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Além do pesadelo dos 
atrasos no pagamento de 
salários, a Moçambique 
Telecom, SA (Tmcel) 

enfrenta também uma feroz con-

testação, devido a uma alegada 

má gestão. O Conselho de Ad-

ministração (CA) não fala sobre 

o assunto, mas o ministro Mateus 

Magala deu a cara, nesta quarta-

feira, reconhecendo que a saúde 

financeira da empresa é frágil.

Os trabalhadores consideram que 

a companhia está a ser administra-

da por maus gestores, que apostam 

em projectos nada sustentáveis 

como “Fique em Casa” e “Fala de 

Borla”.

A estas opções de negócios ruino-

sas, que foram a bandeira telefó-

nica durante a pandemia, consi-

deram os contestatários, soma-se 

a falta de investimento na manu-

tenção de equipamentos impor-

tantes para a sustentabilidade da 

empresa. 

Por outro lado, prosseguem, o pro-

jecto da tecnologia 4G em Ma-

puto e Matola foi implementado 

com deficiências e está longe de 

gerar os resultados esperados. 

Grande parte das deficiências e 

embaraços na concepção, imple-

mentação e gestão de projectos, 

sem resultados positivos, deve-se 

ao facto de se negligenciar o con-

tributo de quadros experientes da 

empresa, acusam os trabalhadores. 

Como efeito colateral, gerou-se 

um ambiente de divisão na firma, 

porque muitos trabalhadores se 

sentem marginalizados. 

Descontentamento
O descontentamento dos funcio-

nários incide, em grande parte, no 

entendimento de que as contribui-

ções dos técnicos seriam valiosas 

na concepção de projectos o que 

poderia ajudar a alavancar a em-

presa. 

O comité sindical da empresa, 

numa carta a que o SAVANA 
teve acesso, refere que existem fra-

quezas na concepção de projectos 

gerados pela empresa, como o não 

envolvimento das várias unidades 

funcionais e trabalhadores e ao se-

cretismo, que não permitiram que 

fossem elencadas com precisão as 

premissas necessárias e suficientes 

para o sucesso das referidas inicia-

tivas. 

Os trabalhadores apontam cons-

trangimentos na configuração de 

cartões SIM, facturação e anteci-

pação da preparação dos sites onde 

seriam instalados os equipamen-

tos. 

“O atraso no pagamento do salá-

rio é a ilustração clara do que os 

trabalhadores da Tmcel estão a 

passar”, avançam os trabalhadores

Em 2021, o sindicato alertou a 

administração da empresa e o Ins-

tituto de Gestão das Participações 

do Estado (IGEPE) sobre a má 

gestão protagonizada pelo admi-

nistrador técnico e comercial da 

Tmcel e PCA do M-Kesh, Binda 

Jocker, refere o documento envia-

do ao IGEPE.

O sindicato entende que não é 

aceitável que a gestão da empresa 

continue a justificar a situação que 

actualmente se vive recorrendo ao 

atraso na implementação de vá-

rios itens, num contexto em que a 

fusão da TDM e Mcel para cria-

ção da Tmcel ocorreu há sensivel-

mente três anos. Mas é importan-

te lembrar que após o acumular 

de crises e resultados negativos, 

mCel foi restruturada, resultando 

na Tmcel, uma fusão com as Te-

lecomunicações de Moçambique 

(TDM). Vários analistas não têm 

dúvidas que um dos problemas de 

fundo, similar a outras empresas 

do Estado ou controladas pelo 

Estado, é terem servido durante 

anos a fio de “saco azul” para apoio 

ao partido Frelimo e fundo de 

emprego para os filhos e afilhados 

da nomenklatura partidária. 

Os funcionários estão desiludidos, 

porque tem sido recorrentemente 

frisado pela gestão da empresa 

que os novos projectos irão confe-

rir uma nova dinâmica aos negó-

cios da empresa. 

Mas a realidade no terreno é de-

soladora, dizem, depois de terem 

sido feitos investimentos avul-

tados na rede 4G em Maputo e 

Matola. 

A agravar o cenário, explicam, 

50% das receitas da rede móvel 

provêm das vendas nas cidades da 

Matola e Maputo. 

Lamentam que a empresa direcio-

ne os poucos recursos de que dis-

põe para campanhas publicitárias 

sem fazer uma avaliação consis-

tente do tempo e retorno do inves-

timento. 

O SAVANA  sabe que um dos 

projectos ambiciosos da actual 

direcção é a revitalização do “M-

Kesh”, o braço de “banca móvel” da 

empresa.

Falta de investimento 
Os pecados que supostamente a 

Tmcel está a cometer se estendem 

à falta de investimento em serviços 

cruciais e necessários à criação de 

receitas. 

Os serviços de dados e Internet 

providenciados pelas redes de fibra 

óptica e rede fixa são a grande fon-

te de receitas dos prestadores de 

serviços de telecomunicações no 

mundo, mas para o caso da Tmcel 

nenhum investimento foi feito 

para garantir a continuidade e me-

lhoria desta rede.

Esta lacuna faz com que as oportu-

nidades de negócio estejam a pas-

sar para os concorrentes. 

O sindicato refere que apresentou 

ao Conselho de Administração da 

empresa os problemas existentes 

no edifício da principal central de 

comutação (CTA), rede técnica e 

sistemas de informação que su-

portam em grande medida a ges-

tão e manutenção das receitas da 

empresa. 

A apatia da administração resul-

tou em anomalias nos servidores 

da CTA, devido à falta de baterias. 

O sistema de facturação ficou fora 

do radar e “o sistema de informa-

ção” tem enfrentado dificuldades 

para processar os detalhes das cha-

madas para cobrança. 

“Estas constatações remetem, a 

nosso ver, para a necessidade de 

uma avaliação profunda sobre as 

decisões de investimento que es-

tão a ser tomadas”, diz o sindicato. 

A prestação dos serviços mais va-

riados que comportam o portfólio 

ao cliente é vista como a razão pri-

mordial de existência de qualquer 

empresa. 

No entanto, para o caso da Tmcel, 

o foco tem sido a venda de servi-

ços da rede móvel, que cuja ren-

tabilidade dependem em grande 

medida do volume de vendas de 

tráfego. 

“Julgamos nós que se melhor se 

conjugar com a área do serviço de 

dados e de Internet providencia-

dos pela rede de fibra óptica, com 

realce para os clientes empresariais 

e institucionais que demandam 

grandes débitos, bem como acres-

cer outros serviços, a empresa po-

deria inverter o ciclo actual”, disse. 

O entendimento do sindicato é 

que sejam encontradas alternativas 

de modo que a empresa não esteja 

refém das receitas provenientes do 

Orçamento do Estado para garan-

tir a sua sobrevivência. 

A Tmcel vem enfermando de uma 

fraca capacidade financeira que a 

Tmcel num autêntico naufrágio

Os gestores da Tmcel são acusados de apostar em projectos infrutíferos, que estão a afundar a empresa 

Mahomed Jusob – PCA da Tmcel Binda Jocker - administrador técnico
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impede de voltar a firmar-se no 

mercado. 

Em 2021, a empresa integrou a 

lista de três entidades que mais 

beneficiaram de empréstimos in-

ternos e externos. Internamente, 

por exemplo, a quase moribunda 

gigante das telecomunicações re-

cebeu cinco mil milhões de meti-

cais. Do desembolso dos emprésti-

mos internos e externos, avaliados 

em 12,5 mil milhões de meticais, 

de acordo com o relatório do Tri-

bunal Administrativo referente ao 

exercício de 202, foi usado para 

aquisição de equipamentos de 

telecomunicações, reforço de te-

souraria, extensão da rede e aqui-

sição de viaturas, entre outros fins. 

Por outro lado, de acordo com o 

sindicato, as empresas públicas 

também são responsáveis pela si-

tuação calamitosa em que se en-

contra a Tmcel, porque não pagam 

dívidas decorrentes do uso dos 

serviços da empresa. 

A dívida acumulada entre as vá-

rias instituições como o Serviço de 

Informação e Segurança do Esta-

do (SISE), Autoridade Tributária 

(AT), Televisão de Moçambique 

(TVM), Instituto Nacional do 

Governo Eletrónico, chega a fas-

quia de um bilião de meticais. 

Os encargos provêm, essencial-

mente, da prestação de serviços de 

Internet. 

Fora a questão da falta de investi-

mento, a Tmcel está a ser acusada 

de apostar em projectos infrutífe-

ros. O exemplo colocado na mesa 

é a campanha “Fique em Casa” e 

“Fale de Borla”. 

“Chamou-se atenção do adminis-

trador Binda Jocker de que era im-

perioso que se fizesse um estudo 

minucioso para que a empresa não 

tivesse posteriormente problemas 

com o tráfego de interligação”, re-

cordam os trabalhadores.

Icon Area Pague com o FNB

Termos e condições gerais e específicos aplicáveis.

Use o seu cartão FNB, entre 10 de 
Outubro e 20 de Dezembro de 2022 e 
entre na equipa dos vencedores de 
cupões  de combustível.

Use o cartão FNB e
habilite-se a ganhar 
cupões de combustível

A posição da administração foi 

que a empresa precisa de aumentar 

a base de clientes e esse objectivo 

foi conseguido, mas as consequên-

cias foram desastrosas, tendo le-

vado ao litígio que a empresa teve 

com a Vodacom por falta de paga-

mento da taxa de interligação. 

Após o sucedido, as receitas da 

empresa começaram a diminuir de 

uma forma drástica. 

Por outro lado, questiona-se a 

produtividade da implementação 

da segunda fase do projecto Quick 
Win.  O processo de facturação 

aos clientes apresenta igualmente 

fragilidades. As denúncias referem 

que as mesmas não são feitas em 

tempo útil, o que actualmente não 

ocorre. 

A Tmcel tem uma folha salarial de 

120 milhões de meticais/mês. A 

questão das dificuldades de pagar 

os salários iniciou no mês de ou-

tubro de 2021, quando o mesmo 

começou a ser pago com pouco 

mais de cinco dias de atraso, mas, 

no mês de Abril do corrente ano, a 

situação começou a ser mais dra-

mática ao ponto de sofrer atrasos 

de dois meses. 

Um relatório do Centro de In-

tegridade Pública (CIP) avança 

que a redução dos subscritores e 

de novos contratos fez com que 

as vendas da empresa reduzissem 

na ordem de três mil milhões de 

meticais, tendo saído de 7,4 mil 

milhões de meticais em 2019 para 

4,4 mil milhões de meticais em 

2020. 

O CIP avança que até finais de 

2020, a Tmcel possuía vários equi-

pamentos hipotecados e cerca de 

25 imóveis também hipotecados, 

desde moradias, complexas resi-

denciais, edifícios comerciais entre 

outros. Os bens hipotecados estão 

avaliados em 6,9 mil milhões de 

meticais.

Os recorrentes atrasos salariais, 

as clivagens entre os técnicos e 

a direcção tornaram o ambiente 

interno um barril de pólvora, que 

forçou o Sindicato Nacional das 

Telecomunicações de Moçambi-

que (SINTELMO) a redigir car-

tas aos ministros dos transportes 

e comunicações, Mateus Maga-

la, Trabalho e Segurança Social, 

Margarida Talapa, e Economia e 

Finanças, Max Tonela.

As missivas foram também ende-

reçadas ao presidente do Conselho 

de Administração da Tmcel, Mah-

omed Jusob, presidente do Conse-

lho de Administração do IGEPE, 

Ana Coanai, e ao secretário-geral 

da OTM-Central Sindical, Ale-

xandre Munguambe. 

O entendimento do sindicato é 

que urge a introdução de medidas 

mais rígidas de controlo e respon-

sabilização a todos os níveis. 

O SAVANA contactou Binda 

Jocker, que se limitou apenas a 

confirmar o conhecimento das 

contestações dos funcionários. 

Com um número inicial de 1800 

funcionários, a Tmcel está actual-

mente com cerca de 1.200 funcio-

nários e tem o objectivo de reduzir 

a massa laboral até 600 trabalha-

dores, um melindroso processo de 

reestruturação de recursos huma-

nos.

João Pó, na LAM [Linhas Aéreas 

de Moçambique], tem enfrenta-

do os mesmos dilemas de rees-

truturação de recursos humanos. 

Mateus Magala saiu em litígio da 

direcção da EDM [Electricidade 

Reagindo sobre a situa-

ção da Tmcel, o mi-

nistro dos Transpor-

tes e Comunicações, 

Mateus Magala, admitiu que 

a saúde da operadora estatal 

é frágil, razão pela qual o go-

verno iniciou um processo de 

reformas, que está a ser orien-

tado por um estudo aprofun-

dado. 

Magala, que falava no parla-

mento na sessão de perguntas 

ao governo, salientou que está 

na mesa a possibilidade de pri-

vatizar ou socializar a empre-

sa. Assinalou que a escolha de 

uma das opções vai depender 

dos resultados dos estudos a 

serem feitos, cujos resultados 

são esperados para o final des-

te ano e princípio do próximo. 

Por outro lado, relativamente 

ao pagamento de salários em 

atraso, deixou a promessa de 

que “o constrangimento” será 

resolvido na totalidade até a 

próxima semana.

“Já temos o dinheiro e os pro-

cessos de pagamento vão ser 

feitos. É muito triste, mas é a 

pura realidade e nós vamos re-

solver esta situação”, apontou. 

Sobre a situação que levou à 

debilidade financeira na antiga 

mCel, o SAVANA sabe que 

há processos que vegetam, há 

anos, nas gavetas da PGR para 

se responsabilizarem antigos 

administradores acusados de 

terem levado a operadora para 

uma falência técnica.

da empresa é frágil

de Moçambique], depois de ter 

tentado reduzir a massa laboral da 

empresa, em confrontação com os 

sindicatos e com importantes sec-

tores do partido Frelimo.

Ana Coanai – PCA do IGEPE
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Contrariamente à convicção 
do presidente, a situação 
político-militar do país está 
longe de ser estável. Os re-

sidentes do norte de Moçambique, 

particularmente de Cabo Delgado, 

uma província a braços com uma 

insurgência brutal que arrasta há 

longos cinco anos, sabem, mais do 

que qualquer acto de propaganda, 

o quanto vale a estabilidade de um 

país. 

Foi na cerimónia de encerramento 

do ano académico do Instituto Su-

perior de Estudos de Defesa Tenen-

te-General Armando Emílio Gue-

buza (ISEDEF), que coincidiu com 

a graduação de novos quadros, que 

o presidente da República afirmou, 

na sexta-feira da semana passada, 

em Maputo, que o país está estável. 

“Minhas senhoras e meus senhores, a 

situação político-militar de Moçam-

bique é estável”, disse Filipe Nyusi. 

Mas, ciente da controversa declara-

ção, o presidente tratou, ele próprio, 

de ocupar-se em justificativas. “Mui-

tos não compreendem. Muitos não 

compreendem quando a gente diz es-

tável. Começam a dizer, mas há pes-

soas [a serem mortas, ou atacadas, nas 

palavras do presidente] … isso sabe-

mos. Mas onde é que não há pessoas 

que estão a ser atacadas. Onde é que 

não há explosões? Onde? Pode me 

dizer um país só? Que não há ladrão. 

Que não há crime”, prosseguiu.

Para o chefe de Estado, a situação 

político-militar do país é estável por-

que há normal funcionamento das 

instituições. “A nossa [situação polí-

tico-militar ou estabilidade] é carac-

terizada pelo normal funcionamento 

de todas as instituições do Estado e 

privadas. As empresas; o Parlamento 

está a reunir. Falam, mas estão reuni-

dos lá, com segurança. Em frente do 

Parlamento, tenho minha Polícia lá, 

a controlar (…). Estão a proteger os 

tribunais, assim como livre circulação 

de pessoas e bens (…)”, enfatizou o 

estadista.

Na sua convicção, até em Cabo Del-

gado, onde a insurgência continua a 

avançar consideravelmente, há es-

tabilidade político-militar. “Mesmo 

em Pemba, quando fizemos estudos 

agora na área da indústria e turismo, 

o turismo está mais forte em Cabo 

Delgado, em Pemba”, precisou, in-

dicando que as pessoas vão a Cabo 

Delgado em muitas missões, dentre 

comerciais, de turismo, políticas, di-

plomáticas e até de segurança.

“Em Cabo Delgado, como estou a 

dizer, apesar do terrorismo, o panora-

ma político-militar tende a melhorar 

progressivamente, onde as comuni-

dades já estão a retomar as suas ac-

tividades normalmente em todos os 

distritos (…)”, disse, acrescentando 

que essa estabilidade é resultado de 

coragem, valentia e tenacidade de 

jovens das Forças de Defesa e Se-

gurança (FDS) moçambicanas, da 

“força local” e do que chamou de 

países irmãos, Ruanda e da SADC 

(SAMIM) e de outros países que, se-

Não sô presidente, não está estável!

sede de Balama, outros deslocados de 

Marica e não só foram para a aldeia 

de Nropa, já do lado do distrito de 

Montepuez. 

A vaga de deslocados, em Balama, se-

gue-se à recente vaga de pessoas que 

também se viram obrigadas a aban-

donar as suas zonas residenciais, no 

vizinho distrito de Namuno, na se-

quência dos ataques iniciados em fi-

nais de Outubro último, neste distri-

to também do sul de Cabo Delgado. 

Contas da Organização Internacio-

nal de Migrações (OIM) estima em 

mais de 16 mil deslocados, sõ entre 

25 de Outubro a 7 de Novembro, em 

Ancuabe.

Mas não foram só os populares a fica-

rem aterrorizados com os ataques dos 

insurgentes, em Balama. 

Aliás, antes da chegada do inimigo, 

em Balama, a Syrah Resources Li-

mited, uma das principais empresas 

de exploração de grafite no distrito, 

já se movimentava para fazer face a 

aproximação do inimigo. Em comu-

nicado sobre a situação de segurança 

até sexta-feira da semana passada, 

por sinal um dia antes dos ataques 

no novo distrito, a empresa austra-

liana manifestava preocupação com a 

aproximação dos ataques, a partir do 

vizinho distrito de Namuno, a cerca 

de 50 km das operações de grafite de 

Balama. É assim que, antes mesmo 

dos ataques chegarem a Balama, a 

empresa tomava medidas de precau-

ção, suspendendo, temporariamente 

as operações de Balama, e evacuando 

a maioria da força de trabalho.

O maior depósito mundial de grafite, 

que é explorado pela Triton Minerals, 

igualmente australiana, também está 

em Balama. Com sede na vila com o 

mesmo nome, Balama é um distrito 

que faz limite, a oeste, com os dis-

tritos de Marrupa e Nipepe, do lado 

da província do Niassa, a sul, com o 

distrito de Lalaua da província de 

Nampula, a este com o distrito de 

Namuno e a este e norte com o distri-

to de Montepuez, estes dois últimos 

todos situados na mesma província, 

Cabo Delgado. De acordo com o Re-

censeamento-geral da População de 

2017, o distrito de Balama  tem 180 

957 habitantes numa área de 5619 

km², o que resulta numa densidade 

populacional de 32,2 habitantes por 

km². 

O maior depósito do mundo de gra-

fite, explorado pela Triton Minerals, 

está situada na região do monte Ni-

canda, com mais de 115,9 milhões de 

toneladas deste mineral.

Sinal de expansão do terror e não de 

estabilidade, Balama torna-se, assim, 

no 14º distrito de Cabo Delgado 

e no 17º da região Norte do país a 

ser atingido pela insurgência, desde 

o início dos ataques, em Outubro de 

2017. Ao longo destes cinco anos, os 

insurgentes atingiram, pois, os dis-

tritos de Mocímboa da Praia, aliás, o 

local do primeiro tiro, Palma, Nan-

gade, Muidumbe e Mueda, no norte, 

Macomia, Quissanga, Ibo e Meluco, 

no centro, Ancuabe, Chiúre, Metuge 

e Namuno, no sul. Apenas os distri-

tos de Mecúfi, Montepuez e Pemba é 

que ainda não foram atacados. 

Fora de Cabo Delgado, os insurgen-

tes também atacaram os distritos de 

Mecula, no Niassa, Eráti e Memba, 

em Nampula, totalizando 17 distritos 

atingidos pela insurgência, no Norte 

de Moçambique, com o saldo trágico 

de mortes, deslocações e destruições. 

Em Memba, por exemplo, um dos 

episódios mais mediáticos foi o as-

sassinato, em Setembro deste ano, da 

irmã comboniana Maria De Coppi, 

morta a tiros na Missão de Chipene.

O alastramento dos ataques é mais 

uma confirmação de que a estabi-

lidade, no Norte de Moçambique, 

mostra-se ainda longe de ser restabe-

lecida, mesmo com a presença de tro-

pas estrangeiras que apoiam as FDS, 

nomeadamente do Ruanda e dos paí-

ses da SADC. Aliás, depois de, numa 

primeira fase, as tropas estrangeiras, 

particularmente os ruandeses, terem 

logrado encurralar o inimigo, mais 

de um ano depois, os insurgentes 

conseguiram adaptar-se à nova fase 

da guerra, voltando a infernizar mais 

aldeias. 

É assim que, divididos em pequenos 

grupos, eles continuam a lançar ata-

ques um pouco por toda a parte da 

província de Cabo Delgado, do norte 

ao sul, passando pelo centro e, tam-

bém, pelas províncias de Nampula e 

Niassa. 

No caso de Cabo Delgado, a provín-

cia que é o seu reduto, os insurgen-

tes não só estão a fazer ataques na 

parte sul da província. Eles também 

não cessam no centro e no norte da 

província. Um dos ataques de des-

taque, esta semana, por exemplo, foi 

em Mwambula, no distrito de Mui-

dumbe. Dois grupos terão atacado 

Mwambula, esta segunda-feira. Um 

vindo da aldeia Mandava e outro da 

direcção de Namakande, a sede dis-

trital. O Estado Islâmico já reivindi-

cou o ataque a Muambula, referindo 

que, no local, confrontou-se com o 

exército moçambicano e milícias, 

com metralhadoras, que levaram à 

fuga da contra-parte. Os atacantes, 

prossegue o Daesh, “capturaram um 

cristão e o mataram pela garganta, e 

queimaram mais de 10 casas, graças 

a Deus”. 

