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Banco Mundial aposta no apoio
orçamental para Moçambique
(Maputo) Falando na
manhã de ontem, após
uma reunião com o
Ministro da Economia e
Finanças, Max Tonela, em
Maputo, a Directora do

Banco Mundial para Moçambique,
Idah Pswarayi-Riddihough reafirmou
o compromisso do Banco com
Moçambique.
Apenas alguns dias depois que
o FMI anunciou o seu apoio

orçamentário ao país, Pswarayi-ao
Riddihough fez comentários
indicando que o Banco Mundial
também
fornecerá
apoio
orçamentário ao Governo. Esperacontinua pag. 2

Porto de Maputo quer materializar o sonho dos
moçambicanos de ser um porto de referência mundial
(Maputo) O porto de
Maputo já está apto para
receber navios com
capacidade de mais de
140 mil toneladas, como
resultado da conclusão
das obras de reabilitação
dos cais 6,7,8 e 9,
inaugurados
pelo
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Presidente da República, Filipe
Nyusi, esta Quarta-feira, 11 de Maio
de 2022.
A reabilitação destes cais é parte
de um pacote de avultados
investimentos que o porto tem vindo
a receber, abrindo caminho para o
aumento dos volumes de carga
manuseada, dos actuais 22 milhões

para 42 milhões de toneladas
anuais, até 2033, tal como o
estabelecido no seu respectivo
plano-director.
Falando na cerimónia de
inauguração dos quatro cais, o
Presidente da República referiu que
o porto de Maputo está a trilhar um
bom caminho para a materialização
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do sonho dos moçambicanos de ter
um porto de referência mundial que
serve a logística nacional e regional.
Sobre os desafios por
ultrapassar, Filipe Nyusi orientou o
Sector dos Transportes e
Comunicações a trabalhar para que
o transporte de mercadorias do País
explore, convenientemente, todos os
modos de transporte, capitalizando
as vantagens que cada um oferece
na cadeia logística.
O Presidente da República
observou que o desequilíbrio entre
os modos de transporte de carga,
sobretudo o rodoviário e o ferroviário
podem criar perturbações do
desenvolvimento de outras
actividades nos Corredores de
Desenvolvimento do País.
Por outro lado, Filipe Nyusi, disse
ser intenção do seu Governo que o
Porto de Maputo contribua
significativamente no acréscimo de
valor dos negócios que dele se
servem pois, além de viabilizar o
empreendimento, o aumento da
carga vai traduzir-se em mais
receita fiscal para o país, mais
emprego para os moçambicanos e
mais oportunidades de investimento.
Filipe Nyusi que falava na
inauguração de 4 Cais do Porto de
Maputo, cujas zonas de acostagem
de navios foram reabilitadas e
expandidas para receber e carregar
regularmente navios de maior
calado, abrindo caminho para o
aumento de volumes de carga
manuseados no Porto de Maputo,
destacou que são áreas que servem
fundamentalmente
para
o
escoamento de minérios, mas
continuação da pag. 1

se que um desembolso de US$ 300
milhões seja aprovado pela
directoria do Banco até o final de
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:

queremos que os gestores desta
infra-estrutura diversifiquem e
aumentem a carga..
Conforme o estadista, “os cais 6,
7, 8 e 9 do Porto de Maputo, reabilitados e expandidos recentemente
para receber e carregar regularmente navios de maior calado”.
Especificamente sobre o
Corredor de Maputo, onde o Porto
de Maputo está inserido, o
transporte de mercadorias é
dominado pelo modo rodoviário
ditando congestionamentos ao longo
da N4. No ano passado, 70%, dos
cerca de 22.3 milhões de toneladas
manuseadas no Porto de Maputo
correspondem a carga rodoviária e
a restante carga foi carga ferroviária.
Não obstante a tendência de
melhoria dos rácios de carga
rodoviária e ferroviária (em 2019 a
carga rodoviária manuseada no
Banco Mundial aposta
Junho próximo.
Estão ainda em discussão 2
outras tranches para 2023 e 2024

