorida-
des policiais não têm estado a conseguir 
neutralizar os mandantes dos crimes. 
Somente indivíduos que aparentemente 
ocupam e desempenham papéis secundá-
rios são os que têm estado a ser detidos e 
apresentados publicamente. Com efeito, 
maior parte dos regressos ao convívio 
familiar acontece mediante pagamento 
e desembolso de chorudas quantias 
monetárias. 

A ministra do Interior deu a co-
nhecer que em conexão com os casos 
registados, cinco indivíduos tinham sido 
neutralizados e estavam sob custódia das 
autoridades. 

Em relação ao terrorismo em Cabo 
Delgado, a governante retomou o discurso 
de que “já não há bases terroristas em Cabo 
Delgado”, mas informações da região nor-
te continuam a revelar uma realidade de 
intensa acção terrorista, com decapitações 
e destruição de bens a acontecer todos os 
dias em várias regiões, particularmente na 
província de Cabo Delgado. (Redacção)
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Publicidade

(Maputo)  O Ministério da Edu-
cação e Desenvolvimento Humano 
(MINEDH) remarcou para dia 22 de 
Novembro corrente, a realização do 
exame da disciplina de Ciências Sociais 
da 7a Classe, na cidade de Maputo e na 
província de Nampula, na sequência de 
erros constatados na avaliação anterior.

Como explicou  o porta-voz da-
quele Ministério, Feliciano Mahalam-
be, que ontem falava em conferência 
de imprensa, o facto de os exames do 
ensino primário serem impressos a 
nível local, influenciou nos problemas 
que foram constatados. 

“Devo fazer referência que há 
um problema que aconteceu no exa-
me do ensino primário. Não se trata 
de fraude, a província de Nampula e 
a cidade de Maputo imprimiram um 
exame incorrecto para a sétima classe, 
primeira chamada, Ciências Sociais. 
Esse exame não era da sétima classe. 
Estamos a preparar-nos para darmos de 

Anulado o exame de ciências sociais da 7a classe

Mais de 130 mil alunos voltam 
a ser examinados a 22 deste mês

novo este exame, nas duas zonas onde isso 
sucedeu. Estou a falar da cidade de Maputo 
e província de Nampula que tiveram um 
erro de impressão de exame’’ - apontou 
o porta-voz 

‘‘Isto envolveu um pouco mais de 
135 mil alunos nestas duas zonas ou cidade 
de Maputo e província de Nampula. Nós 
vamos administrar o exame da segunda 
chamada da sétima classe Ciências Sociais 
no dia 22 de Novembro. Portanto, a data da 
realização da segunda chamada para que 
não prevaleça aquele exame errado que 
os alunos fizeram na primeira chamada’’ 
– acrescentou Mahalambe.

Enquanto isso, prevê-se que os 

exames do ensino secundário arranquem 
no dia 28 de Novembro e se prolonguem 
até 3 de Dezembro. 

TSU e professores
Já em relação aos problemas com a 

Tabela Salarial Única (TSU), o dirigente 
disse que apesar de reconhecer a fúria 
dos professores devido algumas irregu-
laridades na implementação, os exames 
correram sem sobressaltos, graças ao 
que chamou “profissionalismo dos pro-
fessores”.

Pouco mais de 300 mil alunos do 
ensino primário, como revelou, não foram 
examinados devido aos ataques terroristas 
que se registaram nos últimos dias nas 
províncias do norte do país. Destaque 
vai para Namuno, Ancuabe, Montepuez 
e Muidumbe, em Cabo Delgado. Estes 
serão submetidos aos exames especiais. 
(Sérgio Carimo)

(Maputo) O Presidente da Repú-
blica, Filipe Jacinto Nyusi, efectua de 
hoje a domingo, uma visita de trabalho à 
República Portuguesa, a convite do seu 

De hoje a domingo 

Nyusi em visita de trabalho a Portugal
homólogo português, Marcelo Rebelo 
de Sousa.

Durante a visita, o Chefe do Estado 
moçambicano vai manter um encontro 
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Agenda Cultural
Cine-Teatro 

Gilberto Mendes
Sextas, Sábados, 

Domingos e Feriados 
a partir das 18h30 

  “Segredos Femininos” 
em grande estreia.