Na sequência do ataque, várias pes-

soas abandonaram Mwambula à pro-

cura de locais seguros. Mwambula, 

antiga sede distrital de Muidumbe, é 

uma das aldeias mais importantes do 
distrito. A aldeia foi atacada pela pri-
meira vez em Abril de 2020, quando 
os “al-shabaab” chegaram a perma-
necer nela por sete dias. O ataque de 
segunda-feira, a Mwambula, seguiu-
se a dois ataques realizados na tarde 
de domingo, em outras duas aldeias 
de Muidumbe. Trata-se das aldeias 
Litapata e Mandava. Em Litapata, 
apurou o SAVANA, o inimigo terá 
matado pelo menos duas pessoas. Os 
insurgentes atacaram, inclusivamen-
te, uma posição das Forcas Armadas 
de Defesa de Moçambique (FADM) 
e da “força local”, obrigando à fuga 
dos militares.
Relatos, a partir do terreno, indicam 
que os insurgentes terão começado 
a disparar na escola secundária local 
até à zona do mercado. Eles também 
terão atacado nas baixas da aldeia 
Mandela. 
Enquanto isso, em Macomia, a insta-
bilidade também não cessa, mais uma 
contrariedade aos pronunciamentos 
presidenciais. Em Macomia, os in-
surgentes voltaram a atacar a aldeia 
Nguida, onde terão matado pelo me-
nos dois militares. Estes são apenas 
alguns dos incidentes de Cabo Del-
gado que mostram que, no norte de 
Moçambique, pode haver tudo, me-
nos estabilidade.
 “Não existe nenhuma zona segura 
em Cabo Delgado”, refere uma fon-
te local, sinalizando que, de facto, o 
caminho para a garantia da estabi-
lidade mostra-se ainda longo, com 
muita pedra ainda por partir para que 

o norte de Moçambique volte aos 

carris. 

E, o que está em causa, no norte de 

Moçambique, não é uma questão 

de que “não há ladrão” ou “não há 

crime”, como o presidente prefere 

simplificar na cerimónia da sexta-

feira, no ISEDEF. Não. O que está 

a acontecer, no Norte e, particular-

mente, em Cabo Delgado, é a maior 

guerra da história recente do país, 

que matou perto de três mil pessoas 

e forçou a deslocação de perto de um 

milhão de pessoas, perante a incapa-

cidade do Estado moçambicano em 

resolver o fenómeno que, em parte, 

é incendiado por mais de 45 anos de 

uma governação falhada, que empur-

rou muitos jovens para o cadafalso do 

desespero, tornando-os presas fáceis 

para a insurgência.

De facto, pode ser difícil mencionar 

um país sem “ladrões” ou “crimes”, 

como o presidente desafiou. Mas paí-

ses sem os ataques como os de Cabo 

Delgado é o que há demais. E não é 

preciso ir longe. À volta dos seus vi-

zinhos, com excepção da Tanzânia, 

que uma e outra vez regista pequenos 

focos de extremismo, Moçambique é 

praticamente o único país com ata-

ques como o que ocorre em Cabo 

Delgado. E isso não é estabilidade, 

senhor presidente. De acordo com 

a gramática da língua portuguesa, é 

instabilidade por excelência. 

No encerramento do ano acdémico do ISEDEF, Nyusi disparou para tudo e todos

gundo o estadista, apoiam o país na 

luta contra a insurgência, de forma 

silenciosa.

Mas, contrariamente aos pronun-

ciamentos do presidente, a situação, 

no Norte de Moçambique, continua 

instável e, como se não bastasse, com 

tendência de alastramento. Aliás, 

depois de terem atingido, na manhã 

do último sábado de Outubro, 29, o 

distrito de Namuno, onde têm estado 

a protagonizar uma série de ataques, 

os insurgentes chegaram, agora, a 

mais um distrito do sul da de Cabo 

Delgado. Trata-se de Balama, um dos 

distritos mais ricos de grafite e com 

o maior depósito mundial deste mi-

nério usado para diversos propósitos, 

como no fabrico de componentes de 

baterias, tais como as usadas nos veí-

culos eléctricos. Em apenas três dias, 

eles protagnizaram igual número de 

ataques, em Balama.

O primeiro tiro, no novo distrito, foi 

no sábado, 12, data em que os insur-

gentes protagonizaram um ataque 

em Muripa, aldeia localizada a cer-

ca de 12 quilómetros da vila-sede 

de Balama, decapitando pelo menos 

uma pessoa. No dia seguinte, domin-

go, 13, seguiram para Mualia, apenas 

7 km a leste, onde decapitaram pelo 

menos duas pessoas, além de saquea-

rem e incendiarem casas.

Esta segunda-feira, 14, eles ataca-

ram a aldeia Marica, cerca de 8 km 

da sede da localidade de Ntete, em 

Balama, instalando mais incertezas 

sobre os milionários investimentos 

na indústria mineira. 

No ataque, pelo menos duas pessoas 

foram mortas. As duas vítimas mor-

tais foram homens. Foram surpreen-

didos nas machambas. Eles foram de-

capitados em frente das suas esposas, 

o mesmo modus operandi do inimigo. 

Como sempre, às mulheres, coube o 

papel de levar o recado da chegada do 

inimigo. Mas outros relatos de Bala-

ma indicam que, no ataque a Marica, 

os insurgentes terão decapitado pelo 

menos quatro pessoas. Calcula-se que 

tenham sido cerca de oito insurgen-

tes a protagonizarem o ataque, quatro 

dos quais armados. 

A comprovar não a estabilidade, mas 

a instabilidade, em Balama, muitos 

populares, centenas seegndo relatos 

locais, abandonaram as suas áreas 

residenciais, refugiando-se em locais 

como a sede distrital. Além da vila-
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TEMA DA SEMANA 5Savana 18-11-2022 PUBLICIDADE
https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0



PUBLICIDADE6 Savana 18-11-2022SOCIEDADE

Com o caos instalado no sec-

tor dos transportes públicos 

a nível nacional e o governo 

a ser obrigado a pagar subsí-

dios aos transportadores, o ministro 

dos Transportes e Comunicações, 

Mateus Magala, voltou a ressusci-

tar a velha solução governamental 

de que um metro de superfície pode 

tornar sustentáveis os custos de 

transportes no país. 

Deste vez, não se avançam datas, mas 

Magala refere que o governo está a 

estudar as melhores propostas entre 

gás e energia eléctrica para alimentar 

o metro. 

O projecto de metro de superfície foi 

publicamente apresentado, em 2013, 

no âmbito do Plano Director Direc-

tor de mobilidade e Transportes para 

Área Metropolitana de Maputo, num 

esforço para colmatar os problemas de 

transportes que afectam a região. 

De lá a esta parte, o projecto nunca 

mais saiu do papel, mas é sempre cita-

do nos momentos de aflição em maté-

ria de transportes públicos.  

Desta vez, o assunto foi retomado, esta 

quarta-feira, pelo ministro dos Trans-

pores e Comunicações, Mateus Ma-

gala, durante a sua intervenção na As-

sembleia na da República, na sessão de 

perguntas ao governo. Recorde-se que 

no ano passado o município de Ma-

puto prometeu que até finais de 2022, 

a cidade Maputo teria um sistema de 

transporte com veículos suspensos, 

designado FUTRAN, um sonho que 

também vegeta nas hostes municipais. 

Apertado com o assunto dos subsídios 

aos transportadores públicos para que 

não agravem o custo das passagens, 

o governante diz que a estratégia do 

governo passa por massificar o trans-

porte público, facto que vai resultar na 

economia de escala e a consequente 

redução do preço de transportes pú-

blicos no país. Magala defende um 

sistema de transporte de massas sus-

tentável, que passa pela introdução de 

um metro de superfície que pode fun-

cionar a gás ou energia eléctrica.

“Com essas iniciativas vamos trazer os 

custos dos transportes a níveis susten-

táveis e os subsídios vão se aplicar em 

caso de necessidade, mas não como 

uma condição permanente”, disse.

Magala não apresentou detalhes sobre 

as datas e local da implementação do 

sonhado metro de superfície.  

Perguntas do MDM
O dirigente, que respondia a uma 

questão colocada pela bancada do 

MDM, sobre o impacto dos subsídios 

nos transportes públicos, disse que o 

subsídio é uma anomalia na econo-

mia e não pode ser permanente. É seu 

entender que urge encontrar soluções 

sustentáveis para os transportes públi-

cos e que o governo poderia subsidiar 

de outra forma alguns grupos vulne-

ráveis como estudantes, idosos, com-

batentes e portadores de deficiência 

apenas.  

Deu a mão à palmatória em torno 

do atraso no desembolso do subsídio, 

que visa compensar os transportado-

res para que não agravem as tarifas 

de chapa que estão sendo aplicadas 

enquanto o governo busca uma solu-

Face ao caos nos transportes públicos

Governo volta ao metro 
de superfície
Por Argunaldo Nhampossa

ção de transmissão, que chamou de 

eficiente. 

“Não fomos efectivos em termos de 

desembolsos atempados, mas posso 

dizer que agora está tudo garantido 

para que a compensação seja feita nos 

moldes concordados até Dezembro”, 
disse.
Avançou que, a partir do próximo 
ano, o governo vai estudar outras mo-
dalidades para subsidiar o transporte 
público, assinalando que este processo 
não pode ser perpetuado e o executivo 
terá de encontrar outros mecanismos 
sustentáveis.  
Abordando outras dinâmicas que 
pressionam o alto custo de vida, Ma-
gala falou dos preços de energia e de 
gás, apontando que a nível nacional é 
aplicado um e único regime tarifário 
e não há tarifas regionais especiais. 
Considerou a tarifa aplicada de justa 
porque há um regulador independente 
que estabelece equilíbrios para que te-
nhamos tarifas justas e aceitáveis. 
Explicou que a questão do fundo é 
que 90% da energia da EDM é adqui-
rida junto de produtores independen-
tes, que a vendem a um preço que lhes 
garanta uma margem de lucros. Por 
sua vez, a EDM tem de aplicar um re-
gime tarifário que permita a empresa 

continuar a registar receitas e não um 

centro de custos.  

Gás doméstico
No que diz respeito ao gás doméstico, 

explicou que a botija é a mais acessí-

vel para o cidadão. Neste momento, 

acrescentou, o país está a importar, 

porque a Sasol não está a processar gás 

para as botijas. No entanto, avançou 

que a Petroquímica sul-africana está a 

investir na construção de uma fábrica 

de processamento, o que vai contribuir 

para que os preços sejam mais baixos.

Frisou que de momento o que existe é 

gás canalizado, que já é abastecido em 

nos distritos de Vilanculos e Inhasso-

ro e Govuro, bem como na província e 

cidade de Maputo. 

A infra-estrutura para a canalização 

de gás doméstico é cara e o cidadão 

não está em condições de custear as 

despesas da sua instalação, segundo 

Magala, avançando que está em cons-

trução uma fábrica de processamen-

to de gás e botijas, na província de 

Inhambane, para que esteja disponível 

a preços acessíveis.

Custo de vida
Ainda no âmbito das medidas para 

atenuar o alto custo de vida, o Minis-

tro da Indústria e Comércio, Silvino 

Moreno, falou de diversos projectos 

de investimentos em curso no país 

que, no seu entender, vão impulsionar 

o aumento da capacidade de produção 

nacional e contribuir para a redução 

das importações.   

Moreno repetiu também o velho ar-

gumento governamental sobre as for-

mas de reduzir o custo de vista. Frisou 

que o custo de vida só se pode resolver 

com o aumento da produção, subli-

nhando que, o que está a acontecer 

através do programa sustenta, precisa 

de ser complementado com a implan-

tação de uma rede de distribuição 

funcional em todo país para permitir 

o escoamento da produção de uma 

província para outra e a sua venda a 

preços acessíveis. 
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Apesar das empresas MAM 
e Proíndicus terem sido 
dissolvidas e a dívida da 
EMATUM ter sido decla-

ra inconstitucional, o Estado mo-

çambicano continua a despender 

dinheiro com o seu saneamento 

financeiro. 

O parecer do Tribunal Administra-

tivo (TA) sobre a Conta Geral do 

Estado 2021 refere que o Estado 

gastou 17.279 mil meticais no pa-

gamento de salários e remunera-

ções em atraso dos colaboradores 

das três empresas de 2019 a 2021.

As três empresas foram usadas du-

rante a administração Guebuza na 

contratação de uma dívida de USD 

2.2 mil milhões ao arrepio da legis-

lação nacional. 

Em 2021, o IGEPE gastou 832.925 

mil meticais no saneamento finan-

ceiro das empresas públicas e parti-

cipadas pelo Estado, tendo em con-

ta as dificuldades financeiras que a 

maioria delas atravessa.

Da lista de 18 empresas que bene-

ficiaram do saneamento financeiro 

destaque vai para as três empresas 

que estiveram na origem das cha-

madas dívidas ocultas entre 2013 e 

2014. 

Para além do valor que o Estado 

está a despender com o serviço da 

dívida da EMATUM, o Estado 

desembolsou, em 2021, 82.412 mil 

meticais para pagamento de despe-

sas de salários em atraso.

O valor foi alocado para o paga-

mento de salários em atraso aos co-

laboradores da EMATUM referen-

te aos meses de Junho e Agosto de 

2019 e Março, Maio a Dezembro 

de 2021. O montante serviu ainda 

para o pagamento das contribui-

ções para segurança social obriga-

tória, junto do INSS, pré-aviso e 

indeminização aos colaboradores 

e, por fim, o pagamento dos orde-

nados em atraso de um jurista e do 

13º mês em atraso.

No que diz respeito a Mozambi-

que Asset Managment (MAM), o 

Governo desembolsou 26.457 mil 

meticais para o pagamento de salá-

rios em atraso a sete colaboradores 

da empresa, referentes ao período 

de Agosto de 2019 a Maio de 2021, 

pré-aviso e indeminização aos cola-

boradores que não fazem parte do 

aparelho do Estado. A MAM con-

traiu, em 2014, uma dívida de USD 

535 milhões, junto do banco russo 

VTB Capital, alegadamente para 

a construção de um estaleiro naval 

com vista a prestação de serviços 

multiformes na área petrolífera, mi-

neira, portuária e ferro-portuária, 

incluindo a exploração, representa-

ção, comercialização, agenciamento, 

importação e exportação.

Enquanto isso, com a Proíndicus, a 

primeira das três empresas consti-

tuída no âmbito das dívidas ocultas, 

o Governo gastou, 56.711 mil me-

ticais também para o pagamento de 

salários e remunerações em atraso 

aos colaboradores da empresa re-

ferentes aos meses de Setembro de 

2019 a Maio de 2021.

Os valores foram ainda canalisados 

para custear despesas de inventaria-

ção dos bens da empresa nas pro-

víncias de Cabo Delgado, Nampula 

e Sofala. 

A Proíndicus contraiu, com garan-

tias soberanas, um empréstimo de 

USD 622 milhões, em 2013, junto 

do Banco Credit Suisse, alegada-

mente, para a implementação de 

um sistema integrado de segurança 

em Moçambique, que também não 

chegou de se consumar. 

As três empresas juntas (EMA-

TUM, MAM e Proíndicus) gasta-

ram 4.669 mil meticais dos cofres 

do Estado para o pagamento dos 

honorários da comissão liquidatária 

referentes aos meses de Janeiro a 

Dezembro de 2021.

O Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo decidiu, em 2020, pela 

dissolução das empresas MAM e 

Proíndicus por, supostamente, ter 

denotado sérias fragilidades finan-

ceiras das empresas. A secção co-

mercial daquele Tribunal deliberou 

ainda pela liquidação e venda do 

património das duas empresas para 

posterior pagamento aos credores. 

Recorde-se que a decisão da dis-

solução das duas empresas não foi 

bem vista pela sociedade civil, que 

criticava o facto da deliberação não 

acrescentar nada, pois a dívida pre-

valeceria com a possibilidade de 

aumentar custos ao Estado.  No 

parecer do TA não há nenhuma 

informação sobre a venda desse 

património e não se sabe do pon-

to de situação.  Os 24 atuneiros da 

EMATUM continuam ancorados e 

a enferrujar no Porto de Pesca em 

Maputo.  

Uma das lanchas rápidas forneci-

das pela Privinvest para protecção à 

frota atuneira destinada à Ematum, 

é usada para manobras de vigilân-

cia no mar na Mocímboa da Praia 

e terá sido determinante no assal-

to final para a recuperação da vila 

pela força naval moçambicana, em 

Agosto de 2021.

A 25 Setembro de 2021, dia con-

sagrado as Forças Armadas, assis-

tiu-se uma exibição da força naval 

em Pemba, com dois barcos e uma 

lancha rápida, um dos interceptores 

adquiridos com o dinheiro das “dí-

vidas ocultas”.

Empresas oneram o estado 
Dos 832.925 mil meticais despen-

didos pelo IGEPE, em 2021, para 

o saneamento financeiros das em-

presas públicas destaque vai para o 

desembolso de 405.422 mil meti-

cais para a companhia de bandeira 

nacional, LAM, para pagar à Asso-

ciação Internacional de Transportes 

Aéreos (IATA- na sigla inglesa), de 

modo a garantir a continuidade das 

suas operações no mercado. 

O valor serviu igualmente para 

pagamento de prestações vencidas 

junto de um banco comercial na-

cional, na sequência de um emprés-

timo, cujo valor não é revelado pelo 

TA.  

A LAM alegou situação económica 

deficitária devido a covid-19 como 

também pelo seu histórico no ser-

viço da dívida que não é das me-

lhores.    

A empresa Aeroportos de Moçam-

bique (ADM) também entra na lis-

ta após receber 21.934 mil meticais 

para o pagamento de prestações 

vencidas junto de um banco comer-

cial. Para a Sociedade Noticias fo-

ram transferidos 7.805 mil meticais 

para a realização do capital social 

do Estado, visando a regulariza-

ção a contabilidade da Sociedade, 

bem como a criação de liquidez de 

6.000 mil meticais e ao pagamento 

de 1.805 mil meticais referentes a 

2ª tranche de indeminização de um 

ex-administrador executivo da so-

ciedade pelo exercício do cargo de 

um mandato de quatro anos. O TA 

não cita o nome do referido admi-

nistrador.

Nove das 65 empresas dis-
tribuíram dividendos
O Estado moçambicano e Instituto 

de Gestão das Participações do Es-

tado (IGEPE) detêm participações 

que totalizam cerca de 106.677 

milhões de meticais, que corres-

pondem a 74% do capital social 

das empresas. Em termos práticos 

isto representa 65 empresas e uma 

fundação, totalizando 66 entidades 

participadas pelo Estado e o IGE-

PE. 

Das 65 empresas participadas 12 

são públicas, 47 são sociedades anó-

nimas e as restantes seis são socie-

dades por quotas. 

Segundo o parecer do Tribunal Ad-

ministrativo sobre a Conta Geral 

do Estado 2021, das 65 empresas 

participadas pelo Estado/IGEPE 

apenas nove pagaram dividendos 

Estado gasta 17.3 milhões de meticais 
com empresas das dívidas ocultas
Por Argunaldo Nhampossa

no valor de 5.845 milhões de me-

ticais. 

Daquele valor o Estado moçambi-

cano embolsou cerca de 5.451 mi-

lhões meticais e ao IGEPE 393,8 

milhões de meticais. O documen-

to refere que no exercício anterior 

(2020), as 65 empresas apresenta-

ram um resultado líquido global 

negativo de 1.356 milhões de me-

ticais. 

Das empresas que pagaram divi-

dendos destaque vai para os CFM 

que entregaram 1.578 milhões de 

meticais, valor do qual 375,9 mi-

lhões de meticais é referente ao 

exercício anterior e o remanescente 

(1.202 milhões de meticais) é do 

presente exercício. 

A ENH desembolsou 300 milhões 

de meticais de dividendos ao Esta-

do, dos quais 210 milhões de me-

ticais são referentes ao exercício 

financeiro 2021 e os restantes 90 

milhões do último exercício. 

A lista é completada pelo BNI 

(48.129 mil meticais), CMG 

(40 milhões de meticais), CMH 

(212.109 mil meticais), HCB 

(2.596 milhões de meticais), Mille-

nium Bim (658.101 mil meticais), 

Mozal (392.636 mil meticais) e por 

fim a EMOSE (20.000 mil meti-

cais). 

Lucros reorientados  
No entanto, há um grupo de 15 

empresas, que pesar de terem alcan-

çado resultados líquidos positivos, 

não pagaram dividendos ao Estado. 

Em suma, alegam que os dividen-

dos que deviam ser partilhados 

com o Estado foram utilizados na 

cobertura de prejuízos acumulados 

no exercício anterior, investimentos 

em áreas operacionais e aumento de 

capital. 

Por exemplo, a Emodraga obteve 

um resultado líquido positivo de 

52.230 mil meticais, mas não cana-

lizou os dividendos ao Estado em 

virtude da sua Assembleia Geral 

ter deliberado pela transferência 

dos valores para a cobertura de pre-

juízos acumulados de 901.265 mil 

meticais. Com a mesma justifica-

ção esteve a HICEP (Hidráulica 

de Chókwe) que obteve ganhos 

na ordem de 1.708 mil meticais e 

transferiu para a conta de resulta-

dos transitados 168.986 mil meti-

cais. Na mesma linha de cobertura 

de prejuízos acumulados esteve a 

estação de rádio pública nacional 

(RM) que amealhou como resul-

tado líquido 135.482 mil meticais. 

A lista é engrossada pela INM; 

Monte Binga; Farmac, SA; Açu-

careira de Xinavane, SA; CMG, 

SA; Norsad, SA; Auto Gás, SA; 

Cervejas de Moçambique, SA; Te-

ledata de Moçambique; GAPI, SA; 

Emeritus Resseguros, SA e Petro-

moc,SA. 

Governo paga salários e remunerações em atraso a ex - funcionários da EMATUM, MAM e Proíndicus

Apesar da MAM e Proíndicus terem sido dissolvidas ainda são encargos para o Estado
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Sócio Fundador da SRS Advogados e 

Presidente do Conselho Geral da CCPM

Rui Motty
Administrador do Optocentro e 

Vice-Presidente da CCPM

Henrique Gouveia e Melo
Chefe do Estado Maior 
da Armada de Portugal   

LOCAL 

Av. Kim Il Sung, nº 961 
Maputo

ORGANIZAÇÃO APOIO

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Professores dão balde de água fria ao governo 
Por Elias Nhaca

Os professores estão, desde a 
última terça-feira, a realizar 
greves, algumas silenciosas, 
um pouco por todo o país 

como forma de mostrar o seu repú-

dio e chamar a atenção do governo, 

em relação à grande insatisfação re-

sultante da implementação da Tabela 

Salarial Única (TSU). 

A greve está a ser feita de forma si-

lenciosa, mas adoptando algumas 

medidas que visam chamar atenção 

do executivo face a insatisfação dos 

professores. 

As manifestações variam desde a pa-

ralisação de actividades ou excesso de 

zelo na avaliação dos exames, que es-

tão em curso ou através da adopção de 

outras medidas. Os professores refe-

rem que vão tudo fazer para mostrar o 

seu descontentamento face àquilo que 

consideram incongruências na TSU e 

negligência do executivo. 

Este procedimento, explicaram, é re-

sultante do tratamento, que conside-

ram ofensivo, a que têm sido submeti-

dos pelo governo, sobretudo, olhando 

para os últimos pronunciamentos do 

chefe de Estado, Filipe Nyusi, na ante-

rior semana, no Instituto Superior de 

Estudos de Defesa Tenente-General 

Armando Emílio Guebuza, aquando 

do encerramento do ano académico 

2022. 

