
Maputo, 21.11.2022     5

mediaFAX

v Assinaturas mensais - Ordinária: 20 USD*  Institucional: 35 USD*  Embaixadas e ONG’s estrangeira: 50 USD - Outras moedas ao câmbio do dia

Maputo, Segunda-feira, 21.11.22 *Nº7708

De segunda a sexta, um diário no seu fax ou e-mail * Propriedade e edição: mediacoop SA
 * Editor: Fernando Mbanze      * Sede: Av. Amilcar Cabral, nº.1049 - C.P. 73     * Maputo-Moçambique

   Telfs: 21301737/327631 ou 823171100, 843171100 *Fax:21302402 * E-mail: mediafax@mediacoop.co.mz *INTERNET: www.savana.co.mz
Delegação na Beira: Prédio Aruângua, nº. 32 - Apartamento A - 1º. Andar  *Telef. & Fax  23327957  * C.Postal  15 

mediaFAX  Pág. 1/5

            Ba
se
 d
e 
da

do
s 
do

s 
D
ip
lo
m
as
 L
eg
ai
s 
pu

bl
ic
ad

os
 n
o 
Bo

le
tim

 
da

 R
ep

úb
lic
a,
 I 
Sé
rie

, a
 p
ar
tir
 d
e 
25

 d
e 
Ju
nh

o 
de

 1
97

5

   
he

lp
de

sk
@
pa

nb
ox
.c
o.
m
z 

+2
58

 8
48

99
73

99
‐+

25
8 
82

31
46

33
0

Ba
se
 d
e 
da

do
s 
do

s 
Es
ta
tu
to
s 
de

 e
m
pr
es
as
, p

ub
lic
ad

os
 n
o 

Bo
le
tim

 d
a 
Re

pú
bl
ic
a,
 II
IS
ér
ie
, a
 p
ar
tir
 d
e 
25

 d
e 
Ju
nh

o 
de

 1
97

5  

Publicidade

IPTV

DIAS
GRÁTIS
PACOTE PRATA

FAZ O REGISTO E GANHA 30 DIAS GRÁTIS NO PACOTE PRATA

(Maputo) O Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, voltou, neste domin-
go, a referir-se à importância de se ga-
rantir que os apoios que têm estado a ser 
canalizados pela comunidade interna-
cional, particularmente pela União Eu-
ropeia (UE), sejam, também, extensivos 
“ao amigo” Ruanda, de Paul Kagamé.

Falando em Portugal, no fim 
das visitas de trabalho que efectuou à 
Finlândia e a Portugal, o Presidente da 
República deu a conhecer a jornalistas 
que este assunto [combate ao terroris-
mo] também marcou as conversações 
realizadas com as autoridades finlan-
desas e portuguesas, dois países que 
fazem parte do bloco europeu, que se 
tem mostrado engajamento no apoio ao 
combate ao terrorismo em Cabo Delga-
do, e agora em todas as três províncias 
do norte do país. 

Segundo se sabe, a União Eu-
ropeia está a liderar o processo de 
formação das forças especiais mo-
çambicanas, procurando dotá-los e 
especializá-los em pormenores e téc-
nicas de combate ao terrorismo. É uma 
acção que, segundo Filipe Nyusi, vai 
continuar, tendo em conta o compro-
misso assumido pelas contra partes ao 

Combate ao terrorismo e a importância de a UE estender a verba para o Ruanda 

Nyusi volta a falar de apoio “aos amigos”
longo da visita à Finlândia e a Portugal. 

“Prevalece a posição da UE em 
apoiar Moçambique no âmbito da forma-
ção, incluindo e provendo recursos aos 
amigos que nos apoiam. E nós explicamos 
mais ou menos qual é a urgência, qual é a 
prioridade em cada fase”, avançou Filipe 
Nyusi, acrescentando que “houve esse 
debate e continuam [governos europeus] 
a solidarizar-se connosco e a trabalhar no 
sentido de muito rapidamente voltar a vida 
totalmente à normalidade”. 

Para o Presidente da República o 
alcance do regresso da vida à normalidade 
significa basicamente sair-se da actual 
situação em que os terroristas continuam 
a atacar aldeias, roubar e destruir bens, 
assim como assassinar pessoas. 

“Muito rapidamente voltar a vida 
totalmente à normalidade para não ficar 
assim, vem volta - vem volta” – explicou 

Filipe Nyusi, quando na manhã deste 
domingo falava a jornalistas em Leiria, 
Portugal, instantes antes de apanhar o 
voo de regresso ao país.