 Xima  Bar
Sexta, 18/11 -19h  

FIVE FINGERS
Sabado, 19/11 -18h 

STELLA BAMBU
Domingoo, 20/11 -18h 

Karaoke com

 
Salomao Opera

Karamel Bar 
& Lounge
Todas quintas 17h  

Kaisy Cristina & 
Lena de Almeida

 
Sexta, 18/11 -18h  

After Work, - Cocktails
Sabado, 19/11 -19h 

Sunset com DJ Xwell

 Domingo, 20/11 -10h 
A Ressaca - Tira Piko

Visite agora e
mantenha-se informado,

(integridade & independência)

https://www.
savana.co.mz

com o Presidente da República Portu-
guesa, para analisar o ponto de situação 
das relações bilaterais e multilaterais, 
trocar impressões sobre assuntos de 
interesse mútuo nos domínios da de-
fesa e segurança, particularmente no 
processo de treinamento das Forças 
Especiais no âmbito do combate ao 
terrorismo, busca de novas oportuni-
dades de cooperação nos sectores da 
agricultura, turismo e trabalho.

O Presidente Nyusi vai, igual-
mente, manter conversações oficiais 
como Primeiro-Ministro de Portugal, 
António Costa, e irá dirigir uma mesa 
redonda sobre agronegócios e turismo, 
bem como participar, como convidado 
de honra, na inauguração do Montebelo 
Mosteiro de Alcobaça Historic Hotel, 
no distrito de Leiria.

O Montebelo Mosteiro de Alco-
baça Historic Hotel é um empreendi-

mento turístico pertencente ao grupo 
proprietário do Montebelo Milibangala-
laBay Resort, inaugurado recentemente 
no Parque Nacional de Maputo, pelos 
Presidentes de Moçambique e Portugal.

De acordo com um comuni-
cado da Presidência da República, 
na deslocação, Filipe Nyusi far-se-á 
acompanhar pelos Ministros dos Ne-

gócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica 
Nataniel Macamo Dlhovo; da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, Celso Ismael Cor-
reia; da Justiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos, Helena Kida; da Cultura e 
Turismo, Edelvina Materrula; embaixador 
de Moçambique em Portugal, Joaquim Bule, 
quadros da Presidência da República e de 
outras instituições do Estado. (Redacção)

CURTAS

Finanças móveis aumentam PIB
(Maputo) Uma pesquisa recente 

do Grupo Vodafone, Grupo Vodacom, 
Safaricom e do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) indica que a implantação e 
adopção bem-sucedida de serviços 
financeiros móveis é associada a um 
impacto positivo no crescimento do 

Produto Interno Bruto(PIB) nos mercados 
em desenvolvimento, uma vez que ajuda as 
empresas a reduzirem os custos, a acederem 
ao crédito para investir e a conectarem-se com 
os consumidores que anteriormente estavam 
excluídos dos serviços financeiros.

A pesquisa de método econométrico, 
que examinou 49 países em África, Ásia e 
América Latina, concluiu que os países que 
implementaram serviços de dinheiro móvel 
com sucesso tinham uma taxa de crescimento 
anual do PIB per capita até 1 ponto percentual 
superior à dos países onde as plataformas de 
dinheiro móvel não tinham tido sucesso ou 
não tinham sido introduzidas. (x)

TotalEnergies 
assina mais um 

acordo
(Maputo) O Instituto Industrial 

e Comercial de Pemba (IICP) e a 
TotalEnergies, operadora do projecto 
Mozambique LNG Área 1, assinaram 
nesta quinta-feira, em Pemba, um 
memorando de entendimento que visa 
estabelecer as bases para operacionali-
zar a formação técnico-profissional de 
390 jovens em Cabo Delgado. 

Para a materialização deste me-
morando, o projecto Mozambique 
LNG, no âmbito da sua iniciativa 
CapacitaMoz, vai investir, no primeiro 
ano de vigência do memorando, cerca 
de 250 mil dólares americanos.

Neste primeiro ciclo de forma-
ção, a capacitação dos 390 jovens 
moçambicanos vai abranger as áreas 
de processamento de petróleo e gás, 
electricidade industrial, mecânica geral 
e hotelaria e turismo. (x)
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(Maputo) O empresário moçambicano Salimo Abdula é Doutor Honoris Causa 
pela University of South Africa (UNISA), da África do Sul.