Nyusi referiu que a TSU foi uma ini-

ciativa do governo e que tem em vista 

reduzir o desiquilibrado salarial exis-

tente entre os funcionários públicos e 

apelou à calma de todos os contesta-

dores. 

“Um professor que tinha uns 15 mil, 

agora na tabela tem um 40 (mil), bom, 

não é muito porque queremos mais, 

mas que não apareçam pessoas a quer 

(...) porque não é difícil dizer que bom 

(...), cometemos um erro e vamos re-

cuar para 15 mil”, disse Filipe Nyusi. 

“Você faz confusão, eu já não vou co-

mer, não vou beber água porque eu já 

saí de 15 agora estou com 40 (mil). 

Não vou comer porque eu devia ter 

100 mil. Coma lá irmão, beba lá água. 

Ajuda o sistema a resolver o problema. 

Quando a gente puxa você para 110 

(mil) e o outro entra para 60 (mil) não 

se enforquem”, disse Nyusi, o que irri-

tou os professores. 

O Movimento Professores Unidos, 

uma agremiação dos professores re-

centemente criada, entende que os 

termos usados por Filipe Nyusi são 

ofensivos e mostram que não há ne-

nhuma sensibilidade pelas preocupa-

ções dos professores. 

É neste sentido que alguns profissio-

nais de algumas escolas marcharam 

dentro do recinto escolar com baldes 

de água, numa demonstração de ironia 

ante as declarações de Nyusi.  

O coordenador do Movimento Pro-

fessores Unidos, Olegário Banze, ex-

plicou que tudo será feito para conti-

nuar a manifestar o repúdio da classe. 

Enfatizou que a intenção inicial in-

cidia em avançar para a plena para-

lisação a escala nacional e impedir a 

realização dos exames, mas, depois de 

avaliações e orientações jurídicas che-

gou-se à conclusão de que as manifes-

tações passarão a ser silenciosas.

“Em cada escola, os professores se or-

ganizam para exteriorizar o seu sen-

timento em torno da insatisfação da 

TSU. Há quem se organiza no sentido 

de continuar a fazer o seu trabalho, há 

quem se organiza no sentido de para-

lisar as actividades. Isto porque, como 

organização Movimento Professores 

Unidos, segundo a assessoria que ti-

vemos do nosso jurista, não devemos 

paralisar os trabalhos, mas devemos 

fazer as reivindicações doutras for-

mas. Mas há professores que preferem 

mostrar a sua insatisfação à revelia”, 

explicou Banze. 

Sublinhou que a concentração que se 

verificou na manhã desta terça-feira 

no Jardim dos Professores, na cidade 

de Maputo, é um dos exemplos a ter 

em conta. 

Frisou que a acção que juntou dezenas 

de professores das escolas da cidade 

de Maputo até o princípio da tarde 

consistia “em dar as caras e mostrar o 

descontentamento do professor”. 

“A concentração no jardim dos profes-

sores consistia em dar as caras para que 

o governo veja que os professores não 

estão felizes com os enquadramentos 

da Tabela Salarial Única. Consistia 

em fazer uma pressão, de certa for-

ma, ao governo para que abra espaço 

para as colaborações com o professor 

e não mandar o professor beber água. 

O professor bebe água todos os dias. 

Agora, quando um presidente de uma 

nação aparece a falar assim, é lamen-

tável”, sublinhou Banze.

As contestações ocorrem numa altu-

ra em que estão em curso os exames 

finais do ensino básico, que iniciaram 

no último dia 14. Os exames da 6ª e 7ª 

classes, foram realizados entre 14 e 15, 

a primeira chamada. Os exames da 10a 

e 12ª classes realizam-se entre 28 a 02 

de Dezembro. 

Considera que o outro dado que é 

tido em conta e que faz concluir que o 

governo está apático na resolução das 

preocupações dos professores, segun-

do Banze, é o facto de os profissionais 

pertencentes ou simpatizantes deste 

Movimento, que não se identificam 

com a Organização Nacional dos Pro-

fessores (ONP), terem tentado buscar 

dialogar com o executivo, mas sem 

sucesso. 

Explicou que a 02 de Novembro foi 

enviada uma carta à ONP, porém a 

Os docentes do nível secundário quei-

xam-se pelo facto da TSU compensar 

mais os cargos de chefia do que as car-

reiras profissionais. 

Lamentam que no processo de revisão 

ao invés de melhorar o enquadramen-

to, que iniciava no nível 15, a última 

revisão colocou os professores no nível 

12 da tabela. 

Outra questão desta classe tem que 

ver com o especialista, que agora está 

enquadrado no grupo salarial 16, con-

trariamente ao anterior 18, o que sig-

nifica que há risco de os docentes não 

chegarem este nível até a sua reforma. 

São contestações normais
O pesquisador do Centro de integri-

dade Pública (CIP), Baltazar Fael, re-

feriu que as contestações que estão a 

ocorrer são normais e são de natureza 

constitucional. Explicou que sempre 

que os trabalhadores observarem que 

estão a ser lesados podem reivindicar. 

Referiu que é possível que o governo 

solucione as preocupações, não só dos 

professores, mas de todos os grupos 

que reivindicam alguma questão, ain-

da mais quando o próprio executivo já 

admitiu a existência de incongruên-

cias. 

No entanto, diz que deve haver cautela 

em algumas questões como nas quei-

xas sobre a redução de subsídios. 

A fonte referiu que o elemento mais 

importante deve ser o princípio da 

irredutibilidade salarial. Explicou que 

os subsídios devem ser observados 

tendo em conta cada situação. 

“Eu penso que é preciso analisar em 

que contexto é que estes subsídios 

eram pagos. Eram direitos adquiridos 

ou eram subsídios pelo exercício de 

uma determinada actividade” ques-

tionou.  

Referiu que é preciso perceber que o 

objectivo da TSU é de uniformizar os 

salários. 

Nós defendemos as mes-
mas coisas
Numa altura em que a ONP é vista 

como uma organização a reboque do 

partido no poder, o secretário-geral, 

Teodoro Muidumbe, desdramatiza 

e refere que tanto a agremiação que 

representa, bem como o Movimento 

Professores Unidos estão a lutar pelas 

mesmas causas. 

“Antes deles aparecerem para falar 

dessas causas, nós já apresentamos 

formalmente ao governo de Mo-

çambique no dia 29 de Julho. Nós já 

chamamos a eles (do Movimento Pro-

fessores Unidos) e vimos que não há 

nenhuma diferença daquilo que nós 

dissemos”, disse. 

Referiu que já houve diálogo com o 

novo movimento dos professores que 

se encontra consignado em Acta, pelo 

que diz não perceber a interpretação 

de que o surgimento desta agremiação 

é resultante de clivagens entre os pro-

fessores e a ONP e por esta ser vista 

como uma organização capturada. 

resposta não foi satisfatória. Igual-

mente em Outubro foi enviada uma 

missiva ao Gabinete do Primeiro-

Ministro, que até os dias que correm 

ainda não teve resposta. 

Referiu que os professores que se uni-

ram a agremiação assim procedem 

porque não se espelham na ONP. O 

Movimento Professores Unidos surgiu 

em finais de Outubro do corrente ano.

Vamos ser duros nos exames
Uma professora, que falou na con-

dição de anonimato, referiu que na 

escola primária em que se encontra 

afecta, o modelo de reivindicação a ser 

seguido vai incidir em incrementar o 

zelo no controlo e correção dos exa-

mes finais. 

Explicou que tem sido frequente nes-

se período que os professores relaxem 

a fiscalização e ajudem em algumas 

respostas, com a cumplicidade da di-

recção, para apoiar os alunos, mas, 

aponta, desta vez essa ocorrência não 

será verificada. 

Numa interacção tida nessa quarta-

-feira, referiu que possuía em mãos 

um elevado número de exames com 

resultados negativos “vários zeros”. 

“Não deixamos as crianças fazerem 

cábulas e não passamos de carteira em 

carteira para dar respostas”, disse. 

Mas ciente da possível corrupção que 

pode existir na fixação de pautas, sa-

lientou que se coordenou entre os 

colegas para se efectuar o registo dos 

códigos dos exames para monitorar as 

pautas. Explicou que caso haja altera-

ções, os resultados verdadeiros serão 

divulgados nas redes sociais.

“Somos profissionais, somos professo-

res. Que o governo pare de nos sabo-

tar” disse. 

Inquietações
As principais inquietações dos profes-

sores incidem na necessidade de haver 

revisão no enquadramento previsto na 

TSU. Contrariamente ao nível 12, que 

foi estipulado como início da carreira, 

querem que a mesma inicie a partir do 

nível 16. 

Mas, fora esta questão, as queixas se 

estendem na redução das percenta-

gens e dos subsídios. 

Banze referiu que a tabela retirou o 

subsídio técnico, que antes represen-

tava uma compensação de 60% do sa-

lário base. Lamentam que tenha sido 

reduzido o subsídio de localização de 

35 para 5%. 

Ademais, exigem ainda a introdução 

do subsídio de risco, partindo do prin-

cípio de que na sala de aulas os riscos 

são existentes, e o subsídio de planifi-

cação, considerando que o profissional 

não trabalha apenas na sala de aulas. 

O 
provedor de Justiça as-

sume que, dentre várias 

dificuldades que os jorna-

listas enfrentam, constam 

as barreiras na implementação da 

lei de direito à informação. Isaque 

Chande falava, esta quarta-feira, 

em Maputo, durante uma visita de 

trabalho que efectuou ao MISA 

Moçambique, uma instituição que 

trabalha na promoção de um am-

biente de liberdade de expressão e 

de imprensa, acesso à informação 

e pluralismo de pontos de vista e 

de opinião.

“Tenho conhecimento de quais 

são as principais dificuldades na 

implementação da lei de direito à 

informação (…por isso), o nosso 

compromisso é de continuarmos 

a estreitar a nossa relação com o 

MISA para que, de forma gradual, 

possamos ir removendo essas bar-

reiras”, garantiu o provedor. 

Em relação às detenções de jorna-

listas, como foi recentemente com 

Arlindo Chissale, na província de 

Cabo Delgado, o provedor referiu 

que a sua intervenção é fundamen-

talmente de base administrativa, 

pelo que as situações relacionadas 

com os direitos humanos têm de 

ser remetidas à Comissão Nacional 

de Direitos Humanos, que tem um 

canal que faz a ligação com a PGR.

No final da visita, a vice-presidente 

do MISA Moçambique, Fátima 

Mimbire, disse que as partes dis-

cutiram, entre outras matérias, 

também sobre as preocupações da 

classe jornalística, particularmente 

os processos-crime que envolvem 

jornalistas.

“Levantamos, por exemplo, a ques-

tão relacionada com a detenção do 

jornalista Mbaruco, que até hoje 

não se sabe do seu paradeiro; as 

instituições de justiça dizem que 

estão a trabalhar sobre o assunto, 

mas ainda não há detalhes, uma 

acusação formal, não se sabe quan-

do é que será o julgamento e esses 

elementos são aspectos centrais do 

acesso à justiça, da denegação da 

justiça”, disse Mimbire.

A visita do Provedor de Justiça 

ao MISA Moçambique insere-se 

nas acções de fortalecimento dos 

laços de cooperação entre as duas 

instituições, na promoção e salva-

guarda dos direitos e liberdade dos 

cidadãos. 

(Sérgio Carimo)

Provedor de Justiça reconhece 
“barreiras” contra jornalistas

Implementação da lei de direito à informação

Professores estão irritados com o discurso de Filipe Nyusi 

Olegário Banze – Coordenador do 
Movimento Professores Unidos 

Teodoro Muidumbe - secretário-geral 
da ONP

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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29 NOVEMBRO 2022

3ª CONFERÊNCIA
ECONOMIA DO MAR

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES EM WWW.CCPM.PT
Inscrição gratuita e limitada à disponibilidade do Auditório

Receção dos participantes

Sessão de Abertura
António Jorge Costa
Pedro Rebelo de Sousa                                           
António Costa Moura

Presidente Joaquim Chissano

Entrega dos Prémios “Quadro de Honra”

Homenagem aos vencedores dos Prémios:
Maria das Neves Rebelo de Sousa   
Joaquim Chissano
Fundação Fernando Leite Couto - Óbidos

Dra Lídia da Graça Cardoso *(por confirmar)

Ministra do Mar, Interiores e Pescas 
de Moçambique

Engº José Maria Costa
Secretário de Estado do Mar de Portugal

Almirante Henrique Gouveia e Melo
Chefe do Estado Maior da Armada de Portugal

Painel Economia do Mar 
Moderadores: Joaquim Tobias Dai e Pedro 
Rebelo de Sousa 
Alexandra Teodósio
António Ressureição
Carla Coamba
Osório Lucas
Paulo Varela
Pedro Matias
Simeão Lopes

Encerramento
Mateus Magala *(por confirmar)

Ministro dos Transportes de Moçambique
Rui Moreira de Carvalho
Presidente da Direção da CCPM
António Jorge Costa
Vogal do Conselho Geral 
e de Supervisão do Grupo Visabeira

P
R

O
G

R
A

M
A 14:00

14:15 

14:45

15:00

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

18:45

Montebelo Indy Maputo Congress Hotel
António Jorge Costa
Vogal do Conselho Geral 
e de Supervisão do Grupo Visabeira

António Costa Moura
Embaixador de Portugal em Moçambique

Pedro Rebelo de Sousa                                        
Sócio Fundador da SRS Advogados e

 Presidente do Conselho Geral da CCPM

Joaquim Chissano
2º Presidente de Moçambique

Henrique Gouveia e Melo
Chefe do Estado Maior 
da Armada de Portugal

Alexandra Teodósio 
Vice-Reitora Universidade do Algarve

Lídia da Graça Cardoso
Ministra do Mar, Interiores
e Pescas de Moçambique

Carla Coamba 
Diretora-Geral Instituto 
de Bolsas de Moçambique

Paulo Varela
PCE da Galp Moçambique 
e Conselho Geral da CCPM

Simeão Lopes 
PCA do ProAzul

Joaquim Tobias Dai
Vice-Presidente da CCPM

José Maria Costa
Secretário de Estado 

do Mar de Portugal   

António Ressureição 
Diretor da Unidade Marítimo-Portuária 

da Future Proman

Osório Lucas 
PCE do Porto de Maputo

Pedro Matias 
PCA do ISQ e Conselho

 Geral da CCPM

Mateus Magala 
Ministro dos Transportes de Moçambique

Rui Moreira de Carvalho
Presidente da Direção da CCPM

ORGANIZAÇÃO APOIO

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Título: Consultor (a) para a Gestão de Actores da Cadeia de Valor do 
Cajú
Coordenação: Gestor do Programa 
Localização: Maputo, Moçambique

Tipo de contrato: Consultoria
Duração do Trabalho: Janeiro – Dezembro 2023
 Nível de esforço: Máximo de 15 dias durante o 
contrato

I. Introdução:
A TechnoServe trabalha com pessoas empreendedoras do mundo 
em desenvolvimento para construir fazendas, negócios e indústrias 

desenvolve soluções empresariais para a pobreza, ligando as pessoas 
à informação, ao capital e aos mercados. Nosso trabalho está 

trabalhadores, mesmo nos lugares mais pobres, podem gerar renda, 

cinco décadas de resultados comprovados, acreditamos no poder da 
iniciativa privada para transformar vidas.

II. Descrição do programa:
A TechnoServe tem prestado assistência técnica às indústrias, 
agronegócios e empresários com elevado potencial de crescimento 

foi inaugurado em 1998. Temos ajudado a criar um sector agrícola 

oportunidades de emprego para os pobres rurais. Embora tenhamos 

é particularmente conhecida por criar um impacto duradouro no 
sector do caju. A TechnoServe trabalhou inicialmente para criar um 

tarde também ajudou os agricultores a ter acesso a melhores insumos, 
práticas agrícolas e mercados mais competitivos. A TechnoServe está 

envolvimento do sector privado na venda e distribuição directa dos 

projecto foi capaz de desenvolver uma nota conceitual da estratégia 

envolvimento do sector privado, compreendendo uma fase de 
transição de subsídios através de um envolvimento profundo dos actores 
da cadeia de valor do cajú, trabalhando através do grupo de trabalho 
técnico, bem como reuniões individuais com o sector privado. Esta nota 

e aprovada pelo Conselho Consultivo do Ministério da Agricultura. Está 
agora à espera da aprovação do Ministro para a sua adopção integral. 

na temporada passada para testar o uso de vouchers e canais de 

da estratégia e aprovação, o foco principal foi deslocado para o apoio 
ao setor privado, onde há uma oportunidade de ver resultados mais 

eventualmente, em maior produtividade para os agricultores.

III. Âmbito do trabalho:

as contrapartes do governo e os actores da cadeia de valor do cajú do 

entendam como o sistema funcionará e ajustem suas estratégias de 
distribuição de insumos em conformidade.
O Conselheiro Sênior desenvolverá e manterá relações críticas com os 
actores da cadeia de valor do cajú do governo e apoiará a construção 
de consensos por parte dos actores da cadeia de valor do cajú e das 
principais contrapartes do setor público. Esta posição será fundamental 
para assegurar aos corretores do programa soluções do setor público 

prioridades do governo.

IV. PRINCIPAIS DEVERES E RESPONSABILIDADES:

Gestão das Actores da cadeia de valor do cajú

Desenvolver e manter relações de trabalho estreitas com pessoal 
crítico no governo, em particular no Ministério da Agricultura e 

Desenvolver e manter relações de trabalho estreitas de trabalho 

indústria, processadores, comerciantes e outras actores da 

Coordenar discussões construtivas entre os vários actores da cadeia 

e capturados, e pontos de decisão sejam alcançados, com um 
caminho claro para o futuro.

locação de pulverizadores para conduzir um piloto.

uma visão holística, além de simplesmente pulverizar para o caju, 
explorando outras culturas, bem como usar pulverizadores como 

e empresas do setor privado.

V. Habilidades e Experiências necessárias:

Economia Agrícola, Administração Publica ou área relevante com 

Consultoria empresarial, agronegócios e empreendedorismo. 

África 

desejada inclui:

 
privadas de impacto

 Desenvolver estratégias e abordagens bem sucedidas 
para o sector público, especialmente no sector agrícola

 Experiência prévia na cadeia de valor do caju ou outras 
castanhas de caju

 Experiência de trabalho com organizações não 

Capacidade comprovada de construir uma relação em um 

Ética

Excelente capacidade de comunicação em inglês e 
português falado e escrito, incluindo elaboração de relatórios e 

Disponibilidade e capacidade de viajar localmente.

VI. Instruções de Aplicação:

enviar um único documento em formato Word,  constituído por carta 
de apresentação, currículo e orçamento para buy+MZ+P0014773@tns.org    

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Tutores, pessoas ou empresas apoiam estudantes moçambicanos no ensino superior em Portugal,

inscritos nos Anuários CCPM, através do prémio de 1 libra de ouro quando obtêm o grau de

Doutorado e ou ½ libra de ouro quando obtêm o grau de Mestre. Assim fortalecem o

promovendo ciclos virtuosos, onde as ações são os detalhes que constroem as nossas histórias.

QUADRO DE HONRA 2022

Albino Patrício
Mestre em Teologia

Especial Apoio de:

Ana Yara Proença

Arline Ferrão

Baptista Zumba

Especial Apoio de:

Cleide Mabjaia

Edson Eugénio

Ercília Mondlane

Frank Franque

Ivone Soares

Especial Apoio de:

Jeremias Chone

Patrícia da Silva

Pelágio Maxlhaieie

Sultan Mussa

Suzana Mucavele

Tatiana Manjate

Eugénio Tobias

Especial Apoio de:

Orgulho em Desenhar o Futuro

Especial Apoio de:

Mestre em Engenharia Civil

Especial Apoio de:

Mestre em Saúde Pública

Especial Apoio de:

Mestre em Medicina

Especial Apoio de:

Mestre em Gestão

Especial Apoio de:

Mestre em Arquitetura

Especial Apoio de:

Doutor em Planeamento do Território

Especial Apoio de:

Especial Apoio de: Especial Apoio de:Especial Apoio de:

Especial Apoio de:

Especial Apoio de:

Mestre em Psicologia Mestre em Física Médica

Mestre em Engenharia Civil Doutor em Gestão da Informação Mestre em Finanças

Mestre em Saúde PúblicaMestre em Gestão

Mestre em Engenharia Eletrotécnica

Mestre em Psicologia

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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O Impacto das Mudanças Climáticas no Saneamento em Moçambique
Introdução 
A crise climática é também 
uma crise hídrica. Manifes-
ta-se através do aumento da 
incerteza sobre se haverá ex-
cesso de água (inundações) 
ou escassez de água (secas). 
A crescente imprevisibili-
dade, frequência e intensi-
dade de eventos climáticos 
extremos significa que os 
serviços de saneamento são 
perturbados com a destrui-
ção de latrinas, fossas sép-
ticas, esgotos e estações de 
tratamento que deixam de 
funcionar. Isto resulta na 
contaminação das fontes 
de água e do ambiente lo-
cal, bem como, no surto de 
doenças transmitidas pela 
água e relacionadas com a 
água (por exemplo, malária, 
cólera, diarreia). Apesar dos 
compromissos assumidos 
por muitos governos, e do 
reconhecimento pela ONU 
do saneamento como um di-
reito humano, este continua 
a ser negligenciado. Embora 
os sistemas de saneamento 
sejam fundamentais para a 
saúde humana, a dignidade 
e o desenvolvimento susten-
tável, tem sido dada pouca 
atenção à sua contribuição 
para a adaptação ao clima.

Moçambique é considerado 
o quinto país mais vulnerá-
vel do mundo, no Índice de 
Vulnerabilidade às Altera-
ções Climáticas. Uma com-
binação de fraco desenvol-
vimento socioeconómico e 
institucional e frequentes 
eventos climáticos extremos 

coloca o país numa situação 
precária. Tempestades cada 
vez mais violentas atingem 
o seu litoral, com os ciclo-
nes IDAI e Kenneth em 2019 
como exemplos trágicos re-
centes. Especialistas concor-
dam que é provável que Mo-
çambique assista a um au-
mento tanto de cheias como 
de secas.
Existem assimetrias re-
gionais destacáveis com-
binadas com uma divisão 
Sul-Norte, pronunciada em 
termos de recursos. A maio-
ria das grandes cidades si-
tua-se em zonas costeiras 
baixas, onde as famílias são 
extremamente vulneráveis 
às cheias. Além disso, uma 
população urbana em rápido 
crescimento significa que as 
pessoas são forçadas a cons-
truir em zonas propensas 
ao risco. A capital Maputo 
enfrenta actualmente uma 
sobrelotação com serviços 
de saneamento incapazes de 
responder plenamente.
90% da população utiliza 
“saneamento localizado, ou 
seja, baseado em latrinas ou 
fossas sépticas que são, ge-
ralmente, de má qualidade e 
estão em risco de colapso du-
rante as cheias. Além disso, 
os assentamentos informais 
estão cada vez mais a alas-
trar-se à zonas pantanosas, 
com elevado risco de inunda-
ções. Quando ocorrem cheias 
em Maputo, a falta de drena-
gem adequada significa que 
as águas das cheias, mistu-
radas com lamas fecais, não 
desaparecem rapidamente.