Porto de Maputo foi de 85%), Filipe
Nyusi exortou ao Sector para melhor
coordenação, por forma a que o
ramo ferroviário consiga atrair mais
carga, para aliviar as estradas que
se mostram mais pressionadas.
Sob Gestão da MPDC, desde
2003, o Porto de Maputo constitui a
maior unidade portuária do País que
está a implementar pacotes de
investimentos para a respectiva
ampliação e modernização como a
dragagem do canal de acesso,
reabilitação dos terminais, cais,
aquisição de equipamentos e
sistemas de gestão modernos, entre outras melhorias. Como
resultado destes investimentos, o
Porto tem registado crescimento
regular dos volumes de carga
manuseada, tendo atingido o último
recorde em 2021, ao manusear
cerca de 22.3 milhões de toneladas..
no apoio orçamental a Moçambique
para as quais os montantes não
estão definidos e estão dependentes
das reformas que o Governo vai
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introduzir.
O Banco Mundial está em
processo de finalização de sua
direcção de engajamento com
Moçambique, que definirá a
estrutura de parceria do país e abrirá

caminho para um acordo conjunto
com o Governo e outros parceiros
de desenvolvimento, incluindo a IFC
e a MIGA.
Pswarayi-Riddihough agradeceu
ao Governo e reconheceu o seu foco

em várias reformas, destacando o
seu actual impulso para a
transparência, governação e
atenção à parte mais vulnerável da
população.
(redacção)

“Reitores têm responsabilidades acrescida na promoção das
boas práticas na gestão das universidades” - PR NYUSI
(Maputo) O Presidente da
República, Filipe Nyusi, disse que os
reitores reitores têm uma
responsabilidade acrescida na
promoção das boas práticas de
gestão das universidades, como
instituições-modelo no processo de
construção duma sociedade sã e
próspera..
“Estamos a falar de uma gestão
mais inclusiva, participativa e
democrática das instituições.
Estamos a falar de transparência e
eficácia, incluindo a gestão dos
recursos públicos e processos de
eleição dos órgãos colegiais,
apoiados por um sistema robusto e
de confiança de monitoria e
avaliação de desempenho do
pessoal. Estamos a falar de
valorização do Homem, factor principal para o sucesso duma
universidade”, vincou Filipe Nyusi,
sublinhando que “o activo principal
de uma nação está no saber-fazer,
no domínio da ciência e da
tecnologia. Por isso, a riqueza e principal promotora do progresso de
uma nação é a qualidade do seu
capital humano. Isto quer dizer que
não podemos desenvolver o país
sem recursos humanos de
qualidade”.
Segundo mo PR, “a nossa
universidade deve ser qualificadora
de mão-de-obra. O seu papel-chave
é de produzir conhecimento,
transmitir e difundi-lo. Neste
momento, em Moçambique, à
semelhança dos outros países, a
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nossa grande luta no ensino superior, caracteriza-se pela expansão e
maior acesso, ao mesmo tempo que
incrementamos a qualidade do
ensino, investigação e extensão,
face às exigências da sociedade e
da economia”.
Acima de tudo, “as nossas
instituições de ensino superior não
se devem transformar em locais de
mera distribuição de folhas de papel
chamadas diplomas. O orgulho de
um estabelecimento universitário
não deve basear-se neste ou
naquele diploma que possui, ou no
número de palestras que promove
com diversos oradores, mas na sua
contribuição no conhecimento, na
formação de mais e melhores
técnicos para o país e na resolução
dos problemas reais que afectam o

país”.
Filipe Nyusi que falava ontem em
Maputo, na cerimónia de tomada de
posse do Reitor da Universidade
Eduardo Mondlane e dos ViceReitores da Universidade Lúrio,
dirigindo, especificamente para os
de dentro e de fora da UEM, referiu
que “o Professor Doutor Manuel
Guilherme Júnior foi um dos três
nomes saídos do processo de
selecção levado a cabo pelo
Conselho
Universitário
da
Universidade Eduardo Mondlane e
por mim homologado, depois de
colher sensibilidades nos sentidos
vertical e horizontal”.
Por outro lado, “o Professor
Doutor Manuel Guilherme Júnior é
docente universitário e investigador
continua pag. 13
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TERMÓMETRO