O título é atribuído em reconhecimento ao trabalho que o empresário tem 
estado a desenvolver na área do empreendedorismo em Moçambique. 

Pesaram para a sua distinção o envolvimento activo do reconhecido empresário 
moçambicano na difusão da cultura empreendedora no país e o apoio a iniciativas 
de empreendedorismo a diversos níveis, com ênfase para a camada juvenil. (x)

Comiche premeia bairro mais 
limpo

(Maputo) O presidente do Conselho Municipal de Maputo, Eneas Comiche, 
premeia, hoje, os vencedores do Concurso “Bairro Mais Limpo” e procede à entrega 
de ecopontos de segregação de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) aos munícipes.  

O evento, enquadrado nas festividades dos 135 anos de elevação de Maputo à 
categoria de cidade, que este ano celebra-se sob o lema:“ Enaltecendo Arte, Desporto 
e Cidadania”, vai ter lugar no pátio do edifício - sede do Conselho Municipal. (x)

Salimo Abdula Honoris Causa 
em Empreendedorismo

(Maputo) O Banco Mundial vai 
ajudar a empresa Águas da Região 
Metropolitana de Maputo (AdRMM), 
na implementação de modelo de fun-
cionamento que priorize o cliente, em 
termos de satisfação e comodidade 
na prestação de serviços, visando 
incrementar os níveis de serviço e 
sustentabilidade.

Com efeito, uma equipa do Banco 
Mundial reuniu-se, recentemente, em 
Maputo, com os membros do Conse-
lho de Administração da AdRMM, 
incluindo o colectivo de direcção 
da empresa, para abordar questões 
emergentes nos processos de gestão, 
nomeadamente planificação, comer-
cial, recursos humanos, Programa 
Acelerado e Integrado de Redução de 
Perdas (PAIRP), finanças, produção, 
manutenção, projectos e investimento.

O encontro teve por objectivo 
estabelecer uma estrutura neutra 
para avaliar os impactos económicos, 
tecnológicos de evolução contínua, 
gestão ambiental e a estratégia de 
género vigente na AdRMM, que 
possibilitará a equação que integra 
as empresas do futuro (“Utility of the 
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Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

PAÍSES DA SADC      USD 40,00       USD 75,00     USD 130,00

RESTO DO MUNDO    USD 50,00      USD  100,00   USD 200,00

Assinatura versao
electrónica                   USD 25,00        USD 40,00      USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.

Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
 e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:

Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100

Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

1.550,00Mt       2.480,00Mt      4.340,00Mt

86 5723175

86 4576190

1.200,00Mt 2.300,00Mt 4.400,00Mt

USD 25,00 USD 40,00 USD 75,00

USD 40,00 USD 75,00 USD 130,00

USD 50,00 USD 100,00 USD 200,00

A partir de 20 de Abril de 2021

Melhoria da satisfação do cliente

Banco Mundial apoia Águas 
de Maputo

future”), em resposta ao Objectivo 6 
dos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

Diante do novo paradigma sobre 
Segurança de Sistema de Água (WSS), 
a equipa de estudo combinou uma va-
riedade de habilidades em modelagem 
económica e de engenharia quantitati-
va, com uma compreensão sofisticada 
das interações complexas na empresa.

Em método diagnóstico, as partes 
trouxeram conhecimento e experiên-
cias valiosas num contexto real para 
o estudo. O diagnóstico observou os 
processos acima elencados e culminou 
com um relatório que define a estra-
tégia de actuação de 100 dias, numa 
primeira fase, servindo de base para a 
elaboração de um conjunto de acções 
a serem implementadas em cinco anos 
com o apoio da instituição bancária 
multilateral.

Espera-se com este exercício, 
integrar os processos de gestão a uma 
plataforma que permita responder de 
forma resiliente aos desafios de opera-
ção em quaisquer condições exógenas 
de ciclones, guerras, alteração de 
preços nos mercados de capitais, entre 
outros flagelos que possam condicionar 
a operação de sistemas de abasteci-
mento de água. (Redacção)