A colocação reiterada da ne-
cessidade de apoiar financeiramente, 
também, “os amigos” acontece numa 
altura em que correm indicações de que 
o Ruanda está prestes a receber, da União 
Europeia, uma contribuição de cerca de 
20 milhões de euros, exactamente em 
apoio à presença daquele país no com-
bate ao terrorismo em Cabo Delgado. 

O Africa Intelligence indica que 
os desembolsos neste sentido deverão 
acontecer a breve trecho. 

Recentemente, o Presidente da 
República calculou em cerca de 275 
milhões de euros/ano, o custo da guerra 
contra o terrorismo em Cabo Delgado. 
(Redacção) 

(Maputo) Grupos terroristas volta-
ram a atacar, na noite da quinta-feira, a 
aldeia Nguida, cerca de 20 quilómetros 

Distrito de Macomia 

Nguida completamente abandonada 
depois de novamente atacada

da sede distrital de Macomia, centro da 
província de Cabo Delgado. Antes do 
último ataque, Nguida já vinha regis-
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Principais Câmbios MZN
 em 20 de Novembro de 2022

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT      3,64         3,71 
USD/MT        63,25        64,51
 GBP/MT      75,25         76,75
 EUR/MT     65,58         66,89

  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

tando recorrentes e sucessivas incursões 
terroristas, o que fez com que paulatina-
mente o número de moradores reduzisse 
a números considerados mínimos. Com o 
episódio da semana passada, as pessoas 
que ainda resistiam ao cenário de total 
insegurança sentiram-se obrigados a fugir 
para a sede distrital.

Aliás, a posição militar que estava 
em Nguida também não resistiu ao que 
se considera “forte ataque” terrorista e 
consequente “forte confronto”, tendo os 
militares abandonado a posição e alguns 
sobressaído nos bairros da sede distrital. 
Outros eram dados como desaparecidos, 
numa altura em que os canais de propa-
ganda do Estado Islâmico reivindicam a 
morte de cinco militares moçambicanos 
e ferimento de outros em resultado dos 
confrontos de Nguida. 

Por conta do cenário de insegurança 
que se vive naquela e em várias áreas 
do distrito de Macomia, a população de 
Liukwe, outra aldeia de Macomia que 
não tinha sido abandonada, está também 
a sair em direcção à vila distrital. 

Por conta da circulação de terroris-
tas em várias zonas, a população que se 
refugiou na sede distrital está, igualmen-
te, com bastante medo, havendo mesmo 
quem decida recorrer a esconderijos 
durante a noite.  

Nangade
Enquanto isso, no distrito de 

Nangade, uma coluna de patrulha de 

militares moçambicanos e da Tanzânia 
foi emboscada na segunda-feira da 
semana passada, o que terá resultado 
em ferimento de cinco militares. Apa-
rentemente, todos os feridos perten-
cem às fileiras das Forças de Defesa e 
Segurança do país vizinho, integrados 
na Missão Militar da Comunidade de 

Desenvolvimento da África Austral.
Na mesma ocasião, conta-se, três 

terroristas terão sido abatidos por dispa-
ros feitos por um helicóptero que foi em 
socorro à caravana atacada.  (Redacção) 

Texto co-produzido com a Zitamar News no 
âmbito do projecto Cabo Ligado, em parceria com 
a ACLED

(Tokyo) Tendo como objectivo 
o aprofundamento das relações bila-
terais entre Moçambique  e o Japão, 
uma delegação do governo moçam-
bicano,  chefiada pelo ministro de 
Economia e Finanças, Max Tonela,  
trabalha na capital japonesa, Tokyo, 
de hoje a quinta-feira, devendo man-
ter encontros com responsáveis dos 
sectores público e privado.

A delegação integra o ministro 
dos Transportes e Comunicações, 
Mateus Magala, e quadros dos Mi-
nistérios de Economia e Finanças e 
dos Transportes e Comunicações.

As agendas de  Max Tonela 
e Mateus Magala incluem encon-

Relações bilaterais entre Moçambique e o país nipónico 

Max e Magala trabalham no Japão
tros com os ministros de Estado de 
finanças, Kozo Akino, do estado 
dos negócios  estrangeiros, Kenji 
Yamada, da economia, Comércio e 
Indústria, Yasutoshi Nishimura, de 
Estado, Infra-estruturas, Transporte 
e Turismo e também  com executivos 
de instituições financeiras (JAICA e 
JBIC) e das principais empresas do 
sector de petróleo e gás.