Hoje,previsão de tempo
parcialmente
nublado/
limpo.Temp.: Máx. 27 Min. 20.
Amanhã. previsão de tempo
totalmente limpo. Temp.: Máx. 31
Min.20. Sábado, previsão de
tempo totalmente limpo. Temp.:
Máx. 29 Min.20. Domingo,
previsão de tempo parcialmente
nublado
e
chuva.
Temp.:Máx.27Min
21.
F o n t e : http://weather.edition.cnn.com
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H o j e , Ministro da Defesa
Nacional, Cristóvão Artur Chume,
orienta no Clube Militar cerimónia
de acreditação de adidos de
defesa, 8h30.Hoje, Presidente do
Conselho Municipal de Maputo,
Eneas Comiche, dirige no Hotel
Avenida cerimónia de divulgação
de resultados do Projecto Muva
Tech, um programa de inserção
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PARA O FINANCIAMENTO AO AGRO-NEGÓCIOS:

Criado na Província de Manica um Task Force
(Maputo) O Secretário de Estado

em Manica, Edson da Graça Fran-

cisco Macuácua, recebeu na terçafeira, dia 10 de Maio, a Comissão
Executiva do Access Bank, liderada
por Eneas Comiche.
No encontro foram discutidas
estratégias de financiamento ao
desenvolvimento da Província de
Manica, Bancarizaçao da Província
e inclusão financeira.
Na ocasião foi criado um task
Force,
para
estruturar
oportunidades de financiamento
para as principais cadeias de valor
produtivas na província de Manica.
O task force é constituído por
representantes do Governo, do
Banco, do Conselho Empresarial de

CÂMBIOS/USD
11.05.2022 - Nova Iorque
Moeda
RENO
VAÇÕES & NO
VAS ASSIN
ATURAS 2022
RENOV
NOV
ASSINA

Lembramos aos nossos estimados assinantes e anunciantes, que
já estão a decorrer os processos de renovações das subscrições de
novas assinaturas para 2022 e os contratos para inserção de
anúncios publicitários. Os pagamentos são efectuados em cheque ou
transferências bancárias para conta: 109-1216281003; NIB:
000301090121628100372 - Standard Bank. Para informações
adicionais, contactar o Gerente da empresa, Senhor Zacarias do
Couto: celulares 82 83 69 710/848106656/860187013/82 97
76533/840152631
e/ou
por
E-mail:vertical@
clubnet.co.mz,zacariasdocouto@hotmail.com,victorjustinom@gmail.com,

Coroa/D
Coroa/N
Coroa/S
Euro
Iene
Libra/GB
Rand
Real

compra
5.74
5.52
6.46
0.74
89.35
0.62
8.68
2.03

(fonte: pt.exchange-s.org/
converter/USD/JPY/1)

Um jornal por Fax: Proprietário - Repórteres Associados Lda.; Número de Registo de Título; GABINFODispensa do registo-DE-2001. Número de Entidades Legais-100067056(02/07/2002). Editor: Victor Matsinhe;
Redacção: Avenida Sebastião Marcos Mabote, Q. 12, R. 10, Bairro das Mahotas(Distrito Municipal Ka Mavota),
Maputo(Cidade das Acácias e Jacarandás), Moçambique, Cel: +258 82 97 76 533/+258 84 01 52 631/+258 86 018.
70 13. E-mail: vertical@clubnet.co.mz;victorjustinom@gmail.com,;Assinaturas mensais: - ordinária: 1.500 Mt;
institucional: 2.000 Mt; embaixadas e ONGs estrangeiras: 2.100 Mt e Agências de Comunicação e Publicidade;
2.900 Mt e outras moedas ao câmbio do dia. Número de Registo Fiscal(NUIT): 400096686
Maputo, 12.05.2021
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Manica e da Agência de Desenvolvimento de Manica. (redacção)