Posteriormente, torna-se 
quase impossível separar 
os resíduos da água suja, o 
que resulta em elevados ní-
veis de doenças diarreicas. 
Enquanto o impacto das 
alterações climáticas no sa-
neamento é mais frequente-
mente relatado nos contex-
tos urbanos e periurbanos, 
os agregados familiares ru-
rais encontram-se também 
numa situação precária. 
88% das pessoas nas zonas 
rurais de Moçambique não 
utilizam instalações sanitá-
rias melhoradas e as doenças 
diarreicas continuam a estar 
entre as principais causas de 
morte entre as crianças. As 
latrinas de fossa tornam-se 
não funcionais quando se 
encontram cheias de água e 
podem colapsar após fortes 
chuvas, forçando os utiliza-
dores a regressar ao feca-
lismo à céu aberto, com os 
riscos de saúde associados.
O transbordo de água tam-
bém espalha matéria fecal, 
contaminando o ambiente e 
as fontes de água, e criando 
um risco para a saúde públi-
ca. Isto está ligado, em parte, 
a níveis de rendimento mais 
baixos, bem como, ao tipo de 
infraestruturas de sanea-
mento que as pessoas nas 
zonas rurais normalmente 
constroem.
As abordagens utilizadas 
para mobilizar as comuni-
dades rurais para eliminar o 
fecalismo à céu aberto, sem 
qualquer forma de subsídio 
para a construção da supe-
restrutura da sua latrina, 

melhor incorporar as alte-
rações climáticas e os seus 
impactos relacionados nos 
regulamentos e políticas que 
regem o sector de saneamen-
to do país.

Nova abordagem ao sanea-
mento rural: Investigar que 
práticas locais estão a ser se-
guidas e o quão resistentes 
estas são face aos choques 
climáticos. As práticas que 
se mostram promissórias 
(como a utilização de velhos 
sacos para dar estabilidade a 
poços em solos arenosos) po-
deriam ser melhor documen-
tadas, organizadas e depois 
incorporadas na formação 
para apoiar outras comuni-
dades. Ao tornarem-se mais 
resilientes, os sistemas de 
saneamento podem “dobrar-
se sem se partirem”. Aqueles 
com autoridade decisória 
deveriam concentrar-se na 
promoção da construção e 
estabelecimento de sistemas 
de saneamento resistentes 
ao clima, construindo espe-
cificamente em abordagens 
locais, mesmo à medida que 
as novas tecnologias são ex-
ploradas.  
Reconsiderar a aborda-
gem “zero subsídio para 
superstrutura”: Os danos 
frequentes e previsíveis às 

infraestruturas em zonas 
propensas a ciclones tornam 
a promoção do saneamen-
to, sem subsídio, uma venda 
particularmente difícil. Nes-
ses casos, pode haver um 
argumento de saúde pública 
e equidade para rever o con-
senso “sem subsídio da su-
perestrutura” que prevalece 
entre os profissionais de sa-
neamento. 

Criar plataformas de diálo-
go: Os cidadãos lidam me-
lhor com os desafios das al-
terações climáticas quando 
a organização comunitária 
é forte. Construir capital 
social no seio das comuni-
dades e criar mecanismos 
de diálogo com as autorida-
des governamentais locais e 
municipais, é fundamental 
para pressionar os decisores 
políticos e os prestadores de 
serviços de saneamento du-
rante e após as catástrofes.  

Nota: O Estudo sobre o Im-
pacto das Mudanças Climá-
ticas no Saneamento em 
Moçambique será lançado 
na Quinta-feira, dia 24 de No-
vembro, em Maputo. Faça o 
download do documento em 
https://www.wateraid.org/
mz/nossas-publicacoes 

com o problema, em parte 
devido à sua infraestrutura 
ou serviços de saneamento 
inadequados e, em parte, de-
vido aos seus já baixos níveis 
de resiliência.
O Governo de Moçambique 
tem feito progressos sig-
nificativos em relação ao 
seu quadro político, deli-
neando o saneamento como 
uma prioridade chave. Há 
ainda trabalho a fazer, es-
pecialmente em relação ao 
saneamento rural e, parti-
cularmente, quando se trata 
de um quadro abrangente 
sobre o financiamento do 
sector e como integrar me-
lhor o impacto das altera-
ções climáticas no sector do 
saneamento. As alterações 
climáticas exacerbam as de-
sigualdades existentes em 
muitos sectores, e o sanea-
mento não é excepção.
Independentemente da ca-
pacidade de resposta dos 
fornecedores de saneamen-
to, e dos decisores políticos, 
os cidadãos lidarão melhor 
com os desafios das altera-
ções climáticas onde a orga-
nização comunitária é forte 
e pode tomar medidas para 
desenvolver as suas próprias 
soluções e exercer mais in-
fluência sobre os políticos e 
os fornecedores de serviços. 
Os fornecedores são diver-
sos e vão desde o governo à 
operadores privados, desde 
serviços públicos formais à 
empresas informais.
As ONG’s e o sector privado 
também têm um papel im-

portante a desempenhar. 
Nos contextos rurais e pe-
riurbanos, o saneamento 
continua a ser da responsa-
bilidade dos agregados fa-
miliares e a política nacional 
declarada baseia-se na abor-
dagem do Saneamento Total 
Liderado pela Comunidade 
(CLTS), que não só estipula 
subsídios para início da su-
perestrutura, mas não espe-
cifica normas quando se tra-
ta da construção de latrinas.
Por último, há uma falta de 
dados fiáveis. Isto é crítico 
ao fazer-se planos específi-
cos orientados e contextuais 
para a resistência às altera-
ções climáticas, adaptação, 
preparação, financiamento 
ou resposta.

Recomendações 
Uma recomendação geral é 
que os principais interessa-
dos que trabalham no sanea-
mento devem reconhecer 
os desafios específicos que 
países como Moçambique, 
que são especialmente vul-
neráveis às alterações climá-
ticas, enfrentam em relação 
aos impactos sobre o sanea-
mento. Estão disponíveis vá-
rias opções para aumentar a 
resiliência, tanto a eventos 
climáticos de início lento, 
como a “choques” climáticos. 
Estas incluem investimento 
em iniciativas baseadas na 
comunidade, ligações mais 
estreitas entre a resposta 
a desastres e os actores do 
desenvolvimento que traba-
lham no saneamento, mais 

mentos de campo e investi-
gações nacionais e interna-
cionais anteriores, a iniciati-
va visa apoiar os principais 
actores para tornar o sector 
do saneamento mais resis-
tente face aos choques rela-
cionados com o clima e evi-
tar tragédias evitáveis que, 
de outra forma, poderiam 
afectar milhões de pessoas 
em todo o país.
O relatório do estudo oferece 
um conjunto de recomenda-
ções políticas e de financia-
mento, bem como, recomen-
dações para diferentes inter-
venientes; famílias, governo, 
municípios, sector privado, 
ONG / OSCs e parceiros de 
cooperação para o desenvol-
vimento. Cada grupo recebe 
conselhos específicos sobre 
soluções a curto e médio e 
longo prazos, tanto em am-
bientes rurais como urba-
nos. Oferece recomendações 
que vão desde alterações ao 
quadro legal, melhorias na 
colaboração interdeparta-
mental e alterações aos qua-
dros políticos.

Principais conclusões
Os eventos das alterações 
climáticas estão a ter impac-
to no saneamento nas zonas 
urbanas, periurbanas e ru-
rais. No entanto, a nature-
za do impacto difere, assim 
como, o impacto dos choques 
climáticos versus eventos de 
início lento. Em geral, as co-
munidades pobres nas zonas 
peri-urbanas e rurais têm 
mais dificuldades em lidar 

Laila Sheikh Rüttimann, Chefe 
Adjunta da Embaixada da Suíça

significam que as famílias 
constroem latrinas apenas 
com os recursos à sua dispo-
sição. É um passo positivo na 
escada do saneamento, mas 
insuficiente para construir 
resistência às ameaças cli-
máticas.
As superestruturas de la-
trinas construídas a partir 
de materiais baratos (pa-
lha, estacas, caniço, folhas 
e plástico) não são capazes 
de resistir à ventos fortes 
ou inundações e, portanto, 
choques relativamente pe-
quenos relacionados com o 
clima podem destruí-los. Do 
mesmo modo, as cavidades 
por baixo da superestrutura 
raramente são forradas para 
fornecer reforços. Com os ti-
pos de solos arenosos predo-
minantes em muitas partes 
de Moçambique, as chuvas 
fortes e as inundações re-
sultantes podem facilmente 
levá-los ao colapso. No res-
caldo do tal evento, as famí-
lias, geralmente pobres, care-
cem de recursos financeiros 
para reconstruir e tornam-se 
desmotivadas pelos danos 
sofridos. Como resultado, as 
comunidades anteriormente 
declaradas “livres de feca-
lismo à céu aberto voltam 
frequentemente ao mesmo 
cenário”.
Estudo da WaterAid 
Em 2021, a WaterAid Moçam-
bique encomendou um Es-
tudo para Avaliar o Impacto 
das Mudanças Climáticas no 
Saneamento em Moçambi-
que. Com base em levanta-

trabalho na drenagem urba-
na e apoio à construção de 
infraestruturas resilientes 
à nível comunitário. Além 
disso, vozes influentes ques-
tionam se a abordagem de 
subsídio zero é sempre apro-
priada em contextos em que 
eventos de tempestades fre-
quentes danificam as latri-
nas e atrasam as comunida-
des.

Necessidade de dados: Uma 
das suas características é 
que diferentes partes de 
Moçambique têm ameaças 
e vulnerabilidades distintas 
face às alterações climáticas. 
Em termos de saneamento, 
este aspecto precisa de ser 
melhor compreendido. A 
investigação contínua que 
gera um conjunto de dados 
subjacentes fiáveis é funda-
mental, para fazer planos 
específicos orientados e con-
textuais de resistência às al-
terações climáticas, adapta-
ção, preparação ou resposta. 
Por exemplo, para locais ur-
banos, exercícios de mapea-
mento abrangentes podem 
destacar as áreas das cida-
des e vilas onde as ameaças 
e vulnerabilidades se sobre-
põem.
Actualizar o quadro polí-
tico: Embora a actual Es-
tratégia de Moçambique 
reconheça a necessidade de 
os sistemas de saneamen-
to serem sustentáveis, não 
demonstra como integrar o 
impacto das alterações cli-
máticas. Isto demonstra que 
existe um amplo âmbito (e 
mesmo necessidade) para 

Eventos relacionados com mudanças climáticas contribuem fortemente para a destruição de 
infraestruturas de saneamento;

O acesso à água é também afectado por eventos causados pelas alterações nos 
padrões do clima, principalmente nas zonas rurais e periurbanas

São necessários investimentos em infraestruturas resilientes aos efeitos das 
mudanças climáticas em Moçambique

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Título: Pedido de Cotação e propostas técnicas (RFQ) para Elaboração de 
vídeos sobre o negócio e boas práticas de maneio integrado do cajú para o 
treinamento de provedores e produtores de cajú 
Supervisor: Gerente do Programa, Programa de Estratégia de Entrada 
de Caju Localização: Província de Nampula (distritos de Angoche, 
Mogovolas e Monapo)
Tipo de contrato: Consultoria
Data de início do Trabalho : Janeiro de 2023 

I. INTRODUÇÃO 

A TechnoServe é uma organização não governamental independente 
com 50 anos de experiência na entrega de soluções empresariais para a 
pobreza em 29 países em desenvolvimento, para ajudar as pessoas a sair 
da pobreza, ligando-as não só à tecnologia inovadora, mas também à 
informação, aos mercados e ao capital.

A TechnoServe trabalha com pessoas empreendedoras do mundo em 
desenvolvimento para construir farmas, negócios e indústrias competitivas. 

empresariais para a pobreza, ligando as pessoas à informação, ao capital 

a oportunidade, homens e mulheres trabalhadores, mesmo nos lugares 

acreditamos no poder da iniciativa privada para transformar vidas.

II. HISTÓRICO E OBJETIVO DO PROJETO

de insumos de cajú liderado pelo sector privado no âmbito da Estratégia de 

foi originalmente concebido com duas fases. Na Fase I, o projeto foi capaz 
de desenvolver uma nota conceitual da estratégia para ampliar a cobertura 

compreendendo uma fase de transição de subsídios através do engajamento 
profundo das partes interessadas, trabalhando através do grupo de trabalho 
técnico, bem como reuniões com o setor privado. A proposta da Nota 
Conceitual da Estratégia foi aprovada pelo IAM e submetida ao Ministro para 

estratégia e sua aprovação a nível ministerial, mas o foco principal é para 

avançar rapidamente com a venda dos insumos directamente para os 

Durante esta segunda fase a TNS vem trabalhando com empresas 

pulverização de cajúeiros. A TNS, GIZ e parceiros desenvolveram um manual 
de formação e treinaram provedores baseado na recomendação técnica 

módulos:

1. O negócio de serviço de pulverização

4. Controle de pragas e doenças do cajú

6. Gestão pós-colheita e gestão da comercialização do cajú

Este treinamento foi importante para os provedores entenderem os custos 

suas operações. Além das habilidades empresariais os provedores foram 
treinamento sobre as boas práticas agronômicas estabelecidas sob o sistema 

III. OBJETO DESTE RFQ

concurso de solicitação de propostas para a Elaboração de vídeos sobre o 
negócio e boas práticas de maneio integrado do Cajú para o treinamento 
de provedores e produtores de cajú, a serem realizados presencialmente e 
na modalidade de ensino à distância e para a sua difusão nas zonas rurais 
usando projectores. Com estes treinamentos pretende-se:

1. Capacitar os provedores e produtores com habilidades de gestão e 

pulverização de cajueiros.
2. Treinar os provedores e produtores sobre o maneio integrado do cajueiro 

do cajú com foco nas práticas de limpeza, técnicas de poda, controle 

atomizadores e manutenção.
3. Treinar os provedores e produtores em práticas de boa colheita, pós-

colheita e gestão da comercialização.

Este material de treinamento em formato de vídeo será relevante tanto 

IV. PERFIL DE PROVEDORA DE SERVIÇOS

3. Ter pessoal capacitado para interpretar materiais de treinamento e 
desenvolver roteiros - “scripts” de v

4. Ter pessoal capacitado com profundo conhecimento de ferramentas 

5. Capacidade de viajar e realizar visitas de campo nas áreas de intervenção 

6. A familiaridade no ambiente rural do agronegócio do Norte de 

V. PRINCIPAIS ACTIVIDADES DE PRESTADORA DE SERVIÇOS

6 módulos de vídeo para integrar o conteúdo do curso de formação de 
provedores e produtores de cajú , a serem realizados na modalidade de 
ensino à distância.

VI. Resultados esperados

Número de scripts: 
deverão descrever o público alvo a ser entrevistado, o tempo de cada 
entrevista, as perguntas e respostas chaves.
Número de vídeos: 6 módulos de cursos de vídeo de 30-45 minutos cada, 
incluindo vídeos de boas-vindas de até três minutos cada. Cada módulo 

Atributos dos vídeos: os vídeos devem ter animações, apresentações, 

 Resolução: vídeos em resolução 4K, para transmissão na web, uso de 

Formato de entrega:

VII. APRESENTAÇÃO DAS COTAÇÕES E PROPOSTAS 

e o contrato terá uma duração de 60 dias.  

VIII. CRITÉRIOS DE SELECÇÃO

interesse, capacidade e experiência para trabalhar com a TNS para a 

manual de treinamento em vídeos cursos a serem realizados na modalidade 
de ensino à distância.

As respostas a esta solicitação de cotação serão avaliadas e pontuadas com 
base nos seguintes critérios:

com base nas entregas descritas na RFQ.

 
vídeos, edição e gravação de som de vídeos a serem realizados na 
modalidade de ensino à distância.

prazo solicitado. 

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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QUALITY VEHICLE PARTS

IX. TERMOS E CONDIÇÕES

é e não deve ser considerada uma oferta da 
TechnoServe.

2. Todas as respostas devem ser recebidas na data e hora indicadas na RFQ 
ou antes dela. Todas as respostas tardias serão rejeitadas.

3. Todas as citações não respondentes serão rejeitadas.
4. Todas as cotações serão consideradas ofertas vinculativas. As cotações 

devem ser válidas para todo o período fornecido pelo respondente.

7. A TNS reserva-se o direito de aceitar a totalidade ou parte da cotação ao 
adjudicar a compra. ordem/contrato.

8. Todas as informações fornecidas pela TNS nesta RFQ são oferecidas de boa 

contrato de não-divulgação.
10. Os concorrentes são exclusivamente obrigados a pagar todos os 

e documentação de suporte serão propriedade da TNS, sujeitas 

X. FORMA/CONTEÚDO DA RESPOSTA

Todas as cotações devem:

2. Conter o custo detalhado em meticais, com os impostos/custos 

3. Fornecer os termos e condições de pagamento solicitados.

na prestação do tipo de serviços solicitados por esta RFQ.
5. Fornecer currículos dos principais consultores
6. Fornecer um plano de trabalho e descrição da abordagem da 

empresa para conduzir esta actividade
7. Fornecer pelo menos 2 referências para projetos similares para 

sonora de vídeos a serem realizados na modalidade de ensino à
distância ou em áreas similares.

8. Fornecer portfólio com pelo menos 3 vídeos de treinamento 
desenvolvidos na área agrícola ou em outras áreas

9. Inclua um nome de contato, endereço de e-mail e número de 
telefone para facilitar a comunicação.

10. entre a TNS e o fornecedor. 

Se o respondente for uma empresa -
denominação legal completa, jurisdição legal e endereço da 
empresa

ou Diretor Geral da empresa

Se o respondente for um indivíduo / sociedade
nome legal completo, endereço e cidadania do respondente 
principal

XI. CALENDÁRIO DE RFQS

Lançamento de RFQ 16 de Novembro de 2022

sobre a RFQ das par-
tes  interessadas

22 de Novembro de 2022

Respostas a perguntas distribuídas 
a todas as partes interessadas

25 de Novembro de 2022

à TechnoServe pelos 
02 de Dezembro de 2022

Serviço selecionados para discutir 
as propostas 

05-07 de Dezembro 2022

consultoria
09 de Dezembro de 2022

XII. Notas Adicionais:

compartilham a visão da TechnoServe de melhorar a vida dos outros através 
de soluções comerciais comprovadas a aplicar. Os candidatos baseados na 
região são encorajados a candidatar-se.
Com nosso compromisso com a diversidade, nos orgulhamos de ser um 

discriminamos com base em gênero, raça, cor, etnia, religião, orientação 

Respostas e perguntas devem ser endereçadas para: 
buy+MZ+P0014376@tns.org;

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Cartoon
EDITORIAL

A nova era do gás: uma 
oportunidade a não desperdiçar

O 
anúncio do início das exportações de gás natural lique-

feito a partir das águas da Bacia do Rovuma, no norte de 

Moçambique, é sem dúvida uma boa notícia para o país, 

sendo, por isso, motivo de celebração.

Com mais este recurso, Moçambique passa a dispor de mais uma 

importante fonte de receitas para a dinamização da sua economia, 

contribuindo de forma significativa para a redução da pobreza, e 

colocando à disposição do governo mais meios para a materializa-

ção dos objectivos de desenvolvimento nacional.

O alcance da actual fase de produção e exportação marca o culmi-

nar de vários anos de trabalho e negociações envolvendo as mais 

diversas entidades do governo, dos produtores e das empresas de 

comercialização. 

Moçambique entra para o mercado num momento em que a pro-

cura pelo gás assume uma dimensão especial, dadas as enormes 

necessidades de consumo no mundo, perante uma significativa 

quebra na oferta da parte dos tradicionais produtores e expor-

tadores. Isso deve significar uma maior estabilidade de preços e 

potencial para a arrecadação de receitas.

Na actual conjuntura do mercado dos recursos energéticos, onde 

crescem vozes a desfavor de combustíveis fósseis, o gás natural 

surge como um aceitável elemento de transição, oferecendo a paí-

ses produtores, como Moçambique, uma janela de oportunidade 

para o aproveitamento dos seus recursos. É uma oportunidade a 

que o país não se pode dar ao luxo de desperdiçar.

Não desperdiçar a oportunidade significa assegurar que as receitas 

resultantes da venda deste recurso sejam usadas de forma racional 

e diligente, evitando o mesmo tipo de armadilha em que caíram 

vários países abençoados com recursos valiosos.

Ao anunciar o início das exportações, o Presidente Filipe Nyusi 

fez questão de apelar para que não se tome a exploração de gás 

como a única solução para o desenvolvimento de Moçambique, 

sublinhando a necessidade de manter e intensificar a actividade 

em outros sectores tradicionais, tais como a agricultura, a pesca e 

o turismo. Moçambique tem um enorme potencial nestas áreas, e 

pode explorá-lo ao máximo.

O significado desta mensagem é profundo. Não são raros exem-

plos de países que mesmo com um enorme potencial de alterna-

tivas, se tornaram altamente dependentes da exploração de hidro-

carbonetos, resultando em severos danos irreversíveis para as suas 

economias. 

Uma das grandes fragilidades que podem resultar da excessiva 

dependência sobre a indústria de exploração de hidrocarbonetos 

é que ela se baseia em alta tecnologia de ponta, e não sendo de 

mão-de-obra intensiva, ela não é um grande vector para a criação 

de postos de trabalho. Por outro lado, a grande demanda pelos 

produtos petrolíferos no mundo significa que há um grande fluxo 

de receitas fiscais para o país, muitas vezes criando-se a ilusão de 

um país rico, mas com a maioria da sua população vivendo na pior 

indigência, rodeando uma pequena elite ligada ao poder, que se 

torna o único beneficiário dos recursos. 

Grandes fluxos de divisas podem também resultar no fortaleci-

mento excessivo do valor da moeda nacional, tornando a activi-

dade produtiva local menos competitiva face às importações. Isto 

pode não ser um problema enquanto as reservas líquidas externas 

estiverem altas, mas a experiência mostra que em momentos de 

choques induzidos do exterior, o que tem sido comum, o país co-

meça a enfrentar dificuldades de financiar as suas importações.