O titular da pasta dos Transportes 
e Comunicações vai, por outro lado, 
visitar a Hato Bus, empresa japonesa 
de transporte público, a Agência Me-
teorológica do Japão e o Aeroporto de 
Haneda. (Redacção) 



Maputo, 21.11.2022     5mediaFAX nº. 7708 - Pág. 3/

Pu
bl

ic
id

ad
e

Maputo, 29.11.2021 4mediaFAX nº. 7196- Pág. 10/

Pontos de Fernando Lima, em directo todas   
sextas às 19H00.   Repetição  aos sábados    
às12H00 e aos domingos pelas 21H00.

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO
correiodamanha@tvcabo.co.mz

c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO
correiodamanha@tvcabo.co.mz

c/c de redactormz@redacção.com

(Maputo) O ministro das Obras 
Públicas, Habitação e Recursos Hídri-
cos, Carlos Mesquita, inaugurou, sex-
ta-feira, a estrada que liga a vila-sede do 
distrito de Marracuene à localidade de 
Macaneta, com uma extensão de 8.42 
quilómetros e que custou cerca de 462 
milhões de meticais, financiados pela 
Rede Viária de Moçambique (REVI-
MO), concessionária da via.

A empreitada incluiu a cons-
trução de uma praça de portagem 
convencional, ainda em obras, para 
substituir a actual, que funciona em 
moldes provisórios, bem como tra-
balhos de manutenção, na parte Sul 
da ponte sobre o rio Incomáti, como 
forma de contribuir para a melhoria 
das condições de transitabilidade e 
segurança.

Para Carlos Mesquita, a rodovia 
vai permitir a circulação de pessoas e 
bens de forma segura, cómoda e perma-
nente, assim como reduzir o tempo de 
viagem entre Macaneta e Marracuene, 
e dinamizar a economia da localidade, 
em particular, e do distrito, no geral.

“Estamos certos de que a estrada 
construída e pavimentada vai certa-

Uso obedece  ao princípio utilizador-pagador

Carlos Mesquita inaugura 
nova estrada entre Marracuene 

e Macaneta
mente tornar os produtos aqui produzidos 
(legumes, tubérculos, hortícolas, banana, 
entre outros) mais competitivos no mer-
cado, em termos de qualidade e preços, e 
não só. Vai, igualmente, impactar em toda 

a cadeia das demais actividades económi-
cas e sociais aqui desenvolvidas, devido à 
maior facilidade de circulação entre a costa 
e o interior”, considerou o governante.

Na ocasião, Carlos Mesquita referiu-
-se à mais-valia que a estrada representa 
para o sector do turismo: “Abre novas 
oportunidades de negócio que podem 
transformar Macaneta num destino turís-
tico de excelência com as suas sublimes 
e exóticas praias, beneficiando da sua 
proximidade em relação aos principais 
portos e aeroportos da região”. (Redacção) 

(Maputo) A Directora de Pessoas 
e Cultura do Standard Bank, Mónica 
Macamo, defendeu, recentemente, na 
cerimónia de abertura da 3ª edição da 
Cimeira Lusófona de Liderança, a ne-
cessidade de as organizações pautarem 
por uma liderança humana, próxima e 
ética; e apostarem cada vez mais na saú-
de e bem-estar dos seus colaboradores, 
pois só assim poderão alcançar os seus 
objectivos.

Este apelo deriva do facto de acredi-
tar que os colaboradores são a cultura e os 
embaixadores das organizações, e, nessa 
qualidade, estão em melhores condições 
de prestar um bom serviço e causar uma 
boa impressão aos clientes, o que fará 

Exortação do SB 

“A saúde e o bem-estar são um 
imperativo para as organizações”

com que os resultados das organizações 
sejam gerados de forma natural.

“A saúde e o bem-estar são um 
imperativo para as organizações. Só 
podemos ter sucesso com pessoas emo-
cional e psicologicamente equilibradas 
e saudáveis. Neste mundo dinâmico e de 
constante mudança e transformações, a 
estabilidade física, psicológica e emocio-
nal é fundamental nas pessoas”, frisou 
Mónica Macamo.

Neste aspecto, a Directora de 
Pessoas e Cultura do Standard Bank 
realçou a relevância da liderança, que, 
na sua opinião, desempenha um papel 
de extrema importância.

“As pessoas inseridas em organiza-
ções com boas lideranças gozam de uma 
excelente experiência, saúde e bem-estar, 
bem como uma integração harmoniosa 
entre a vida pessoal e o trabalho. Neste 
sentido, para o sucesso de uma organi-
zação ou de uma liderança, é essencial 
que o foco sejam os seres humanos e não 
os resultados”, considerou.