Comissão do Plano e Orçamento da AR
congratula gestão dos CFM
(Maputo) A Comissão do Plano e
Orçamento da Assembleia da
República congratulou a empresa
Portos e Caminhos de Ferro de
Moçambique (CFM), pela robustez
financeira que continua a apresentar,
mesmo perante os eventos
extremos registados nos últimos
dois anos, no território nacional.
António Niquice, presidente
daquela comissão na Assembleia da
República que falava durante uma
visita efectualida recentemente,
enalteceu o grau de solvabilidade da
empresa, facto que a permitiu
contribuir com cerca de 49 milhões
de dólares em impostos em 2020.
No ano seguinte, conseguiu
encaminhar aos cofres do Estado,
cerca de 80 milhões de dólares,
consagrando-se como a segunda
maior empresa contribuinte de
impostos no país.
Niquice considera que pelos
resultados é uma empresa que
apresenta um grau de solvabilidade
muito positivo. Sustentou que os
números apresentados são um
indicador bastante encorajador.
O parlamentar encorajou ainda a
companhia a investir mais no
transporte de passageiros, pois
trata-se de uma área sensível numa
altura em que ainda persistem
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muitas
lacunas
que
os
transportadores rodoviários não
conseguem colmatar.
O Presidente da Comissão do
Plano e Orçamento reconheceu ainda que a empresa CFM desempenha um papel extremamente importante na circulação de pessoas e
bens, daí que é pretensão dos
deputados que ela tenha um papel
mais interventivo na componente de
responsabilidade social, embora
não seja sua área negócios.
RESULTADOS
OPERACIONAIS
ATINGEM 3,5 MIL MILHÕES DE
METICAIS
Durante a interação com os
deputados, o Presidente do
Conselho de Administração dos
CFM, Miguel Matabel fez saber que
a sua companhia registou lucros
situados em 3,5 mil milhões de
meticais, como resultado das suas
operações ferro-portuárias.
Matabel referiu ainda que apesar
dos ciclones que fustigaram o país,
causando incidentes ferroviários do
tipo descarrilamento, fraca oferta de
carga ferroviária, aliado ao impacto
negativo da pandemia da Covid-19
que assola o país desde Março de
2020, o resultado alcançado pela
empresa é satisfatório.
Sustentou que mesmo perante
este quadro a empresa apresentou
um crescimento em relação ao ano
2020/2021, mostrando robustez em
termos de números. “Portanto,
houve um resultado positivo apesar
de grandes despesas que nós
tivemos para dar cobro as
incidências dos ciclones”, disse.
Explicou que apesar de o
transporte de passageiro não ser a
fonte principal de receitas do CFM,

a companhia que dirige continua a
subsidiar a tarifa em cerca de 90 por
cento.
Recentemente, segundo a fonte,
a empresa investiu na aquisição de
carruagens, automotoras e outros
meios matérias, com vista aliviar a
procura de transporte nas regiões
centro e sul do país.
“O transporte de passageiros é
um sistema que nós estamos a
subsidiar, não temos lucro nesta
actividade, ela está elencada como
parte da nossa responsabilidade
social, é só ver que, recentemente,
adquirimos 24 carruagens. Neste
momento, estamos a receber
automotoras, o plano da empresa é
recebermos mais meios para o
transporte de passageiros”,
elucidou.
CPAR
PRORROGA
SESSÃO
PLENÁRIA PARA 20 DE MAIO
A Comissão Permanente da
Assembleia da República (CPAR)
reunida, esta terça-feira (10), em
Maputo, na sua XXXVI Sessão
Extraordinária, decidiu, por motivos
de Agenda Parlamentar, prorrogar
os Trabalhos da presente V Sessão
Ordinária da Assembleia da
República até o dia 20 de Maio
corrente.
Ainda no encontro de terça-feira,
a Mesa do Parlamento decidiu
passar para hoje, quinta-feira (12/
05), a Sessão Plenária do Mais Alto
Órgão do Poder Legislativo que teria
lugar nesta quarta-feira, dia11.
Recordar que a Cerimónia
Solene de Encerramento da V
Sessão Ordinária da Assembleia da
República estava marcada para a
próxima sexta-feira, dia 13 de Maio
de 2022.
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AR insta empresas
nacionais a serem
cotadas na BVM