A diversificação da economia é a estratégia que Moçambique deve 

seguir, para se proteger de potenciais eventos não programados, 

que ciclicamente afectam o mercado mundial dos hidrocarbone-

tos. Ao nível dos centros de tomada de decisões e de formulação 

de políticas parece prevalecer esta consciência, mas o fundamental 

é passar das palavras para a prática. Moçambique tem a vantagem 

de poder aprender dos erros que os outros cometeram no passado. 

É uma oportunidade a não desperdiçar. 

,

Prezado Senhor!

Não o conheço, mas esta carta 

é confidencial e secreta. Asse-

guro-lhe que a escrevo num 

bunker, no mais absoluto sigilo e sem 

testemunhas oculares.

Também confesso que tomei esta 

decisão depois de vê-lo pela TV, em 

tamanho gigante, onde apareceu dez 

vezes maior do que a cabeça do apre-

sentador do programa e quase fazen-

do “O Sol tremer de frio...!”

Essa de “Ver o Sol a Tremer de Frio” 

é uma frase célebre do meu falecido 

pai que retive desde a infância e sig-

nifica arrepender-se de ter “nascido”! 

Mas, esteja descansado. O meu pai 

morreu há 40 anos, mas não foi in-

fectado por nenhuma das suas co-

nhecidas estirpes e variantes, senhor 

Coronavírus!

Se lhe conto este episódio da minha 

vida familiar, não é por intimidade, 

nem bajulação, mas, unicamente, pe-

las três seguintes razões que vai en-

tender:

Primeiro, o Sol transmite a Vitami-

na-D que reforça a imunidade huma-

na contra a sua ameaça de morte;

Segundo, aprendi com o meu pai a 

nunca fazer inimigos, a dialogar e 

a desfazer equívocos, mas quando 

tal não acontecia, ele me ensinava a 

desafiar adversários como você num 

frente à frente,  mostrando a cara e a 

esmagá-lo com argumentos pacíficos 

e assertivos!;

Em terceiro lugar, quero lhe dizer 

francamente que não foi você quem 

matou o meu pai, e por isso, não 

pense que tenho medo de morrer in-

fectado como fez às suas vítimas... E 

digo mais: não me assusto com a sua 

cara redonda e gordurenta cheia de 

espinhos pontiagudos apontados em 

todas as direcções! Saiba por isso que 

só lhe escrevo porque estou disposto 

a enfrentá-lo com as mãos limpas, 

muita disciplina e autoconfiança...!

Saiba, portanto, que a sua invisibi-

lidade não me amedronta e que eu 

não vou tremer se você me aparecer 

à frente!

Responda já à seguinte pergunta:

Adeus Covid-19, Paz à tua alma
- Quer conversar comigo, agora?

- ...?! -, silêncio.

- Bom, não quer dialogar, já vi que 

também é fanfarrão e não gosta de 

negociar, mas vai ouvir: acabou a 

brincadeira! Eu sei que você só quer 

nos “confundir”, como dizem os pés 

descalços aqui na minha cidade, onde 

a quentura do Sol e a sede na gargan-

ta sem água é o que mais nos castiga. 

Também sei que há muita gente a 

cair no seu jogo, procurando supostos 

inocentes e culpados pela dissemina-

ção deste vírus. Nessa conversa de ta-

berna, eu não caio, mas se você quiser 

falar, dou-lhe mais uma possibilidade 

para responder. Eu sou um ser hu-

mano e acredito ter sido criado por 

Deus. E você é deus ou é diabo? Diga 

quem lhe criou e quem lhe meteu em 

contacto com a primeira vítima...? 

Ouviu...? Vai falar, ou não?!

- ...!? –, o COVID-19 não se mexe.

- OK. Já percebi o suficiente. Você 

faz todos tremer de frio e faz Guerra 

Fria, como nos anos 70 ‘s, é? Esque-

ceu que estamos no sec. XXI e que a 

Guerra Fria entre russos, americanos 

e chineses acabou? Ou considera que 

“Isto não é bem assim…?”

Ah!, é uma Guerra Económica!? 

Conseguiu paralisar a economia 

mundial...?! Você é contra o capita-

lismo? Alguém disse que você veio 

para acabar com a extrema pobreza, 

é verdade? Você é comunista ou é 

extra-terrestre?

- ...?!

- Hein!

- ...?! - É madrugada. Nada se mexe e 

nada se ouve!

- Quer falar livremente ou quer que 

lhe puxe a língua? Bom... tenho uma 

nova proposta para te convencer a 

negociar comigo, sem beijos nem 

abraços. Vamos fazer um acordo se-

creto. Ofereço-te   os planos que os 

humanos aprovaram para te matar 

e, em troca, tu me vendes os dados 

de quem te mostrou o caminho para 

atacares países como a China,  EUA, 

África do Sul, Moçambique..., e por 

aí fora! É Give & Take, concordas?  

- ?! -, novo silêncio.

- Te ofereço mais: um bom “Gelato 

italiano”, com imagens da Ada Za-

nussi! Sei que a conheces e vais gos-

tar! Ou preferes gelatina? Queres ou 

não...?

De burro não tens nada, canalha! O 

gelado e a gelatina eram um presente 

envenenado e tinham espuma de sa-

bão com cloro para te matar! 

Aliás, fica a saber que toda a Huma-

nidade está contra ti, mas a fórmula 

para te liquidar não veio de nenhu-

ma chefia militar da NATO, Estados 

Unidos nem  da Rússia. Veio de todos 

os países, povos e indústrias mundiais 

globalmente unidos pela sua sobrevi-

vência. As armas que te vão destruir 

são mãos limpas, álcool gel ou água 

e sabão, máscaras de protecção e 

muita disciplina estratégica. E agora, 

já aceitas as conversações? Quem te 

mandou aqui?

- ...?! -, o COVID-19 continua in-

visível, mas sinto comichão na boca, 

nos olhos e no nariz.

- És casmurro, nós somos todos “in-

tocáveis”! Os humanos estão a ser 

ensinados a não tocar na cara sem 

lavar as mãos. Não vou perder tempo 

contigo. Vais ser morto! E, não pen-

ses que vais encontrar aliados estran-

geiros como no conflito da Ucrânia.

Ouve, “CoronaBurro”! Não foi por 

mero acaso que te falei de “O Sol a 

tremer de frio”. Será que tiveste o 

cuidado de ler  “A Cidade do Sol” do 

italiano Campanella, antes de ata-

cares o mundo? Ou também és um 

drone kamikaze, cego, analfabeto e 

sem cérebro?

Ah, é isso. Não tens cabeça e nasces-

te para matar? Mas vais ouvir: neste 

momento estás cercado! Quem te vai 

matar e te extinguir da Terra não é 

o poderio bélico nem as bandeiras 

dos EUA, da China nem da Rússia! 

O cerco é dirigido por uma coligação 

internacional formada por: Saúde, 

Sobrevivência, Solidariedade, En-

treajuda, Coragem, Amor à Vida e 

Esperança na Vitória.

Foste teimoso e agora vais morrer 

com água e sabão, e sem direito a 

caixão!

Por Tazuary Nkeita

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Contextualização: 
Trabalhar no Grupo Banco Mundial constitui uma oportunidade única para ajudar os 

países em desenvolvimento; uma parceria global única de cinco instituições dedicadas 
a erradicar a pobreza extrema, aumentar a prosperidade partilhada e promover o 

todo o mundo, trabalhamos com parceiros dos sectores público e privado, investindo 
em projectos inovadores e utilizando dados, investigação e tecnologia para desenvolver 

A Prática Global de Ambiente, Recursos Naturais e Economia Azul (ENB, 

em todas as intervenções do Banco, incluindo as actuais políticas de salvaguardas e 

A Prática Global de ENB

naturais, gestão de zonas costeiras, silvicultura, poluição, mudanças climáticas, 

Deveres e Responsabilidades da Função

O ETC Ambiental Moçambique e apoiará uma vasta e 
dinâmica carteira de empréstimos e diálogo político sobre Biodiversidade, Mudanças 

conservação e a melhoria dos meios de subsistência das comunidades que vivem 

actividades ENB, com ênfase em questões relacionadas com a biodiversidade, 
gestão de áreas protegidas, criação de meios de subsistência rurais, promoção 

fortalecimento da comunidade na gestão de recursos naturais, equilíbrio de género 

Rever e prestar aconselhamento relativamente a trabalhos operacionais e 

contribuir para aide-memoires 

Gestão de Recursos Naturais e o desenvolvimento da carteira (por exemplo, 

Explorar e promover abordagens para promover resultados de gestão equitativa, 

Consultor a Prazo Alargado (ETC, “Extended Term Consultant”) - 1 ano - Maputo - Moçambique

a unidade em geral no diálogo nacional de Gestão de Recursos Naturais e 

implementação de estratégias sectoriais e assistência no trabalho de políticas 

Em coordenação com o coordenador da ENB, participar em discussões com 

Critérios de selecção

recursos naturais, incluindo experiência comprovada em paisagens integradas, 
ambiente, silvicultura, desenvolvimento baseado na comunidade, biodiversidade 

Forte orientação para o cliente com a capacidade de estabelecer um entendimento 
com as contrapartes da agência de implementação sobre o valor acrescentado 

Bom no trabalho em equipa, capaz de trabalhar como membro de uma equipa 

Empenhado em obter resultados ao mesmo tempo que trabalha com supervisão 

climáticas e gestão dos recursos naturais (no contexto de abordagens 
multissectoriais e do plano de desenvolvimento nacional e utilizando várias fontes 

Competências Centrais do GBM

Conhecimento e Experiência na Arena de Desenvolvimento-

Habilidades de Diálogo Político-

Competências Integrativas 

Política, Estratégia e Instituições Ambientais - Familiaridade com políticas, 

Ciências ambientais-

Liderar e Inovar 

Entregar Resultados aos Clientes 

Colaborar dentro das Equipas e para Além das Fronteiras -

Criar, Aplicar e Partilhar Conhecimentos 

Tomar Decisões Inteligentes - 
incentiva a seguir em frente 

A pobreza não conhece fronteiras, a excelência também não. Temos sucesso 

diferentes origens de todo o mundo.

O prazo para apresentação de candidaturas é 24 de Novembro de 2022 O 
Banco Mundial está determinado a promover a diversidade de género, raça, 
nacionalidade, cultura e antecedentes educacionais. Os indivíduos com 

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

ATabela Salarial Única (TSU) 

continua a dar de falar; a causar 

indignação. Continua a levantar 

questionamentos sobre o ver-

dadeiro mentor da TSU. A ameaça de 

greve formal mantem-se preocupante. A 

arquitectura da TSU, na sua fundamen-

tação técnica, não parece ter dado ênfase 

à clarificação de conceitos como justiça 

salarial, inclusão social, entre outros. A 

implementação da tabela, com salários 

mínimo, médio e máximo, mais do que 

buscar a tão difundida justiça salarial 

forçou, ao que parece, a uma espécie de 

balanceamento salarial (tendo faltado 

para o efeito um competente técnico da 

Coreia do Norte).

Deste modo, diferentes classes de pro-

fissionais com especificidades próprias, 

com carreiras que lhes são característi-

cas, têm-se batido pelo respeito e reco-

nhecimento. As expectativas colocadas 

inicialmente, tirando a questão da idade, 

eram, de facto, muito atrativas, aceitáveis 

e, aparentemente, altas. Por essas alturas, se-

gundo trimestre do presente ano, a praça foi 

inundada por uma série de tabelas cujo deno-

minador comum eram os níveis salariais. O 

que oscilava e preocupava era a provável posi-

ção de cada um em determinado nível. No ar, 

percebia-se a justiça salarial, tomando como 

referência que condições similares/iguais de 

dois funcionários, por exemplo, em ministé-

rios diferentes, corresponderiam ao mesmo 

salário base ou de partida. A diferenciação 

poderia estar, por exemplo, nas particulari-

dades da instituição em que o funcionário 

estivesse adstrito. Esta pretensa especulação 

era pouco discutida uma vez que se evitava 

confundir igualdade com igualitarismo. Ain-

da assim, questionava-se o que isto causaria 

aos funcionários das alfândegas e do Minis-

tério das Finanças. Quando as “reclamações” 

foram à Assembleia da República, em busca 

de acertos, reinava uma “grande calmaria” en-

tre os funcionários. Parecia tudo muito “bem 

arrumado”, conformado, mesmo com a pouca 

percepção sobre quem seria ou é “especialis-

ta”. O designado pessoal de apoio ou pessoal 

menor sabia onde procurar o seu lugar, o 

seu nível, na TSU. O mesmo acontecia com 

o técnico, o docente N2, N1, e com todos 

aqueles que faziam os seus cálculos provi-

sórios, incluindo o licenciado, o mestrado, 

o doutorado, o catedrático. Combinavam os 

indicadores. Sonhavam. Esperavam. Como 

não se previa que ocorresse um tsunami com 

a retirada da “idade” não se falou em resiliên-

cia. O espírito de greve constituiu-se, assim, 

como conteúdo ajustado à resiliência. O mais 

gritante, mais frustrante, aconteceu: os que, 

por exemplo, sonhavam e tinham tudo para 

estar no nível 16 caíram para 12, em função 

de uma ordem que não se percebeu muito 

bem se era superior ou não. Mão interna sob 

ditadura da mão externa? Os subsídios caí-

ram! Os “estatutos especiais” sentem-se agora 

testados. 

A “justiça salarial” abriu-se ao esforço políti-

co de (re)interpretação, distante do olhar aca-

démico e sob olhar atento dos coveiros. No 

calor do tsunami alguém lembrou aos (pseu-

do)grevistas, aliás, aos resilientes, que a 

TSU não surgiu como resultado de algum 

tipo de greve e que a maior parte dos fun-

cionários está satisfeita. “Maior parte”… 
Sugeria, assim, não fazer sentido qualquer 
tipo de greve e, muito menos, compara-
ções entre os salários. Ou seja, a regra não 
é a acção mas, sim, a reacção. Será que 
o nosso tipo de economia se compadece 
com a justiça salarial de tipo TSU? 
Cá entre nós: é importante que os go-
vernantes tenham em mente que as suas 
atitudes, as suas falas, alcançam, de longe, 
muitas mais pessoas que as “enchentes” 
do tempo de Samora ou de Fidel Cas-
tro. Da igual forma que, provavelmente, 
a Sociedade pergunta “que doutor é este?” 
acontece o mesmo para com o Presidente 
ou Ministro. Sabendo o que falar e como 
falar, em que momentos usar esta e/ou 
aquela linguagem, podemos evitar vídeos 
como o de supostos professores de uma 
escola, repetindo várias vezes: “Beber 

água e não complicar o Governo”. O que 

os motivou a gravar um vídeo desses? Eis 

a questão.

Descomplicando

Para devolver a sua dignidade e não 

mais complicar o governo, o profes-

sor, através da APU, Associação dos 

Professores Unidos, pode deixar de 

ser “ladrão de votos” a favor da Frelimo e 

passar a ser Observador Eleitoral. Mais ain-

da, o professor, ao deixar dados dos alunos, 

os chamados DECs, exija que os mesmos 

não sejam falsificados pelos directores, atra-

vés da assinatura do termo de entrega, en-

tre o pedagógico e ele próprio, com todas as 

percentagens das turmas em formato físico 

e electrónico.

A Tabela salarial única mostrou claramente 

que no Estado há instituições privilegiadas 

e outras que devem “beber água e não com-

plicarem o governo”. A polícia reclamou so-

bre o enquadramento na TSU e foi ouvida, 

os professores universitários, os médicos e 

os enfermeiros idem. Quando foi a vez dos 

professores secundários e primários o pró-

prio chefe de Estado mandou-os beber água 

e não complicarem o governo. 

Alguns comentadores ou analistas dizem 

que o professor não pode entrar em gre-

ve porque quem fica prejudicado é criança 

que não tem culpa. Mas esses analistas não 

dizem nada sobre a greve do médico e do 

enfermeiro, que têm vidas de seres humanos 

em suas mãos. 

Todos esses grupos profissionais exigem o 

enquadramento do licenciado a partir do 

nível 16. Os professores secundários e pri-

mários também exigem o mesmo.

Ora, isto prova claramente que mais uma 

vez o professor não tem muito valor na so-

ciedade, num país pobre que precisa perma-

nentemente deste profissional. 

Professor usado para realizar vá-
rias actividades
O professor é usado e obrigado a realizar 

diversas atividades do Estado, que não têm 

nada a ver com os programas curricula-

res desenhados para o processo de ensino-

-aprendizagem. Essas actividades são reali-

zadas nas aulas de Reunião de Turma (RT), 

que já não são só para resolver problemas de 

desempenho de alunos.

As Organizações Não Governamentais, as 

associações e o próprio governo, quando 

querem disseminar programas sociais vira-

dos a adolescentes e jovens usam o professor 

como difusor e agente sensibilizador e não 

é pago. Vejamos que quando querem falar 

sobre segurança rodoviária olham para o 

professor como o ponta de lança dos inte-

resses dessas agremiações. Quando querem 

difundir programas relacionados com saúde 

materno e reprodutiva virada a adolescentes 

nas escolas usam o professor e não é pago. 

Quando querem falar sobre campanhas de 

vacinação, como agora aconteceu com covid, 

precisaram do professor para alertar os seus 

alunos sobre a necessidade de vacinarem. 

Para estancar a circulação de drogas e álcool, 

que nos últimos dias são grandemente con-

sumidos por alunos jovens e adolescentes, é 

chamado o professor para sensibilizar o alu-

no a afastar-se destes males. 

Os bancos quando querem incentivar a aber-

tura de contas vão às escolas, as instituições 

tributárias quando querem incentivar sobre 

a necessidade de pagar impostos pedem ao 

professor dentro da sua sala para difundir a 

mensagem. As operadoras de telefonia mó-

vel têm como alvo o professor para a promo-

ção dos seus produtos. 

Os interessados em promover o desporto em 

Moçambique organizam torneios e quem 

difunde a informação e “recruta” craques 

para a participação massiva é o professor. 

Durante as eleições, os professores são 

OBRIGADOS a candidatarem-se como 

MMVs para desviarem votos a favor da 

Frelimo. São igualmente obrigados a pagar 

quotas na Frelimo, são eles que devem anga-

riar de forma forçada os professores a serem 

membros do partidão e, em caso de recusa, 

há ameaças de transferência, retirada de ho-

ras extras entre outras. 

Professor usado e mandado beber água 
A pergunta é: essas todas as instituições res-

ponsáveis para promover essas actividades 

e combater esses males por que não pagam 

as suas pessoas para realizarem essas ativi-

dades? O que ganham as direções distritais? 

E por que o professor tem de realizar essas 

atividades sem receber?

Saída para o professor devolver a 
sua dignidade: subsídio de gestão 
Se alguns grupos profissionais dizem que o 

professor é culpado porque cavou a sua pró-

pria sepultura, isso é pura verdade e daí vai o 

meu aconselho ao professor: 

A partir de agora, e para elevar a qualida-

de de ensino e evitar a falsificação de notas 

pelos gestores escolares, senhor professor, no 

acto da entrega de DECS (entenda-se resul-

tados finais do aluno) escreva um termo de 

entrega em que tens lá todas as percentagens 

REAIS de todas as turmas e exija igualmen-

te que o DAE assine a recepção e tu também 

assinas a confirmar a entrega. A entrega deve 

ser feita em formato físico para permitir a 

assinatura e em formato electrónico como é 

hábito. Caso haja falsificação de notas (o que 

é frequente para elevar o número de percen-

tagem da escola) aí, meu caro, professor tens 

todo o poder de levar o caso aos tribunais. 

Para que a sociedade entenda melhor: virou 

moda nas escolas, nos finais de trimestres os 

professores serem obrigados a falsificar os 

seus próprios DECs, para elevar a percen-

tagem que deve passar obrigatoriamente dos 

60 por cento para depois ir aos relatórios do 

Ministério e este vangloriar-se pelo sucesso 

escolar de um determinado ano. Pura burla a 

nação. Ora, o que a sociedade não sabe é que 

os dados reais em todos os níveis de ensino 

primário e secundário não passam de 30 por 

cento.

Este ano, só para denunciar, os professores 

(ensino secundário) foram orientados a fa-

zerem passar todos os alunos para deixarem 

espaço para os graduados de outras classes, 

quer tenham qualidade, quer não.

Outra saída para o professor não beber água 

e não complicar o governo seria exigir um 

subsídio de gestão de 30 por cento, por ser 

Director de Turma que difunde essas infor-

mações todas que citei acima. Mais ainda, o 

subsídio seria também para o delegado de 

disciplina e o Diretor de Classe, cargos que 

exigem trabalhar também em casa. 

Professores como Observadores 
Eleitorais em vez de roubar votos 
A outra saída para que o professor devolva 

a sua dignidade e não beber água e compli-

car o governo é, a partir de já, deixar de ser 

MMV durante as eleições e no lugar disso 

ser Observador Eleitoral. 

As escolas de quase todo o país viraram célu-

las da Frelimo e o professor é o dinamizador 

dessa organização política a nível da base. 

Como Observador Eleitoral deixaria assim 

de exigir aos seus colegas cartões de membro 

da Frelimo nas vésperas das eleições.

A APU, Associação dos Professores Unidos, 

que é uma entidade não governamental de 

defesa dos interesses dos professores e legal-

mente reconhecida desde 2014, pode, sim, 

congregar todos os professores e pensar-se 

em observar as próximas eleições e evitar as 

constantes fraudes.

Os professores, de algum tempo a esta par-

te, serviram ao partido Frelimo para ganhar 

as eleições de forma fraudulenta, e hoje, 

por terem sido mandados beber água e não 

complicarem o governo, acredita-se que po-

deriam desempenhar papel fulcral mais do 

que os experientes observadores para tornar 

as eleições livres, justas e transparentes. Será 

certamente fácil para os professores que, 

outrora eram “ladrões” de votos a favor da 

Frelimo, passarem para outro lado como exí-

mios conhecedores do sistema todo de vota-

ção, sobretudo de gestão de editais.  

A Luta Continua 

Por Tadeu Júnior 

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Qatar e Equador vão protagoni-
zar já neste domingo, a partida 
inaugural do campeonato de 
mundo de futebol Qatar 2022, 

cujo término será no dia 18 de Dezem-

bro. Esta Copa inicia em Novembro 

devido às altas temperaturas nos mea-

dos do ano, onde chegam a ultrapassar 

os 50°C. 

Oficialmente conhecido como Estado 

do Qatar,  este primeiro país do Médio 

Oriente, que vai acolher o Mundial de 

Futebol, é uma península no Golfo Pér-

sico, com extensão de 11.521 quilóme-

tros quadrados e cerca de 2.7 milhões 

de habitantes, a maioria deles imigran-

tes de diversas nacionalidades. 

Fundado em 1878, o Qatar foi, até 

1971, protectorado britânico. Tem as 

maiores reservas mundiais de gás e pe-

tróleo. É dirigido por uma monarquia, 

tal como a maioria dos emirados da 

região do Golfo Pérsico. Tem como vi-

zinhos a gigante Arábia Saudita (único 

com o qual está ligado por terra), Ba-

hrein, Emirados Árabes Unidos e com 

o Irão.