Na ocasião, Mónica Macamo 
chamou a atenção para a importância 
da avaliação regular e constante das 
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iniciativas implementadas em prol da 
saúde e bem-estar dos colaboradores: 
“É fundamental avaliar o seu impacto e 
perceber de forma tangível o contributo 
das mesmas nas pessoas. Deve-se criar 
um engajamento constante, usando 
instrumentos constantes e criando um 
ambiente de confiança, fazendo com 
que cada colaborador se sinta líder e o 
principal embaixador da marca e cultura 
organizacional”.

A Cimeira Lusófona de Liderança 
é um evento que visa a partilha das 

melhores práticas e princípios para o 
sucesso e crescimento das empresas na 
economia digital.

Este evento decorreu em Cabo 
Verde, com o lema “Liderança Emocio-
nal: O Grande Impacto das Emoções na 
Liderança de Pessoas na Lusofonia” e 
juntou mais de 40 líderes organizacio-
nais e da sociedade civil de Portugal, 
Angola, Moçambique, Brasil e Cabo 
Verde, para debater vários temas cru-
ciais para o desenvolvimento da lide-
rança nos países lusófonos. (Redacção) 

(Maputo) O Presidente da República, Filipe Nyusi, procede na manhã 
desta segunda-feira, na cidade de Maputo, à abertura do XXIII Conselho 
Coordenador do Ministério da Defesa Nacional, que se realiza sob o lema: 
“Sector da Defesa engajado na prevenção e no combate a quaisquer formas 
de agressão à pátria”.

Ainda hoje, o Chefe do Estado irá dirigir a cerimónia de graduação de 
estudantes finalistas da Universidade Eduardo Mondlane. (x)

Nyusi abre CC da Defesa e dirige 
graduação na UEM

Manuel Gonçalves com duas agendas
(Maputo) O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, 

Manuel José Gonçalves, concede 
nesta segunda-feira, em Maputo, 
audiência de trabalho ao director 
geral da Organização Mundial para 
Propriedade Intelectual, Daren 
Tang, no Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação.

Por outro lado, ainda hoje, o 
vice-ministro participa na reunião 
extraordinária do Conselho de 
Ministros da Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), no Centro Internacional 
de Conferências Joaquim Chissa-
no. (x)
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             SAVANA 100.2 FM

(Maputo) Durante a visita, 
semana passada, da Conselheira 
Especial dos E.U.A. para os Direi-
tos Internacionais das Pessoas com 
Deficiência, Sara Minkara, a Mapu-
to, a embaixada dos E.U.A. assinou 
subvenções com três organizações 
da sociedade civil que irão contribuir 
para tornar a participação nas eleições 
de Moçambique mais acessível para 
pessoas com deficiência.

Num total de $250.000 dólares 
americanos, essas subvenções visam 
garantir que pessoas com deficiência 
possam participar como eleitores, 
candidatos, membros de assembleias 
de voto e outros cargos críticos nas 
eleições municipais de 2023 e gerais 
de 2024. (x)

EUA apoiam 
eleições mais 

acessíveis

(Maputo) O Governador de 
Cabo Delgado, Valige Tauabo, inau-
gurou, na última sexta-feira, salas de 
aulas adicionais na Escola Secundária 
de Montepuez, Escola Primária de 
Cuirio, Escola Primária de Mararange 
e, em breve, serão concluídas as salas 
de aula na Escola Primária Nanhupo 
“B”, financiadas pela Montepuez 
Ruby Mining (MRM), para apoiar 
estudantes, de famílias que deixaram 
suas casas e posses para buscar refúgio 
no distrito de Montepuez, devido à 
insurgência.

A Gemfields Foundation, o braço 
de caridade do proprietário maioritá-
rio e operador da MRM, Gemfields, 
também forneceu um laboratório de 
informática à Escola Secundária de 
Montepuez. Com custo superior a seis 
milhões e duzentos mil meticais, este 
será o único laboratório de informá-
tica em funcionamento numa escola 
secundária do distrito, equipado com 
30 computadores e outros equipamen-
tos, para potenciar a aprendizagem 
dos alunos. (x) 

MRM entrega 
dez salas de aula

    4

Assinatura do Diário Electrónico
 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
Ordinária           2.000,00mt        3.850,00mt     7.300,00mt
                                          USD 0,00         USD ,00         USD ,00

Instituicao Nacional    3.850,00Mt     7.300,00Mt    11.700,00Mt

Embaixadas              5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

ONG’s                        5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

Cada período é renovável a qualquer altura do ano.
Contra valor em moeda estrangeira é feito ao cambio do dia,

Banco de Moçambique, venda.

Para mais informação contacte:

Srs. Fabiao Matavele ou Dinguizwayo Chiconela
(fabiao.Matavele@mediacoop.co.mz,  dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100
Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

mediaFAX