(Maputo) AAssembleia da República (AR) insta as
empresas nacionais a serem cotadas na Bolsa de
Valores de Moçambique (BVM) de modo a beneficiarem
das vantagens que esta instituição oferece no âmbito
da diversificação das alternativas de financiamento.
O pedido foi expresso, na terça-feira (10), pelo
Presidente da Comissão do Plano e Orçamento (CPO),
António Rosário Niquice, durante uma visita de trabalho
que o grupo que dirige realizou à sede da BVM, no âmbito
da fiscalização e supervisão parlamentar.
Segundo Niquice, o parlamento moçambicano está
interessado em ver a BVM, no âmbito das suas
competências, a mobilizar cada vez mais empresas
nacionais a estarem cotadas de modo a alcançarem
os seus propósitos sem muitos sobressaltos.
"A Bolsa de Valores de Moçambique tem um papel
extremamente importante no sentido particular de atrair
as pequenas medias empresas a estarem cotadas",
disse o deputado Niquice, vincando a necessidade da
AR e a BVM estarem em sintonia na concretização de
projectos de investimento e expansão das empresas
moçambicanas.

Maputo, 12.05.2022

Notícias Breves

(Maputo) O Presidente do Conselho Municipal de Maputo,
Eneas Comiche, dirige, hoje, quinta-feira,12 de Maio, a partir
das 08:30 horas, no Hotel Avenida, a cerimónia de divulgação
de resultados do Projecto Muva Tech, um programa de inserção
digital da Jovem Rapariga. Implementado pela Associação de
Nutrição e Segurança Alimentar (ANSA) em parceria com a
MUVA e o Conselho Municipal de Maputo, o Muva Tech tem
como objectivo capacitar mulheres dos 18 aos 25 anos de idade,
residentes do Bairro de Magoanine, que têm nível médio (12ª
Classe), em matérias de tecnologias de informação e comunicação
(TICs) e formação humana (saber ser e estar). Seguidamente,
às 10:30 horas, Eneas Comiche sauda, no Átrio do EdifícioSede do Conselho Municipal, os enfermeiros por ocasião da
passagem do Dia Internacional destes Profissionais de Saúde,
12 de Maio, que se assinala sob o lema: Profissional de
Enfermagem, uma voz para liderar: Investir na Enfermagem é
respeitar os direitos para garantir a saúde global&quot;. Esta
saudação será antecedida por uma caminhada dos enfermeiros,
acompanhados pela banda militar, que partirá da Avenida
Joaquim Chissano (07:30h) até a Praça dos Heróis.
(Maputo) A Presidente da Assembleia da República (PAR),
Esperança Laurinda Francisco Nhiuane Bias, recebeu, terçafeira, em audiência de cortesia, o novo Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário da Republica de Cuba em
Moçambique, Jorge Luís Lopez Tormo. O encontro de terçafeira serviu para o Diplomata apresentar-se, como novo
Embaixador no País.
(Maputo) A Equipa Técnica Multissectorial sob a
coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (MCTES) para a apreciação e discussão da Estratégia
de Ciência, Tecnologia e Inovação de Moçambique 2022 – 2032
(ECTIM 2022 – 2032), reuniu recentemente em Maputo, com
objectivo de identificar com clareza, o fazer e como fazer,
para responder, positivamente, aos desafios actuais que a área
de Ciência, Tecnologia e Inovação enfrenta. Intervindo durante o III Workshop da equipa técnica multissectorial para
a apreciação e Discussão do “draft” da Estratégia de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Moçambique (ECTIM, 2022 – 2032),
a Secretaria Permanente do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (MCTES) Nilsa Miquidade, enalteceu a
realização do evento, pelo facto de permitir colher
contribuições sobre estratégias de desenvolvimento científico,
linhas de investigação e projectos de investigação dos vários
sectores-chave do Sistema de CTI.
(Maputo) O Ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Artur
Chume, orienta, hoje, quinta-feira, dia 12 de Maio de 2022, no
Clube Militar, pelas 08h30, a cerimónia de acreditação de
adidos de defesa. Trata-se dos Coronéis Abel Calunjinji da
República de Angola, Byungchul Lee da República da Coreia do
Sul, Flávio Palazzi da República da Itália, Aminu Bello Isa da
República Federal da Nigéria e Igor V. Selivanov da Federação
Russa. O acto contará com a participação de Embaixadores
dos países dos adidos a serem acreditados, Directores
Nacionais, Oficiais Generais e Superiores das FADM, entre
outros convidados.
(Maputo) A Empresa ENI Rovuma Basin procede, esta
quinta-feira, 12 de Maio corrente, a entrega de diverso
equipamento de laboratório ao Instituto Nacional de Saúde
(INS). Através deste acto, a ENI Rovuma Basin pretende
contribuir para o reforço da capacidade técnica do INS para
a identificação e prevenção de doenças infecciosas, incluindo
o SARS-CoV-2. A cerimónia oficial de entrega do equipamento
contará com a presença Ilesh Jani, Director-Geral do INS e
Giorgio Vicini, Director da ENI Rovuma Basin em Moçambique
e de outros quadros das duas instituições.
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O Presidente da CPO realçou
que as preocupações deduzidas
pelo grupo de deputados que dirige
advém das constatações obtidas
nas visitas efectuadas ao sector
empresarial participado pelo Estado,
tendo frisado que "algumas ainda
não cotadas na BVM".
O deputado Niquice instou a
direcção da BVM a necessidade de
mobilizar as empresas moçambicanas a internacional as suas marcas
para obter maiores ganhos.