Os primeiros três países, mais o Egipto, 

cortaram as relações com o Qatar, em 

Junho de 2017, e impuseram-lhe um 

bloqueio aéreo, terrestre e marítimo, 

sob pretexto de apoiar organizações 

terroristas. A situação faz crescer, ainda 

mais, as rivalidades com esses países.

Principais favoritos
Brasil
A campanha invicta nas eliminatórias 

configura o Brasil como um dos favo-

ritos ao título. Somou 40 golos na com-

petição, consolidando um ataque forte 

para a Copa.Tem como principal líder 

Neymar.

Argentina
Comandada por Lionel Messi, classi-

ficou-se em segundo nas eliminatórias 

e possui um bom grupo de jogadores. 

Assim como o Brasil, os argentinos 

também terminaram as Eliminatórias 

no topo, com uma campanha de 11 vi-

tórias em 17 jogos.

A selecção também venceu a Itália na 

«Finalíssima» que envolve o campeão 

da Copa América e o campeão da Euro.

França
Invicta em seu grupo das eliminatórias 

e embalada por ser a última campeã, a 

selecção francesa promete. Com o ata-

que liderado por Mbappé e Benzema, 

a França manteve a base dos campeões 

em 2018 e se consolida, novamente, 

como uma das principais favoritas ao 

título.

Alemanha
Apesar de ser quase rebaixada na Na-

tions League, a selecção alemã ainda 

tem seu lugar entre as favoritas da 

Copa. Fez uma óptima campanha nas 

eliminatórias, ficando em primeiro lu-

gar do grupo com com 9 vitórias em 10 

jogos disputados.

Possui um interessante ataque com Le-

roy Sané, Havertz e Timo Werner, que 

somaram ao todo 36 golos nas elimi-

natórias. 

Inglaterra

Apesar do rebaixamento na Nations 

League, a selecção inglesa ainda é uma 

das favoritas ao título. Com seu time li-

derado pela estrela do Tottenham Har-

ry Kane, a equipa se classificou invicta 

no seu grupo das eliminatórias. Em 10 

jogos disputados, foram 8 vitórias e dois 

empates. 

Espanha

A selecção espanhola chega ao Qatar 

como candidata ao troféu. A equipa do 

técnico, Luis Enrique, possui um grupo 

consolidado e jovem para a disputa.

Principais estrelas
Benzema (França)
Após uma temporada impecável em 

2021/22, a estrela do Real Madrid tem 

tudo para chegar ao Qatar como dono 

do prêmio de melhor jogador do mun-

do. Na temporada passada, marcou 44 

vezes em 46 jogos e foi a peça-chave 

para que o Real Madrid conquistasse 

o Campeonato Espanhol e a Liga dos 

Campeões. Aos 34 anos, Benzema é um 

dos motivos para parar e ver os jogos 

da França.

Courtois (Bélgica)
Courtois livrou os merengues em vá-

rias oportunidades – inclusive na final 

da Champions, contra o Liverpool. A 

expectativa é que chegue com tudo na 

Copa do Mundo, sendo um dos pilares 

defensivos da famosa geração belga.

Cristiano Ronaldo (Portugal)
Apesar de não estar  a atravessar bom 

momento de forma, a maioria dos olhos 

do mundo estarão virados para Cristia-

no Ronaldo quando ele estiver em cam-

po. Grande astro do futebol mundial 

nas últimas décadas, ao lado de Mes-

si, esta será provavelmente sua última 

Copa do Mundo. Por conta disso, não 

dá para perder o craque de 37 anos dan-

do um show nos gramados.

Kane (Inglaterra)
O atacante do Tottenham, que pela se-

melhança com o nome ganhou o apeli-

do de hurricane (furacação, em inglês) e 

é a maior esperança da selecção inglesa, 

que amarga 56 anos sem um título 

mundial. 

Lewandowski (Polônia)

Para muitos, o melhor atacante da ac-

tualidade. Lewangol, como é conheci-

do,  veste a camisa 9 do Barcelona. Pela 

Polónia, é capitão desde 2014 e o maior 

artilheiro da história da selecção. 

Com dois prémios de melhor jogador 

do mundo, Robert Lewandowski, aos 

34 anos, deve jogar sua última Copa e 

atrair muitos holofotes. Mas vai ser di-

fícil chegar longe na competição, já que 

a Polónia não está entre as candidatas 

ao título.

Mané (Senegal)
A nova estrela do Bayern de Muni-

que também aparece na lista daqueles 

que merecem uma atenção especial na 

Copa do Mundo. Talvez o grande astro 

do futebol africano neste momento, Sa-

dio Mané estará no Qatar depois de ser 

decisivo para a classificação de Senegal 

ao Mundial, com uma dose de drama, 

diante do Egito, nos penaltis.

Thomas Müller (Alemanha)

O grande artilheiro Müller pode se 

tornar o maior artilheiro da história se 

fizer 3 golos em 2022. Ele ultrapassa 

Ronaldo, com 15, e Klose, com 16, se 

conseguir esse feito.

Aos 32 anos, essa também deve ser a úl-

tima Copa da estrela alemã, que marcou 

seu nome na história, inclusive deixan-

do o dele no 7 x 1 contra o Brasil em 

2014.

Mbappé (França)
Campeão mundial com a França na 

Rússia, com apenas 19 anos, Mbappé 

chega para sua segunda Copa do Mun-

do em outro patamar. Agora, o craque 

é uma das estrelas do PSG e disputa 

espaço de igual para igual com Messi e 

Neymar no badalado elenco. 

Messi (Argentina)
É difícil pensar em uma Copa do Mun-

do nos últimos tempos sem pensar em 

Lionel Messi. Vice-campeão da Copa 

de 2014 com a Argentina, o craque vai 

para seu quinto Mundial, que também 

pode ser o último de sua carreira. E 

provavelmente é aquele no qual o joga-

dor chega com menos peso nas costas.

Neymar (Brasil)
Neymar ainda é o grande expoen-

te da selecção brasileira e figura entre 

os principais nomes que disputarão a 

Copa do Mundo – e para os adeptos 

brasileiros ainda significa a esperança 

do brilho na busca pelo hexa.

(Compilação: Paulo Mubalo)

Eu

  

longoalcancebeleza1045@hotmail.com

GP de F1 no Brasil 

George Russell não conseguiu conter as lágrimas ao comemorar 

sua primeira vitória com uma corrida que incluiu duas partidas 

de Safety Car, sem falhas de liderança.

Ele em Interlagos torna-se no 113º vencedor diferente de um 

GP de F1 e o 20º da Grã-Bretanha, com sua vitória no circuito onde fez 

sua primeira aparição no fim-de-semana de corrida quando pilotou pela 

Force India em 2017.

Isso coloca 25 pontos à frente de seu companheiro de equipe, Lewis Ha-

milton, que terminou em segundo, pela terceira corrida consecutiva.

A Mercedes bloqueou a primeira fila em Interlagos e converteu a sua pri-

meira dobradinha, depois de mais de dois anos, na dobradinha em Imola 

2020.

Os Mercedes Boys reduziram a diferença da Ferrari para 19 pontos, na 

luta pelo segundo lugar no Campeonato de Construtores.

Max Verstappen não se arrependeu da falha, na ultrapassagem de Lewis 

Hamilton. Durante o Grande Prémio de São Paulo. Explicando que tinha 

�razões� para não favorecer uma posição ao companheiro de equipe, Sér-

gio Pérez, no final da corrida.

Verstappen atacou Hamilton pela P2, após um reinício antecipado do Sa-

fety Car, mas a dupla entrou em conflito no meio da curva icónica de 

Senna, mandando os dois pilotos para fora da pista e forçando o holandês 

a parar para reparos.

Enquanto Verstappen questionava pelo rádio, onde ele deveria colocar o 

seu carro, os comissários eram da opinião de que o homem da Red Bull era 

o culpado e lhe deram uma penalidade de cinco segundos � aumentando 

o esforço, de uma recuperação já difícil.

Verstappen questionou a abordagem de Hamilton, dizendo: �Para ser ho-

nesto, dei a volta por fora e imediatamente senti que ele não ia deixar 

espaço. Eu simplesmente fui, ele não me deixou espaço, então, eu sabia 

que íamos ficar juntos.

“Isso lhe custou a vitória na corrida, para mim me deu cinco segundos. 

Não teria importado nada para a minha corrida, porque estávamos muito 

lentos. Mas é uma pena. Pensei que poderíamos correr muito bem juntos, 

mas a intenção dele não era para correr...”

Verstappen subiu de P17 para P7, quando a prova entrou nos momentos 

finais. A Red Bull informou-lhe que ele poderia passar Pérez, que estava 

a lutar com pneus médios, em uma tentativa de atacar os carros à frente.

No entanto, estava sob a condição de que, se ele não conseguisse recuperar 

o terreno, Verstappen devolveria o lugar a Pérez, que estava numa acesa 

luta pelo P2, na classificação dos pilotos com o piloto da Ferrari Charles 

Leclerc, algo que o actual bicampeão mundial, Max Verstappen, se recusou 

a fazer, antes de explicar as suas razões nas entrevistas pós-prova.

�É por isso que fui falar com a equipe antes de vir para cá. Colocamos 

tudo na mesa, porque eu dei as minhas razões. Não vou dizer porquê, mas 

acho que eles entenderam. Eu já lhes tinha explicado antes, então não era 

novo para mim, e não era novo para eles�, disse Verstappen.

�Acho que é mais importante como equipe, agora que finalmente nos 

sentamos juntos, e realmente colocarmos tudo na mesa e seguimos em 

frente. Vamos para Abu Dhabi e claro que queremos vencer a corrida, mas 

também se houver uma chance de ajudar o Sérgio Pérez, eu irei. Mas é por 

isso que era importante termos esse encontro agora.”

Verstappen acrescentou que podia entender a frustração de seu compa-

nheiro de equipe, mas reiterou que tinha seus motivos e, quando pres-

sionado se tivesse algo a ver com o fim de semana do Grande Prêmio de 

Mônaco.

Da parte de Pérez, o mexicano prometeu “continuar a trabalhar em equipe�

depois de discutir a situação internamente, já que ele lamentou, no final da 

corrida, os pneus mais duros, comparados com os mais macios dos rivais.

“Foi realmente decepcionante. Foi de mal a pior depois do Safety Car. 

Estávamos com os pneus errados. Não consegui colocar nenhuma tem-

peratura no pneu e pude vê-los a passar, então fiquei realmente muito 

desapontado. Agora para Abu Dhabi, estou muito ansioso”, resumiu.

Mundial de futebol começa neste domingo

A constelação de estrelas

Lewis Hamilton agraciado com título de cidadão honorário do Brasil.

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Título: Pedido de Cotação e propostas técnicas (RFQ) para contratação de um 
provedor de serviços de IT para melhorar o Aplicativo de Gestão de Negócio 
de Pulverização do Provedor de Serviço de Pulverização de cajueiros
Supervisor: Gerente do Programa, Programa de Estratégia de Entrada de Caju 
Localização: Nampula, Moçambique
Tipo de contrato: Consultoria
Data de início do Contrato : Janeiro de 2023

I. Introdução:
A TechnoServe trabalha com pessoas empreendedoras do mundo em desen-
volvimento para construir fazendas, negócios e indústrias competitivas. Somos 

para a pobreza, ligando as pessoas à informação, ao capital e aos mercados. 
Nosso trabalho está enraizado na ideia de que, dada a oportunidade, ho-
mens e mulheres trabalhadores, mesmo nos lugares mais pobres, podem gerar 
renda, empregos e riqueza para suas famílias e comunidades. Com quase cin-
co décadas de resultados comprovados, acreditamos no poder da iniciativa 
privada para transformar vidas.

II. Descrição do programa:
A TechnoServe tem prestado assistência técnica às indústrias, agronegócios 
e empresários com elevado potencial de crescimento em Moçambique há 
mais de 20 anos, desde que o nosso escritório foi inaugurado em 1998. Temos 
ajudado a criar um sector agrícola comercial competitivo e sustentável, que 
tem gerado oportunidades para os pequenos produtores e fornecedores ru-
rais, para além de novas oportunidades de emprego para os pobres rurais. 
Embora tenhamos trabalhado em várias cadeias de valor em Moçambique, 
a TechnoServe é particularmente conhecida por criar um impacto duradouro 
no sector do caju. A TechnoServe trabalhou inicialmente para criar um sector 
de processamento de caju no norte de Moçambique, e mais tarde também 
ajudou os agricultores a ter acesso a melhores insumos, práticas agrícolas e 
mercados mais competitivos. A TechnoServe está actualmente a implementar 
o projecto Cajú+ que é uma componente do Programa Promove AgriBiz que 
visa apoiar ao Instituto de Amêndoas de Moçambique (IAM) para implemen-
tar uma transição do actual sistema de subsídios de agroquímicos do cajú 
para uma cadeia de fornecimento de insumos de agroquímicos mais susten-
tável com o envolvimento do sector privado na venda e distribuição directa 
dos insumos químicos para os agrodealers, provedores de serviço e produtores. 
Este projecto foi originalmente concebido com duas fases. Na Fase I, o pro-
jecto foi capaz de desenvolver uma nota conceitual da estratégia de alar-
gamento da cobertura de tratamento químico do cajú com envolvimento do 
sector privado, compreendendo uma fase de transição de subsídios através 
de um envolvimento profundo dos actores da cadeia de valor do cajú, traba-

com o sector privado. Esta nota de conceito da estratégia foi aprovada pelo 
IAM, depois apresentada e aprovada pelo Conselho Consultivo do Ministé-
rio da Agricultura. Está agora à espera da aprovação do Ministro para a sua 
adopção integral. Além disso, o IAM e a TechnoServe realizaram em conjunto 
pilotos na temporada passada para testar o uso de vouchers e canais de 

o foco principal foi deslocado para o apoio ao setor privado, onde há uma 
oportunidade de ver resultados mais rápidos e estabelecer as bases necessá-
rias para que o setor privado possa se mover rapidamente assim que o subsídio 
do governo mudar. Isso resultará na expansão do acesso do setor privado à 
pulverização de produtos químicos, em um serviço de pulverização mais am-
plo e, eventualmente, em maior produtividade para os agricultores.

III. Âmbito do trabalho:
A TechnoServe Moçambique, convida a sua empresa a participar nesta soli-

e experiência de trabalho) para a melhoria do aplicativo do provedor para 
o negócio de pulverização de caju. Esta aplicação permitirá aos provedores 
de serviço de pulverização de caju acompanhar os seus clientes e ter uma 
declaração de rendimentos básica para avaliar o status do seu negócio e 
ajustar em conformidade. Isto estará ligado a uma avaliação do aumento do 
custo de fazer negócios como subsídios a serem gradualmente eliminados, 

-
viços, e para o investimento, por exemplo, no transporte. Para a maioria dos 
prestadores de serviços de pulverização, isto será um acréscimo à sua carteira 
actual, e necessitarão de apoio para avaliar a sua atratividade em compara-
ção com o seu negócio existente. Isto será relevante tanto para os provedores 
existentes que participaram no esquema de pulverização do IAM no passado, 
como para os novos provedores que estão a iniciar o serviço comercial de 
pulverização. 

-
vedores de serviços de pulverização gerir todas as actividades relacionadas 
com a Gestão Integrada do Caju (Maneio Integrado do Cajú - MIC) com par-
ticular ênfase no tratamento químico do cajueiro.
As principais funcionalidades integradas nesta aplicação serão:

-
-

res)
-

tamento químico dos cajueiros (quantidades de árvores tratadas, intervalos, 

tipos de produtos utilizados)
Registo dos atomizadores: registo de atomizadores, marcas, datas de aquisi-
ção e status operacionais dos mesmos
Compra de produtos químicos: locais de compra, fornecedores, preços, mar-
cas e quantidades de produtos químicos.
Finanças: registo de despesas e lucros relacionados a actividade de trata-
mento químico
Caju FAQ (Perguntas Frequentes): possibilidade de consulta de um manual 
digital sobre as principais técnicas de cultivo do cajueiro.
Para além da aplicação androide deverá está solução deverá ter um painel 
de controlo web que permite a análise dos dados em tempo real, bem como 

Tanto o aplicativo Androide como o painel de contro web já existem e estão 
a ser utilizados pela equipa do Projecto. Para instalar e utilização deste apli-
cativo os provedores de serviço de pulverização precisam de um dispositivo 
Telefone de tela sensível (Smartphone) com a versão Androide 6.0 ou superior.

-
ção contínua da aplicação, bem como para melhorar certas funcionalidades 
e aspectos, tais como permitir aos utilizadores editar/apagar dados que en-
tram, melhorar a sincronização da informação, ajustar as etiquetas de campo 
de inglês para português, e garantir credenciais de segurança actualizadas 
no painel de controle da web.

-
lhes adicionais sobre os requisitos da solução desejada.

IV. PRINCIPAIS DEVERES E RESPONSABILIDADES:

PAPEL DA FIRMA DE CONSULTORIA
Reportando ao Gestor do Programa, esta função irá trabalhar em estreita co-
laboração com o Gestor do Programa e a equipa do projecto: 
1. Personalização da funcionalidade da Aplicação de Gestão Empresarial 

do Cajueiro: prestar Assistência Técnica, bem como Serviços de Desenvol-
vimento Tecnológico no âmbito do projecto Caju+.

2. -

dentro do seu grupo ou especialistas e atribuí-los para trabalharem com 
a equipa do projecto.

O âmbito do trabalho e a modalidade serão determinados caso a caso, 

V. Habilidades e Experiências Necessárias:
Experiência em PHP e Flutter 
Experiência em experiência de utilizador/UX e interface de utilizador/UI 
design
Experiência na construção de interfaces web reactivas usando Javas-
cript, HTML, CSS, Reagir

 híbridas e nativas 
usando Java, Kotlin e Flutter
Forte experiência em backend de software e bases de dados relacionais
Plataformas de alojamento no local e em nuvem como AWS e cPanel

VI. Tarefas baseadas na entrega
Esta modalidade será utilizada quando o Contratante necessitar do desen-

todos os recursos necessários para completar uma tarefa e será responsável 
pela sua conformidade com os critérios do Teste de Aceitação do Utilizador 
(“UAT”). 
Todo o pessoal utilizado deve ser proveniente dos currículos apresentados du-
rante a proposta e já aprovados pela TechnoServe.

-
nalidade, que será depois dividido em fases, cada uma com itens de entrega 

fase.
Após a conclusão de cada fase e passagem do UAT, o Prestador de Serviços 

pagamentos no prazo de 30 dias após a recepção.
VII. CALENDÁRIO DO PROJECTO

Início do Projecto: Janeiro de 2023
Duração do Projecto: 12 semanas, sendo que a proponente deve apresentar 
relatório do progresso do trabalho.

VIII. CRITÉRIOS DE SELECÇÃO

-
pacidade e experiência para trabalhar com a TNS para desenvolver a apli-
cação.
As respostas a esta RFQ serão avaliadas e pontuadas com base nos seguintes 
critérios:
O teste inicial para avaliar o nível de competências da equipa será necessário 
para a primeira fase de selecção. Após a aprovação no teste, avaliaremos 
com base no seguinte:

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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1. Preço - 60%.

2. Experiência da Empresa - 20%.

semelhantes com o sistema Android e com interface web.

3. Plano de trabalho - 20%.
O Provedor deve apresentar um plano de trabalho detalhado para realização dos objec-
tivos esperados neste trabalho.

IX. TERMOS E CONDIÇÕES
1. O Pedido de Orçamento não é e não será considerado uma oferta pela TechnoServe.
2. Todas as respostas devem ser recebidas na ou antes da data e hora indicadas no RFQ. 

Todas as respostas tardias serão rejeitadas.
3. 
4. 

ser válidos para todo o período fornecido pelo provedor de serviços.
5. -

6. A TNS reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer cotação ou cancelar o pro-
cesso de aquisição em qualquer altura, sem atribuir qualquer razão, e não terá qual-
quer responsabilidade perante quaisquer vendedores que apresentem RFQs por tal 
rejeição ou cancelamento da aquisição.

7. O TNS reserva-se o direito de aceitar a totalidade ou parte da cotação ao adjudicar 
a compra, encomenda/contrato.

8. Toda a informação fornecida pela TNS nesta RFQ é oferecida de boa fé. Os itens 
-

-

9. A TNS reserva-se o direito de exigir a qualquer proponente que celebre um contrato 
de não divulgação.

10. Os concorrentes são exclusivamente obrigados a pagar todos os custos, de qualquer 
tipo, que possam ser incorridos pelo concorrente ou por quaisquer terceiros, relacio-
nados com a Resposta. Todas as Respostas e documentação de apoio passarão a 

Resposta e documentação de apoio, que tenham sido claramente marcadas como 

X. FORMA/CONTEÚDO DA RESPOSTA

1. Língua Portuguesa.
2. Conter o custo detalhado em meticais (e se possível em dólares americanos), com 

3. 
4. 

do tipo de serviços sendo solicitados por esta RFQ.
5. Fornecer pelo menos 3 referências para em trabalhos semelhantes para projectos 

web hospedada e backend.
6. Incluir um nome de contacto, endereço electrónico, e número de telefone para faci-

litar a comunicação entre a TNS e o vendedor.
7. Currículos de todos os membros da equipa (note-se que apenas os currículos apresen-

tados poderão trabalhar no projecto)
8. Um breve esboço da empresa e/ou do principal inquirido, incluindo:
- Se o fornecedor de serviços for uma empresa - denominação legal completa, jurisdição 
legal e endereço da empresa nome legal completo e país de cidadania do Presidente e/
ou Director Geral da empresa
- Se o fornecedor de serviços for um indivíduo / parceria nome legal completo, morada e 
cidadania do respondente principal

XI. CALENDÁRIO DE RFQS

Lançamento de RFQ 16 de Novembro de 2022

Prazo para perguntas sobre a RFQ das par-
tes  interessadas

22 de Novembro de 2022

Respostas a perguntas distribuídas a todas as partes in-
teressadas

25 de Novembro de 2022

Propostas submetidas à TechnoServe pelos Presta-
dores de Serviço

02 de Dezembro de 2022

para discutir as propostas 
05-07 de Dezembro 2022

09 de Dezembro de 2022

XII. Notas Adicionais:

-
das a aplicar. Os candidatos baseados na região são encorajados a candidatar-se.
Com nosso compromisso com a diversidade, nos orgulhamos de ser um empregador de 

-
nero, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade, status de 

Respostas e perguntas devem ser endereçadas para: buy+MZ+P0014377@tns.org; 

Moreira Chonguiça em concerto 
de lançamento do disco 

O Centro Cultural Franco-Moçambicano acolhe hoje sex-
ta-feira, dia 18 de Novembro, a partir das 20h00, na sala 
grande, o concerto do lançamento do disco do músico 
Moreira chonguiça.