Por seu turno, o Presidente da
BVM, Salim Cripton Valá, mostrou
preocupado com o facto da maioria
das empresas moçambicanas não
estarem cotadas na BVM, tendo
revelado que presentemente apenas
cinco (5) estão cotadas.
Depois de enaltecer a pertinência
da visita parlamentar à instituição
que dirige, Vala explicou que a BVM
tem como principais desafios, entre
outros, a cotação de mais
empresas para o mercado

accionista e obrigacionista, o
aumento da capitalização bolsista e
o crescimento do funcionamento ao
sector privado.
Criada pelo Governo em 1998, a
BVM é uma praça financeira de
preferência na oferta de produtos e
serviços no mercado de capitais e
tem como propósito diversificar as
alternativas de financiamento,
promover a captação da poupança
e direccionar a poupança para o
investimento produtivo.

República Checa eleita sucessora
da Rússia no Conselho de Direitos Humanos da ONU
(Maputo) A República Checa foi
tera-feira eleita pela AssembleiaGeral da ONU, com uma maioria de
157 votos, como sucessora da
Rússia no Conselho de Direitos
Humanos, com um mandato válido
até Dezembro de 2023.
A República Checa, única
candidata ao lugar, precisava de
uma maioria de 97 votos para ser
eleita, mas superou esse número
em 60 votos, num total de 180
possíveis. Foram ainda registadas
23 abstenções.
O assento foi abandonado em 07
de abril pela Rússia, após a sua
suspensão do Conselho de Direitos
Humanos pela Assembleia-Geral da
Organização das Nações Unidas
(ONU), por iniciativa dos Estados
Unidos e devido à invasão russa da
Ucrânia. O mandato da Rússia neste
órgão expirava em 2023.
Com sede em Genebra, o

Conselho de Direitos Humanos,
composto por 47 membros, é o principal fórum das Nações Unidas para
esta área.
Além de promover os direitos
humanos, a sua missão é rever
regularmente a situação humanitária
nos países membros da ONU.
Também pode abordar qualquer
questão urgente durante reuniões
excecionais, como foi o caso da
Ucrânia, apesar da oposição de
Moscovo.
Desde a invasão iniciada em 24
de Fevereiro, a Rússia já foi excluída
de várias estruturas internacionais,
incluindo dentro do sistema da ONU,
reduzindo a sua capacidade de
influenciar o cenário internacional.
Além do Conselho de Direitos
Humanos, Moscovo foi suspensa da
Organização Mundial do Turismo
(OMT, 159 Estados-membros, com
sede em Madrid), com a estrutura

(Maputo) A Universidade da Beira
Interior (UBI), de Portugal, atribuiu,
no dia 30 de Abril último, o título de

Doutor Honoris Causa ao Prof.
Doutor Orlando Quilambo, em
reconhecimento do seu trabalho em

internacional a argumentar que a
ofensiva militar russa em curso na
Ucrânia é contrária aos "valores" da
organização.
Recentemente, em eleições da
ONU em Nova Iorque, a Rússia não
conseguiu ser eleita para os
conselhos de administração do
Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF) e da agência da
ONU Mulheres, devido a
candidaturas rivais de última hora,
disseram diplomatas à AFP.
Nas mesmas eleições, Moscovo
também perdeu ao tentar obter
assentos no Comité da ONU
responsável pelas Organizações
Não-Governamentais
(lugar
estratégico para o reconhecimento
das mesmas) e no Fórum
Permanente sobre Questões
Indígenas. Neste caso, a Ucrânia
ganhou o assento originalmente
destinado à Rússia.

Orlando Quilambo recebe título de Doutor
Honoris Causa da UBI de Portugal

Maputo, 12.05.2022

prol da gestão de qualidade no
ensino superior.
A cerimónia de outorga teve lugar
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no Auditório da Faculdade de
Ciências da Saúde daquela
universidade, contando com a
presença
de
grandes
personalidades, destaque para a
Ministra para a Coesão Territorial de
Portugal, Ana Abrunhosa.
Quilambo foi distinguido por ter
se destacado na promoção da
formação de quadros altamente
qualificados em Moçambique e nos
países da lusofonia.
Na mesma ocasião, foi
igualmente distinguido com o
mesmo grau o Prof. Doutor Orlando
Manuel José Fernandes da Mata,
Reitor da Universidade Mandume ya
Ndemufayo (Angola).
O Prof. Doutor Orlando
Quilambo, Reitor da UEM desde
2011, ingressou nesta instituição no
primeiro grupo de “8 de Março”
declarado pelo Presidente da
República, Samora Moisés Machel,
em 1977.
Nesta universidade, para além
das
funções
de
Reitor
desempenhou, igualmente, as
funções de Director-Adjunto das
extintas Faculdades de Educação
e de Biologia, Director da Faculdade
de Ciências, Director Científico e
Vice-Reitor Acadêmico.
Nos últimos 20 anos, esteve
ligado a organismos regionais e
internacionais da área de
educação, tendo sido Presidente da
Associação das Universidades

Africanas, Vice-Presidente da
Associação do Ensino à Distância
das Universidades de Língua
Portuguesa, Associação das
Universidades de Língua Portuguesa,
Membro
do
Conselho
de
Administração da SANORD, SARUA
e RUFORUM.
Com esta outorga, Orlando
Quilambo passa a integrar a lista de
outras personalidades reconhecidas
pela Universidade da Beira Interior,

com destaque para António
Guterres, Ramalho Ianes, Francisco
Pinto Balsemão e José Viega Simão.
Refira-se que, nos primeiros anos
de independência, a Universidade da
Beira Interior foi responsável pela
formação
de
quadros
moçambicanos sobretudo na área
da indústria têxtil. Actualmente,
alguns estudantes moçambicanos
frequentam cursos de diferentes
áreas de conhecimento.

APLICATIVO INOVADOR DISPONIBILIZA SERVIÇO DE TELEMEDICINA :