Denominado “Sounds of peace”- Sons da paz, o disco tem 
participações de  Hélder Gonzaga (baixo), Vando Infante 
(bateria), Nicolau Cauaneque (piano), Alcídio Pires (per-
cussão). Colaboram ainda - Onésia Muholove, Valdemiro 

-
nhia de Canto e Dança, entre outros. 

O álbum foi gravado na Friends Studios Productions Mo-
zambique. Foi misturado e masterizado por Murray An-
derson na Milestone Studios, em Cape Town, África do 
Sul.

-

-
do pela rica diversidade e multiplicidade de línguas e 
tribos que caracterizam a paisagem cultural de Moçam-
bique, Moreira Chonguiça usou melodias vocais, ritmos 
e instrumentos em várias músicas cantadas nos diversos 
idiomas; por exemplo, a música 1 “Orera Khurera”, é da 
província de Nampula cantada na língua Makhuwa que 
é falada por cerca de 6 milhões de moçambicanos que 
se encontram também nas províncias de Cabo Delgado, 
Niassa e Zambézia.

A música 2, “Myadi vya Imumu” e a música 7 “Kwetu kwa 
Sidudu” são cantadas em Makonde, língua falada na pro-
víncia de Cabo Delgado. As músicas 4 “Ndzakurhandza”, 
5 “Mamana wanga, 6 “Hosi” e 12 “Nghwazi” são cantadas 
em Changana, que é uma língua que faz parte do gru-

-
na, Citshwa e Copi) e Nguni (falada pelas tribos Swazi, 

A Coca-Cola SABCO Moçambique, realizou esta semana, 
-

cado moçambicano, a ocasião contou com a presença de 
parceiros de negócio e representantes da Sociedade Civil.

Com o ambiente como directriz de negócio, a Coca-cola 
fez saber que deseja construir uma cadeia de valor que 
permita a eliminação de garrafas plásticas no ambiente.

Narrando a trajectória da Coca-Cola em Moçambique, 
Duncan Wyness, Director geral da Coca-Cola Sabco Mo-
çambique,  referiu que a empresa está presente no País 
desde 1993 e possuí 3 fábricas localizadas em Maputo- 
Matola Gare, Chimoio e Nampula. Duncan referiu ainda 
que desde 2010 já foram investidos aproximadamente 276 
milhões de dólares. 

Jennifer Jamal, Especialista de sustentabilidade, enfatizou 
a importância da reciclagem e demonstrou como a Co-
ca-Cola Sabco Moçambique actua na redução da poluição 
plástica sobre o ambiente, tendo referido que, a Coca-
Cola Moçambique pretende ajudar a colectar e reciclar o 
equivalente a 100% das garrafas plásticas-PET vendidas 
nos mercados até 2030 assim como tornar todas as emba-
lagens 100% recicláveis até 2025 e para tal, tem vindo a 
trabalhar com 5 grandes centros de colecta e reciclagem 
deste material. 

 Neyde Pires, Directora de Assuntos Corporativos da 
Coca-Cola para África Austral, referiu que o impacto da 
sua empresa no mercado moçambicano, está acima da su-
pressão da necessidade do produto no mercado mas que 
contribui na dimensão económica, ao gerar empregos di-
rectos e indiretos a mais de 6 000 mulheres e jovens o que 
gera renda para mais de 40, 000 membros da família. 

Neyde referiu ainda que a Coca-Cola Moçambique, in-
veste anualmente pouco mais de 31 milhões de meticais 
em projectos de empoderamento de mulheres e jovens 
colectores assim como o processo de colecta, reciclagem e 
valorização das garrafas PET. 

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Mozambique, convida as 
empresas interessadas, a submeterem a sua Manifestação de In-
teresse para a prestação de serviços de formação técnica, ope-

Pemba.

Â

O âmbito de trabalho inclui:

Ministrar formações Técnicas baseadas em competências para 
Operações relativas à Indústria de Petróleo & Gás e GNL. A 
matéria da formação técnica especializada deve incluir, mas 
não se limitar, a uma auditoria interna de Conformidade, Ma-
rítima, HSE, Laboratório, Manutenção e HSE Operações;

Implementar programas, ferramentas e soluções customiza-
das/feitas sob medida para avaliar as lacunas de competên-
cias e conhecimentos no sentido de colmatar essas lacunas;

Implementar uma ferramenta de formação na área de Per-
formance e Compliance,

acreditação, atestando que os titulares adquiriram as com-

aplicável);

Ministrar, diretamente ou através de parceiros, formação 

em áreas educativas seguras. Os cursos ministrados devem 
incluir diferentes níveis de antiguidade e competências, em 
conformidade com as normas internacionais, e abranger vá-
rias áreas disciplinares;

Entregar formações personalizadas e sob medida, projetadas 

Tais cursos serão ministrados através de módulos presen-
ciais, em Pemba ou e-learning, conforme necessário;

Fornecer informações completas sobre as instalações exis-
tentes em Pemba, plano de segurança e os seus planos com-

-
cias a serem ministradas durante cada curso;

Apresentar um plano para uma Unidade de Formação Mul-
-

Nebosh, STCW, OPITO), no prazo de 6 meses, a partir da 
adjudicação do contrato;

Apresentar um plano de preparação do centro de formação 
para ministrar formações no país com equipas locais, prepa-

-
tejam prontos a ministrar formação no País, no prazo de 12 
meses a contar da adjudicação do contrato;

Apresentar um plano para construir e operar um centro de 

formação em BOSIET/FOET, no prazo de 18 meses a partir 
da adjudicação do contrato;

As empresas interessadas em participar nesta Manifestação de In-
teresse, deverão apresentar a seguinte informação e documentação 
obrigatória que comprove:

I.    Requisitos Técnicos:

a) Uma cópia da licença válida da Empresa para operar, emitida 
pela autoridade competente.

c) Brochura.

-

documentos que comprovem a conformidade da Empresa com as 
normas internacionais.

f) Evidências de experiência mínima de 10 anos na prestação de 
Formação Técnica Especializada para a Indústria do Petróleo e Gás 
e GNL, e cartas de referência relevantes para a prestação de servi-

g) Implantação do Sistema de Gestão de GNL;

h) Segurança do processo para GNL;

i) Indução básica de segurança offshore e formação em emergên-
cia;

k) Máquinas e Instrumentação;

l) Sistemas de Gás Inerte e Nitrogênio;

m) Turbinas Aeroderivadas - Operação e Manutenção;

em Pemba, Moçambique.

-
-

-
sultados e Fluxo de Caixa. Os referidos documentos deverão 

como a entidade registada em Moçambique da Empresa que 

-
car se pretende efectuar o seu registo imediato em Moçam-

d)  Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos principais 

valores);

e) Caso deseje submeter a sua Manifestação de Interesse

-
pectivo papel que cada membro irá desempenhar no poten-

deve ser fundamentada por um Acordo ou “Memorando de 

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Entendimento” devidamente assinado por cada membro do 
grupo. 

As empresas interessadas neste convite devem enviar a sua Ma-
nifestação de Interesse registando a empresa no nosso website 

Eni Rovuma Basin B.V.)

https://enispace.eni.com/en_US/registrazione.page  

Uma vez concluído o registro da Empresa, na “Área Privada” será 
possível criar o pedido de resposta a esta Manifestação de Interes-
se:

Para aceder ao procedimento de Candidatura, aceda à secção “My 
”.

Ao clicar no item acima você pode acessar as funcionalidades de:

Para quaisquer questões e apoio, pode entrar em contato com nos-
so serviço de apoio de operações:

e-mail: ebusiness.support@eni.com

Uma vez submetida a Manifestação de Interesse no formulário de 
inscrição do website
deve ser enviado para:

e-mail: erb.Public.announcement@eni.com

O envio do email deve se referir ao assunto do Anúncio Público e 
ao seguinte código de mercadoria: 

No aplicativo do site, na secção “Objecto do aplicativo”, a área 
“Origem do convite” deve ser preenchida da seguinte forma: 
“prestação de serviços de formação técnica, operacional 

Sujeito à entrega e conformidade de toda a documentação aci-
ma, as Empresas interessadas nesta Manifestação de Interesse 
podem receber da Eni Rovuma Basin B.V. -
cação, podendo ainda ser incluídas no processo de licitação para 
as atividades em questão. 

Este inquérito não será considerado como um convite à apresen-
tação de propostas e, portanto, não representa ou constitui qual-
quer promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo por 
parte da Eni Rovuma Basin B.V., de celebrar qualquer acordo 
com qualquer empresa que irá participar desta Manifestação de 
Interesse. 

-
paração da Manifestação de Interesse serão de total responsabi-
lidade das empresas, as quais não terão direito a qualquer reem-
bolso por parte da Eni Rovuma Basin B.V..

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Mani-
festação de Interesse -
denciais e não serão divulgados ou comunicados a pessoas ou 
empresas não autorizadas.

A data limite para submissão da documentação referente a Ma-
nifestação de Interesse para o endereço do site acima indicado 
é -
tral. A documentação recebida após a data e hora indicada não 
será aceite.

invites in-
terested companies to submit their Expression of Interest

for Oil & Gas and LNG business, in Mozambique, through a 
training center in Pemba.

The scope of the work includes the following: 
Provision of competency based Technical Training for Op-
erations and HSE for the Oil & Gas and LNG Industry. The 
subjects of the specialized technical training shall include 
but not be limited to Compliance, Marine, HSE, Laboratory, 
Maintenance and HSE internal auditing;
Implement customized/tailor made programs, tools and 
solutions in order to assess skill and knowledge gaps and 
close such gaps;
Implement a Training Performance and Compliance tool to 

-

creditation attesting that the holders have acquired com-
-

plicable);

Training on real industrial units that have been converted 
into secured educational areas. The courses provided shall 
include different levels of seniorities and skills in line with 
international standards and cover various subject areas;
Provide Customized and tailor-made Training designed spe-

-
vided through in presence or classroom modules in Pemba 
or e-learning, as needed;
Provide complete information on facilities in place in Pem-
ba, security plan and their full course outlines identifying 
the full range of competencies to be delivered during each 
course;

Present Plan for a Multipurpose Training Unit that shall be 

within 6 months from contract award;

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Present a plan to prepare the training center to deliver train-
ing in country with local teams, by preparing national train-

within 12 months from contract award; 

training center, to provide BOSIET/FOET training, within 18 
months from contract award;

Interested companies should send their Expression of Interest, 
submitting the following information and documentation via the 
website indicated below: 

I. 

a) A copy of Company’s valid license to operate issued by 
the relevant authority.

b) 
c) Brochure. 
d) 

Standards.  
e) 

documents providing the Company compliance with in-
ternational standards.

f) Evidence of minimum 10 years’ experience in the provi-
sion of Specialized Technical Training for the Oil and Gas 
and LNG Industry and relevant references letters for the 

g) HSE Management System implementation;
h) Process safety for LNG;
i) Basic offshore safety induction & emergency training;
j) Laboratory Safety and Management of Chemicals; 
k) Machinery and Instrumentation; 
l) Inert Gas & Nitrogen Systems;
m) Aero derivative Turbines - Operation & Maintenance;
n) Production Chemistry & Flow Assurance;
o) 
p) -

ba, Mozambique.

II.  

a) 
of the Legal/Legal Entity and contact person for receiving 

b) 

statement. These documents must be provided by the 
-

pany registered in Mozambique that may enter as the 
subject of the contract; 

c) 
registered, the Participant shall indicate whether it would 
be willing to register promptly and the estimated period 
for doing so; 
Structure of the Company or Group with the list of main 

stock exchange); 
e) If you wish to submit your Expression of Interest as a 

respective role/position that each member will play in the 
potential project. The intention to form a Consortium or 

of Understanding” duly signed by each member of the 
group. 

Interested Companies should submit their Expression of Interest 
by providing all the documentation requested above, through 

https://enispace.eni.com/en_US/registrazione.page

Once the registration of the Company is completed, in the “Pri-
vate Area” it will be possible to create the application to re-
spond to this Expression of Interest:

To access this section, from the side menu select “ -
tions”.

By clicking on the above item, you can access the features of:

Displaying and edit the self-application questionnaire

Creating a new self-application

Elimination of a self-application practice

Sending the self-application

Search for self-application practices

For any issues and support, you can contact our service opera-
tions support:

e-mail: ebusiness.support@eni.com

Once submitted the EOI within the website application, your 
application I.D. number must be Shared to: 

e-mail: erb.procurement@eni.com

The submission e-mail must refer to the Public Announcement 
subject and also the following commodity code:

In the website application, in the section “Object of the Appli-

follows: -

Subject to the submission and compliance of all the above 

Package, and may also be included in the bidding process for 
the said activities. 
This consultation shall not be considered as an invitation to 
tender and therefore does not represent or constitute any 
promise, obligation or commitment of any kind on the part of 

-
dum of understanding with any Company participating in this 
Expression of Interest. 

Any costs incurred by the interested Companies in preparing 
the Expression of Interest will be the sole responsibility of the 
Companies who will not have recourse in this regard to Eni 

All data and information provided under this Expression of 

disclosed or communicated to unauthorized persons or com-
panies. 

The deadline for submission of documentation relating to 
the Expression of Interest is set to 23rd

. Documentation received after the indicated date 
and time will not be accepted. 

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Pedro Madruga (Texto)

18ª cambalhota do Tsunami!

- 
Então, Zefinha que conversa foi aquela com o guarda?
- Tu que vives nas zoropas até podes não acreditar, Divina...

- Diga-me, logo. Eu acredito em ti, minha irmã!

- Primeiro ele deixou-me chegar ao portão para depois me chamar, como se fôssemos tão 

íntimos... E mal aproximei-me dele, assim um pouco mais juntinho. Ainda bem que não 

estava a cheirar álcool, nem nadinha de nada, e logo começou com aquela conversa de que não me 

aconselhava a sair de casa hoje...

- O quê?

- Isso, mesmo, prima. O tipo disse assim, ahh, ´sinhora milor nãu sairi`. Bem sabes tu que já nem 

a minha mãe me diz uma coisa dessas... Ainda por cima aquele guarda que tratamos dele como se 

fosse uma pérola... Foi longe demais...

- Eu, como, sabes, vivo fora do país. Acho que não foi à toa que ele deu esse conselho, prima.

- Isso é verdade. Depois de apertar-lhe bem, lá me disse que teve um sonho onde eu aparecia toda 

espatifada e sem roupa. Já imaginaste o filme, Divina?

- Mas por que tu haverias de cair numa armadilha dessas, Zefa?

- Ele disse que o povo pode confundir-me com essa malta do governo, coisa e tal...

- Heheheheheh... (risos descontrolados da Divina)

- Achaste graça, mana?

- Não, nada (secando os olhos antes inundados de lágrimas de riso). Nada disso, filha! Sabes, Zefa. 

O tipo fez-te um elogio brutal. Tu devias gravar essas palavras. Ele achou-te tão linda, tão linda 

que mereces um cargo governamental... (risos, novamente).

- Ei-pá. Não tinha apanhado essa ideia. Aquele gajo deve ser um filósofo/poeta. Eu é que sou uma 

distraída... Podemos alugar o Fabiano à malta do governo. Com essa estória da TSU eles precisam 

de alguém para antecipar cenários. Talvez assim até o próprio Primeiro-Ministro Maleiane teria 

noção das cascas de banana, à saída do Parlamento...

- Tá-za-ver. Business thinking. Podias montar uma start-up... coisa e tal...

- Eu teria um negócio sentadinha. Malta Arsénio e Emília que andam preocupados com o futuro, 

essas regalias e mordomias de lá onde nasce o sol, isso já não seria problema, nem Divina?

- Zefa, esse poder te levaria para bem longe. Mesmo os mais-velhos que estão mortinhos de curio-

sidade sobre a linha de sucessão das águas grandes podiam ter esse cenário destapado.

- Quer dizer, a estória do poder, se vai para zona centro ou quê...

- Bingo! Isso seria, com certeza um não assunto para preocupar madodas como Gundana, Hama 

Thai e Dai. Estariam sossegadinhos a dar papinhas aos bisnetos e trinetos...

*

- Nesse filme do Fabiano não faltou o irmão Marista João Torcato.

- Irmão, irmão Torcato. Aquele da Manhiça? 90 anos de vida não é coisa pouca, Zefa. Eu vi pelas 

fotos do SAVANA. Não fui à celebração eucarística, mas é como se eu estivesse lá. Muita gente 

pensa que fui à Inglaterra a pé... Mas se não fosse o irmão Torcato talvez estivesse a vender amen-

doim numa esquina qualquer.... Foi graças a ele e à Igreja São Miguel Arcanjo da Manhiça. O 

irmão Torcato peregrina pela Manhiça há mais de 20 anos, quase todos os membros da Associação 

dos amigos e naturais da Manhiça passaram pelas suas mãos, Zefa. Ao longo de 20 anos, desen-

volveu a missão educativa dos irmãos Maristas, na escola da Igreja, na escola missionária Marista 

e nas escolas públicas. Foram eventos (celebração eucarística e um convívio lúdico) ambos repletos 

de depoimentos de reconhecimento, agradecimento e de recordações.

- Também com esse teu nome, Divina. Só podias, nem. Ainda bem que vocês souberam prestar 

essa homenagem ao irmão Torcato, pela sua dedicação, personalidade e por ser essa chama que 

influenciou gerações e gerações da Manhiça.

*

- Okay. Ok. Gostei da ideia, prima. Ainda bem que estás a prestar-me esta consultoria de borla... 

Mas agora vamos almoçar num sítio muito especial no mercado do povo. Vais adorar, Divina!

- Eu adoro tudinho que tu adoras, querida!

-E, pensado cá para os meus cabelos brancos, ainda sou capaz de tirar protagonismo a algumas 

igrejas, por aí!

- Outras até fecharam por disputas e rivalidades... Mas não toques nos partidos, ainda perdes essa 

Guerra que hoje em dia parece uma febre univesal...

- Acho que vou experimentar ver como pode ficar o primo Ossufo. 

- Não, não, deixa-te de cambalhotas, filhas. Essas eu conheço bem. Nenhum tsumani pode destruir 

esse sonho, Zefa!

- Ainda acredito em ti, Divina e no nosso Fabiano. Esse deve ser o capítulo mais quente da Ma-

druga TV, antes do mundial...

Ilec Vilanculos (Fotos)
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OComissário da União Afri-
cana para Paz e Segurança, 
Bankore Adoye, disse, nesta 
segunda-feira, em Maputo, 

que continuam a prevalecer grandes 

desafios nos órgãos eleitorais africa-

nos que precisam urgentemente de ser 

ultrapassados. 

Dos desafios apontados por aquele 

dirigente, destaca-se a aplicação da 

tecnologia, sobretudo em processos 

de voto e contagem, que continua de-

ficiente, o que faz com que prevaleça 

a aposta em modelos arcaicos, a frágil 

capacidade e recursos financeiros e a 

rotação dos gestores dos órgãos elei-

torais, principalmente na gestão de 

resultados dos processos eleitorais de-

pois de anunciados. 

Relativamente ao último ponto men-

cionado, a fonte referiu que existe a 

preocupação de encontrar soluções 

para os constantes litígios pós-eleito-

rais, justificados pelos contestadores, 

muitas vezes, com a falta de transpa-

rência e credibilidade dos órgãos elei-

torais. 

-

tas, nesta semana, em Maputo, no 

contexto da realização do sétimo Fó-

rum continental anual dos órgãos de 

administração e gestão eleitoral que se 

realizou entre os dias 14 e 15. 

-

ma que se destina a promover a apren-

dizagem entre os pares aproveitando 

os modelos aprendidos durante a sua 

realização na gestão eleitoral no conti-

nente africano, como forma de eterni-

zar o objectivo de promover a efectiva 

e gestão eficiente de eleições pacíficas, 

credíveis e democráticas em África. 

Relativamente à constante ocorrência 

de conflitos pós-eleitorais, o comissá-

-

tal está a fazer-se uma abordagem in-

tegrada que tem a ver com a prevenção 

de conflitos e na observação eleitoral. 

Nesta abordagem, explicou, tem-se 

atenção com os sinais de alerta prévios 

e depois trabalha-se com os órgãos 

eleitorais para discutir as possíveis so-

luções. 

Momentos como o Fórum havido, 

são importantes para a partilha de ex-

periências entre os órgãos eleitorais do 

continente para se encontrar soluções 

de conflitos que prevalecem. 

“Temos missões que trabalham seis 

meses antes das eleições. Vão para o 

terreno para ver se há algum sinal de 

alguma perturbação e resolver esse 

problema antes das eleições terem lu-

gar”, disse. 

Salientou que no próximo ano espera-

se que o continente africano organize 

14 processos eleitorais, desde as gerais 

às legislativas e autárquicas estando 

prevista, também, uma assistência aos 

países que deverão escolher os seus 

representantes para que as eleições 

ocorram de forma transparente e de-

mocrática. 

que existe a preocupação de proteger a 

integridade e credibilidade dos órgãos 

eleitorais, porque constituem os guar-

diões da democracia. 

Precisamos de órgãos fortes
Por sua vez, o presidente da Comissão 

Nacional de Eleições de Moçambique, 
Carlos Matsinhe, assinalou que se es-
pera que com a partilha, discussões e 
propostas que surgiram do encontro, 
sobre como gerir os processos eleito-
rais, Moçambique consiga tornar os 
seus órgãos mais robustos e transpa-
rentes. 
Disse que os órgãos eleitorais precisam 
de ser mais fortes e resilientes, capazes 
de ultrapassar quaisquer desafios que 
surgirem. 
“Em Moçambique temos um processo 
eleitoral sempre regular e o que preci-
samos é que esse processo cresça e os 
órgãos fiquem cada vez mais robustos”, 
disse.

com Matsinhe, foi de aprender como 
os países africanos que realizaram 
eleições no contexto da Covid-19, de 
modo a assimilar as experiências que 
estes órgãos tiveram, naquele momen-
to atípico que o mundo viveu. 
Sublinhou que há o interesse de me-
lhorar, igualmente, a credibilidade da 
CNE perante os actores políticos e a 
sociedade em geral que, muitas vezes, 
mostram-se desconfiados. 
“Temos países que realizaram eleições 
e não houve contestação, mas também 
temos outros que realizaram e houve 
um nível de contestação [...]. Nós que-
remos explorar isso, ouvir isso e ver o 

que podemos fazer para que também 

no futuro as nossas eleições sejam rea-

lizadas e que haja menos contestação e 

menos barulho”, apontou.  

(Elias Nhaca)

Finalmente, Madame BB veio a público reconhecer que as canoas 

asiáticas não só trazem pó em trânsito, como também o produto é 

consumido localmente, incluindo nas escolas. Nada que não fosse do 

transacionadores? 

dos raptos, que ela bem disse que é a principal fonte de financiamento 

ao terrorismo. Por vezes para o seu próprio bem, há verdades que nem 

os investigadores profissionais querem saber. 

E já agora, onde é que o partidão foi buscar tanta mola para tão luxuo-

sas e poderosas máquinas? Para uma sociedade normal, esta seria uma 

pergunta justa e legítima. Mas o que para uns é normal não tem de ser 

necessariamente normal para outros. Eh, não fala política...

Numa cerimónia de encerramento de um curso numa academia mi-

litar, o engenheiro do Planalto deixou de falar de assuntos militares 

para destratar os professores que andam furiosos por conta da TSU. 

reivindicação de qualquer trabalhador é a greve. Um bom operário sabe 

bem disso.

também têm a sua própria versão. Só que esta falhou redondamente, 

fazendo sobreviver a dignidade na política. Quem não gostou da brin-

cadeira foi o urso, que estava à espera de ver o seu principal cliente a 

reassumir o protagonismo do passado. 

Depois de ter servido como vaca leiteira do glorioso, em tempos de 

vacas gordas, a operadora amarela continua a trilhar por águas turvas, 

executivo diz que o estudo que vai recomendar o caminho a seguir será 

apresentado no princípio do próximo ano. Vamos aguardar!

Dados oficiais indicam que a companhia da bandeira nacional come-

çou a descolar da crise ao ponto de já apresentar resultados opera-

cionais positivos desde ano passado e este ano projecta um bilião de 

que a companhia não tenha autonomia de voo. 

--
Enquanto as operações de exportação e importação de produtos ali-

mentares estão semi-paralisadas em Nacala, as autoridades agrícolas 

fingem que acreditam na independência do judiciário e continuam 

de braços cruzados perante o conflito que está a deteriorar dezenas 

de milhar de toneladas de gergelim, feijão bóer, amendoim e caju que 

para o partidão têm as suas contrapartidas.

eventuais desesperam em Nacala. Há semanas que não há trabalho 

cadeados continuam nos portões à espera de nova ordem. Para o inte-

rior, a comercialização agrícola prossegue em ritmo tchova xita duma...
Uma das razões que se alvitra para a “distração” no ministério do tigre é 

o ruído dos números da campanha agrícola 2021-2022, que a máquina 

-

ral já veio dizer que o país está fora da lista da insegurança alimentar. 

Em voz baixa
Há semanas, houve muitas interrogações sobre a visita surpresa que o 

Bali, na Cimeira do G-20 talvez expliquem porque o início da campa-

-

nalto sonha com outras safras das profundezas do banco do Rovuma... 

A conclusão saiu de um Fórum em Maputo

Órgãos eleitorais africanos 
continuam frágeis

Pneus   
Baterias

Óleos
Filtros

Correias
Shield e mais...

Rua do Comércio - Bairro Machava - nr:10.01 - R/C - Cell: 845144488 / 845118297 / 875906061 - Email: mundodepneus@gmail.com
           MATOLA

Alinhamentos 
de viaturas ligeiras, 4X4 

e carrinhas até 8 toneladas
Montagem e balanceamentos de pneus 

Mudanças de óleos
Remendos

Vulcanização

VENDEMOS

CN

Os presidentes Paul Kagame (Ruanda) e 
Emmanuel Macron (França) se reuniram 
em Bali no início desta semana.

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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BVM distingue Absa Bank 
OAbsa Bank, um dos 

maiores bancos no siste-
ma financeiro moçam-
bicano, acaba de ser re-

conhecido pela Bolsa de Valores 

de Moçambique (BVM), como o 

“Maior Banco de Custódia” por 

empresas registadas na Central de 

Valores Mobiliários (CVM) em 

2022.

Patrícia Darsam, directora da Ban-

ca Corporativa e de Investimentos 

do Absa, assinalou que esta distin-

ção é mais uma prova do compro-

misso do banco em dinamizar o 

mercado de capitais moçambica-

no, bem como no fortalecimento 

de relações sustentáveis com os 

seus clientes e parceiros. 

 “É com orgulho que recebemos a 

premiação atribuída pela BVM na 

categoria de Maior Banco de Cus-

tódia por Empresas registadas na 

CVM, pelo registo do maior nú-

mero de empresas na Central de 

Valores Mobiliários durante o ano 

de 2021. Este prémio é mais um 

reconhecimento do nosso esforço, 

dedicação e entrega de serviços e 

produtos de excelência ao merca-

do, estando directamente ligado 

foi reconhecida pelo seu papel 

como Melhor Intermediário Fi-

nanceiro no Mercado Bolsista, o 

que, segundo Darsam, demonstra 

o esforço do Absa em reforçar o 

seu apoio ao mercado financeiro 

moçambicano em várias frentes.

A18ª edição do Mozam-

bique Fashion Week 

(MFW) terá lugar de 5 

a 11 de Dezenmbro na 

cidade de Maputo, num evento 

que juntará cerca de 150 estilistas 

de Moçambique, África do Sul, 

Itália e Japão.

O anúncio da realização do even-

to foi feito numa conferência de 

imprensa em que estiveram pre-

sentes representantes das várias 

entidades envolvidas no progra-

ma, liderado pela DDB Moçam-

bique.

Os promotores do evento consi-

deram que a edição deste ano terá 

uma duração de sete dias, ultra-

Mozambique Fashion Week volta aos palcos

ADirecção do Instituto Nacional de Saúde (INSS) esteve 

esta semana (15 a 17 de Novembro) reunida em Conse-

lho Consultivo, um encontro que decorreu na província de 

Inhambane, para avaliar a implementação das actividades 

do Plano Económico e Social referente ao ano 2022 e perspectivar 

o futuro.

No encontro, foram apresentados, para além dos balanços de execu-

ção das actividades do ano em curso, o Plano Económico e Social, 

Orçamento de Estado do INS referente a 2023 e a avaliação da 

Estratégia Científica do INS 2016-2025.

Como temas de discussão, virados à preparação do INS para os 

próximos tempos, foram abordados cinco tópicos, nomeadamente 

as Lições da Pandemia da Covid-19 e das emergências de saúde 

pública 2019-2022; fortalecimento das delegações provinciais; me-

lhoria do ambiente científico do INS e preparação da instituição 

para o futuro.

Participaram da reunião os directores nacionais e delegados pro-

vinciais do INS, chefes de departamentos autónomos e centrais, 

repartição autónoma, bem como os presidentes dos comités institu-

cionais de Ética e Biossegurança.

à confiança e fidelização dos nos-

sos clientes e parceiros. Mais um 

motivo para continuarmos a en-

contrar formas de fazer as coisas 

acontecerem”, frisou Darsam. 

Esta não é a primeira distinção 

que o banco recebe da BVM. Em 

2021, aquela instituição bancária 

INS em Conselho Consultivo

passando a de 2021, que teve apenas 

cinco dias. 

Para além da componente de exibi-

ção de moda, o festival comporta-

rá um conjunto de seminários que 

abordarão várias questões relacio-

nadas com esta área, incluindo a 

indução aos participantes sobre os 

vários modelos de negócio que po-

dem ser explorados para tornar a 

actividade sustentável. Esta compo-

nente estará a cargo do banco ABSA, 

o patrocinador financeiro do evento.

O seminário sobre moda estará a 

cargo da Fashion Week da África 

do Sul, que deverá também prepa-

rar os estilistas moçambicanos que 

deverão participar num evento se-

melhante naquele país, em Abril.

Falando na conferência de imprensa 

de lançamento da MFW,  a directora 

de comunicação do ABSA, Lara Dias, 

disse que a parceria do banco com a 

MFW está alinhada com a sua  estra-

tégia de cidadania, “pois para além de 

enaltecer os jovens e talentos nacio-

nais, queremos levá-los além frontei-

ras, bem como o nosso posicionamen-

to em comunicação para os activos de 

desenvolvimento sustentável”

Acrescentou que a MFW representa 

um casamento perfeito entre a moda e 

a cultura, e ainda uma estratégia sus-

tentável para a promoção das marcas 

e talentos nacionais, e sublinhou que 

“este ano, trazemos uma abordagem 

que nos mostra a nossa capaci-

dade de inventarmos, evoluirmos 

e mergulharmos numa nova era e 
uma nova dimensão”.
Matilde Muocha, Directora-
-Geral do Instituto Nacional das 
Indústrias Culturais e Criativas, 
disse que era responsabilidade do 
governo criar um ambiente fa-
vorável para o florescimento das 
indústrias culturais e criativas, de 
modo a que estas se tornem uma 
alternativa para a criação de traba-
lho e de renda com segurança para 
os profissionais.
São também parceiros do MFW 

a companhia aérea nacional, a 

LAM, e o Conselho Municipal da 

Cidade de Maputo. 

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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CDD inaugura escritórios do Youth Hub de Angoche 

O 
Centro para Democra-
cia e Desenvolvimento 
(CDD) acaba de inaugu-
rar o Centro de Jovens/

Youth Hub de Angoche, província 

de Nampula, estabelecido no âm-

bito do Programa Coesão Social 

no Norte de Moçambique. Este 

Programa é implementado com o 

apoio da Cooperação Suíça, e visa 

contribuir para o fortalecimento 

da coesão social nas províncias de 

Nampula, Cabo Delgado e Niassa, 

bem como catalisar o engajamento 

cívico de jovens e mulheres em es-

paços sociais, políticos e económi-

cos e, desta forma, contribuir para 

a melhoria da governação local, 

vista numa perspectiva da realiza-

ção dos direitos dos cidadãos.

Os Youth Hubs são espaços for-

mais e/ou informais para o empo-

deramento de jovens e oferecem 

uma ampla gama de programas 

em uma rede de espaços seguros 

onde os membros são livres para 

se socializar e aprender novas ha-

bilidades, ajudando a desenvolver 

identidades e desbloqueando o seu 

potencial. Com enfoque distrital, a 

abordagem dos Youth Hubs inclui 

a capacitação, recursos, networking 

e engajamento com autoridades es-

tatais e não estatais.

No acto da inauguração, o Admi-

nistrador de Angoche, Bernardo 

Alide, endereçou uma mensagem 

aos jovens, instando-os a serem 

vigilantes e a usarem o Youth Hub 

como um espaço de aprendizagem 

para promoção da paz e do desen-

volvimento do distrito.

A cerimónia de inauguração con-

tou com a participação dos líderes 

comunitários, de associações juve-

nis, representantes da plataforma 

distrital da sociedade civil e cerca 

de 60 jovens membros do Youth 

Hub de Angoche.

O momento serviu para a realiza-

ção do primeiro Policy Dialogue 

Distrital de Angoche, subordinado 

ao tema “O Papel da Juventude no 

Desenvolvimento do Distrito de 

Angoche no Contexto da Crescen-

te Ameaça do Extremismo Vio-

lento”. Os Policy Dialogues visam 

colocar os jovens emponderados 

nos Youth Hubs a liderarem, con-

cebendo e catalisando um diálogo 

público ao nível distrital, provin-

cial e regional norte, em prol de 

uma governação orientada para o 

desenvolvimento inclusivo assente 

no potencial transformacional dos 

jovens. 

Ao longo do diálogo, os jovens 

foram unânimes ao apontar o de-

semprego e a falta de oportunida-

des como factores que aumentam 

a vulnerabilidade da juventude ao 

recrutamento para os grupos extre-

mistas. Um dos desafios apontados 

é a insuficiência de instituições de 

ensino técnico-profissional, dei-

xando os jovens sem alternativas 

quando terminam o ensino secun-

dário geral. Paralelamente, quando 

os jovens terminam os cursos de 

formação profissional não encon-

tram espaços para aplicação do co-

nhecimento adquirido, através, por 

exemplo, de estágios ou emprego.

 “os jovens sabem o que fazer, mas 

não têm uma incubadora que aco-

lha e apoie as suas ideias”, frisou 

Abílio Ussene, Líder do Youth 

Hub de Angoche.

O líder dos régulos de Angoche, 

Manuel Jamal, instou os jovens a 

se posicionarem nos diferentes fó-

runs de tomada de decisão a nível 

das suas comunidades e a nível do 

governo distrital e municipal. 

O Programa de Coesão Social é 

implementado com o apoio da 

Cooperação Suíça. É uma iniciativa 

liderada pela sociedade civil (CDD, 

IESE e Fundação MASC) para 

fortalecer a coesão social no Norte 

de Moçambique. Os grupos-alvo 

são os jovens e as mulheres, vistos 

como “agentes de mudança” tanto 

individual como colectivamente. 

Convocatória
Por este meio são convocados os accionistas da 
mediacoop, SA para uma reunião da Assembleia 
Geral Ordinária que terá lugar no dia 03 de Dezembro 
de 2022, às 9 horas, nas instalações da Mediacoop, 
para tratar de assuntos de interesse da sociedade.

Maputo, 16 de Novembro de 2022
Armindo Chavana

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

IPTV

FAZ O REGISTO E GANHA 30 DIAS GRÁTIS NO PACOTE PRATA

DIAS
GRÁTIS
PACOTE PRATA

O 
conceituado estilista, Ni-

valdo Thierry, lançou, 

no último sábado, 12 de 

Novembro, na Cidade de 

Maputo, uma nova colecção de 

chinelos NT, num pomposo even-

to onde se destacou a combinação 

perfeita de glamour, beleza e re-

quinte. 

No desfile foram apresentadas vá-

rias peças femininas e masculinas 

de uma colecção concebida a pen-

sar no verão, com variados tons de 

azul, verde, vermelho, preto e cas-

tanho.

Nivaldo Thierry considera que 

este momento representa o renas-

cimento da era pós-covid-19, que 

foi cercada de incertezas no seio 

dos moçambicanos. A colecção é 

um reforço ao consumo Made in 

Mozambique. 

O estilista acredita que os chine-

los NT não são apenas um modelo 

de calçado, mas um conjunto de 

acessório com estilo, conforto e 

melhor mobilidade. Para o esti-

lista, por um lado, foi oportuno 

escolher Novembro para o lança-

mento da marca, por se tratar do 

mês da criação da marca Nivaldo 

Thierry, que coincide com o seu 

aniversário natalício (26 de No-

vembro). Por outro lado, Thierry 

escolheu este período também 

porque se caminha a passos largos 

para o fim-de-ano, época festiva, 

de férias e de viagens. Portanto, 

o estilista pensou num acessó-

rio que combinasse com o verão.  

Importa referenciar que, no âmbi-

to da colecção Renasça, na com-

ponente de vestuário, a marca Ni-

valdo Thierry marcou presença no 

Fashion Without Borders Botswa-

na, em Gaborone, nos dias 14 e 15 

de Outubro, onde exibiu mais de 

50 distintas peças, transmitindo o 

conceito original de moda moçam-

bicana. A oportunidade serviu para 

o estilista Nivaldo Thierry cultivar 

o espírito de cooperação entre os 

profissionais africanos do sector da 

moda.

Nivaldo Thierry lança 
nova colecção

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Foi inaugurado, nesta quar-
ta-feira, o Centro de Saúde 
da Naamacha, província de 
Maputo, depois das obras 

de reabilitação, resultado da par-
ceria activa entre as autoridades 
moçambicanas e os fundos da 
Agência Italiana de Cooperação 
para o Desenvolvimento (AICS).

A cerimónia contou com a pre-

sença do governador da província 

de Maputo, José Júlio Parruque, a 

administradora do distrito de Na-

maacha, Suzete Alberto Dança, o 

director dos serviços distritais da 

Saúde, Nelson Silva, as autorida-

des locais, os profissionais da saú-

de, os beneficiários desta obra e o 

director do gabinete de Maputo 

da Agência Italiana de Coopera-

ção para o Desenvolvimento, Pao-

lo Enrico Sertoli.

“Achamos muito emocionante ver 

o edifício completamente reabili-

tado num distrito muito querido 

à Cooperação Italiana e à AICS. 

Juntos, reabilitamos uma estrutu-

ra que irá melhorar o acesso aos 

serviços de saúde de todos os ci-

dadãos e de todas as cidadãs, do 

distrito de Namaacha”, comentou 

Paolo Enrico Sertoli.

A reabilitação destes edifícios é 

uma actividade realizada no âm-

bito da iniciativa “Programa de 

apoio a projectos comunitários”, 

que tem a sua origem no pedi-

do que foi dirigido à AICS, pelo 

Ministério do Género, Criança e 

Acção Social, no sentido de se-

leccionar projectos em prol de 

mulheres, crianças, idosos e pes-

soas com desabilidade. Em 2018, 

foi lançada uma manifestação de 

interesse dirigida às autoridades 

locais da província de Maputo. 

A expressão de interesse foi pro-

pedêutica para a identificação de 

uma acção no valor aproximado 

de 350 mil euros, gerida directa-

mente pela AICS em colaboração 

com as autoridades locais. O nú-

mero total de propostas recebidas 

das autoridades locais foi de 58, 

um grande número que mostra 

como as necessidades são muitas e 

o interesse das autoridades locais é 

deveras grande.

O cumprimento das áreas prio-

ritárias de interesse da iniciativa 

(Educação, Saúde e Saneamento, 

Eletrificação e Desenvolvimento 

Rural), das actividades previstas 

no convite (Construção, Reabi-

litação, Manutenção de infra-

-estruturas, aquisição de materiais 

e equipamentos para centros de 

saúde, excluindo medicamentos e 

produtos médicos) foram os crité-

rios que foram tomados em con-

sideração na escolha da acção no 

distrito de Namaacha.

Foram igualmente determinantes 

o impacto das actividades pla-

neadas nas condições de vida da 

população em causa, coerência 

com os Planos Distritais de De-

senvolvimento e cumprimento 

das áreas prioritárias de interesse 

para a iniciativa (Educação, Saúde 

Inaugurado Centro de Saúde de Namaacha
Italiana e a AICS em Mozambi-

que”, afirmou o director da AICS 

Maputo, assinalando igualmente 

que a testemunha deste compro-

metimento reside no recém-assi-

nado Plano Indicativo Plurianual 

(PIP) – 2022-2026, rubricado no 

mês de Julho deste ano, no âmbito 

da visita de Estado a Moçambi-

que do Presidente da República 

da Itália, Sergio Mattarella.

e Higiene, Eletrificação e Desen-

volvimento Rural).

 A fase inicial da intervenção no 

Centro de Saúde de Namaacha 

foi caracterizada pelo diagnóstico 

e pelo projecto das obras de rea-

bilitação. A peritagem efetuada às 

diversas construções do Centro de 

Saúde, permitiu registar, analisar e 

apontar soluções possíveis para a 

resolução das diversas patologias 

estruturais e consequente melhoria 

das condições de habitabilidade e 

funcionamento do Centro de Saú-

de. A primeira fase, com a reabi-

litação do edifício principal, cerca 

de 500 m2, foi concluída em 2020.

Na última fase das obras foram 

completamente reabilitadas as sa-

las de parto e das consultas, o bloco 

da farmácia e da enfermaria com 

adequação e reforço do edifício; 

nova cobertura incluindo a estru-

tura e tecto falso; nova pavimen-

tação com revestimento em tijo-

leira porcelânica; substituição dos 

serramentos e do sistema eléctrico 

e a introdução do sistema hidráu-

lico; pintura interior e exterior.

“A área da saúde é e continuará a 

ser, também, ao longo dos próxi-

mos anos, uma das áreas prioritá-

rias para a acção da Cooperação 

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Standard Bank 
dinamiza cadeia 
de agronegócios 

O 
Standard Bank dina-

mizou, semana passada, 

um Fórum de Agro-

negócios, uma iniciati-

va que teve lugar, na cidade da 

Beira, província de Sofala, cen-

tro de Moçambique.

Trata-se de um evento que tem 

por objectivo  apresentar solu-

ções para facilitar a comercia-

lização e exportação de produ-

tos agrícolas e ainda fornecer 

projecções macroeconómicas e 

outras informações relevantes 

para a tomada de decisões rela-

cionadas com o crescimento dos 

vários negócios no sector.

No decurso do encontro, que 

reuniu actores da cadeia de va-

lor do agronegócio da província, 

o administrador delegado do 

Standard Bank, Bernardo Apa-

rício, referiu-se à importância 

do sector de agronegócios na 

economia nacional. 

“A agricultura e todo sector do 

agronegócio contribuem com 

mais de 25% para o PIB (Pro-

duto Interno Bruto) de Mo-

çambique, daí o sector merecer 

especial atenção dos fazedores 

de políticas de governação, as-

sim como do sector financeiro”, 

frisou.

Nesta senda, conforme indicou, 

o Standard Bank tem estado a 

apoiar o desenvolvimento do 

sector, de modo a ajudar o país 

a passar de uma economia agrí-

cola de subsistência para comer-

cial, através da bancarização dos 

agricultores para que tenham 

acesso ao financiamento e apoio 

para o crescimento dos seus ne-

gócios.

Por sua vez, o governador de 

Sofala, Lourenço Bulha, reco-

nheceu que um dos desafios que 

se impõe é a transformação da 

produção agrícola da província 

em algo comercializável e cada 

vez mais competitivo, tanto no 

mercado interno quanto exter-

no.

“Este desafio exige a cada um 

de nós uma planificação e har-

monização correcta dos meca-

nismos e procedimentos usa-

dos a nível nacional, regional e 

internacional, para que a nossa 

produção, transformação e co-

mercialização agrícola possa 

fluir com a necessária eficiência 

e eficácia em toda a cadeia de 

valor”, disse.

Bulha acrescentou ser espectá-

vel que o fórum sirva de troca 

de experiência entre diferentes 

actores e traga soluções práticas 

no que diz respeito ao mecanis-

mo de actuação dos provedores 

de insumos, agentes de logística, 

produtores primários, processa-

dores e comerciantes do sector 

do agronegócio.

O encontro, que decorreu sob o 

lema “Promovendo a Integra-

ção da Cadeia de Valor Agrária, 

com Enfoque na Região Centro 

do País”, teve como principais 

oradores o economista chefe do 

Standard Bank, Fáusio Mussá, o 

administrador do Fundo Nacio-

nal de Desenvolvimento Sus-

tentável (FNDS), Hélio Simbi-

ne, e o director do Agronegócio 

do Standard Bank, Miguel Cor-

reia, cujas apresentações incidi-

ram, respectivamente sobre os 

temas “Conjuntura e Perspec-

tivas Económicas de Moçam-

bique”, ”Cadeias de Valor e Li-

gações de Mercado”, “Cadeias 

de Valor Agrárias, Promovendo 

Competitividade e Mais Negó-

cios”.

O evento contou ainda com a 

participação do vereador para 

área do Plano e Finanças no 

Conselho Municipal da Cidade 

da Beira, Francisco Majoi, do 

director de Serviço Provincial 

de Actividade Económica de 

Sofala, Ângelo Dista, da direc-

tora do Serviço Provincial do 

Ambiente, Ermelinda Maquen-

ze, e clientes do banco, entre 

outros convidados. 

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0