Plataforma Dr. Moz garante
mais e melhor saúde aos moçambicanos
(Maputo) Acaba de ser lançada,
em Moçambique, a plataforma Dr.
Moz - um aplicativo online que chega
a todo o país e garante atendimento
médico geral e especializado nas
áreas de saúde e bem-estar.
Trata-se da primeira plataforma
que garante um serviço de
telemedicina em Moçambique,
desenhada para utentes e
profissionais com o objectivo de
levar mais e melhor saúde a todos
os moçambicanos. Este novo
aplicativo permite estabelecer
interacção entre médicos e
Maputo, 12.05.2022

pacientes, fazer marcação de
consultas e localizar os profissionais
mais adequados às necessidades
de cada um. Possibilita, ainda, a
identificação de medicamentos,
farmácias, clínicas, hospitais e
serviços ligados ao sector da saúde
e bem-estar. Tudo sem que o
paciente/utilizador tenha de sair de
casa.
Liderada por profissionais com
comprovada experiência, a Dr. Moz
tem como principal propósito garantir
que todos os moçambicanos
tenham acesso facilitado a serviços

de saúde e bem-estar, através de
soluções práticas que contribuem
para a promoção da saúde,
prevenção de doenças e agilidade
na obtenção de cuidados médicos
diversificados.
Segundo Sabina Ali, co-fundadora
do aplicativo Dr. Moz, esta
plataforma é um mecanismo
eficiente para auxiliar na identificação
e tratamento precoce de várias
doenças. "Com a ajuda da Dr. Moz,
muitos problemas de saúde podem
ser evitados ou tratados nos estágios
iniciais. Por exemplo, muitas vezes,
vertical nº 5.057, pag.9/16

TotalEnergies
Moçambique
anuncia hoje os
vencedores da
3a Edição do
Desafio
Startupper do
Ano
(Maputo) A Total Energies Marketing Moçambique, é uma empresa
que actua em Moçambique no setor
do gás natural liquefeito e lidera
iniciativas de alcance comunitário no
país para promover educação, agroalimentação, saúde infantil e apoio
à comunidade.
Com o objectivo de apoiar jovens
empreendedores africanos com
idades compreendidas entre os 18
e os 35 anos, com ideias inovadoras
e com impacto positivo nas suas
comunidades e no planeta, a
TotalEnergies
Marketing
Mozambique lançou no ano
passado a 3ª edição do "The
Startupper of the Year Challenge",
Sob o lema "As ideias precisam de
energia para crescer!",
O desafio foi lançado aos jovens
empreendedores de 32 países do
continente africano e visa
desenvolver potencial inovador para
saúde
pública,
segurança,
educação, acessibilidade e outras
questões
que
afetam
as
comunidades locais.
Para marcar o final da 3a edição
do Desafio Startupper do ano, terá
lugar, hoje, quinta-feira, 12 de Maio,
em Maputo, no Hotel Radisson, a
Gala do anúncio dos vencedores.
A gala terá lugar as 17H30
minutos, antecedida de uma
conferência de imprensa a ter lugar
as 15H30 minutos, no mesmo local
e será dirigida por Luísa Diogo,
Madrinha do projecto.
Maputo, 12.05.2022
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para algumas pessoas que estão
muito ocupadas e não têm tempo
para ir ao médico para algo tão trivial
como uma tosse ou uma dor de
estômago, esta negligência pode
resultar em problemas mais graves
como uma pneumonia ou úlcera.
Através da plataforma, apenas com
um clique, torna-se possível realizar
uma consulta a partir de qualquer
lugar sem ter de se deslocar
fisicamente",
frisou
aquela
responsável.
Basit Gani, médico de clínicageral, salienta o facto desta
plataforma ajudar a reforçar a
conexão médico-paciente. "Nos tempos actuais, a telemedicina tornouse uma ferramenta importante para
a manutenção do vínculo médicopaciente. A consulta presencial não
é a única forma de exercermos o
nosso papel como médicos. Com o
DR MOZ, os pacientes podem pedir
orientações, tirar dúvidas, solicitar
algum pedido médico. Penso ser
uma forma de honrar o juramento de
Hipócrates, pois um médico não
abandona os pacientes, e a teleme’
dicina veio garantir exatamente isso",
acrescentou o clínico.
Os utilizadores da plataforma
podem também identificar locais
onde adquirir medicamentos que
necessitem, bem como encontrar
informação sobre a localização e
horários de funcionamento de
hospitais ou clínicas.
A Dr. Moz disponibiliza um vasto
conjunto de dados úteis sobre
hospitais, centros de saúde, postos
de saúde, clínicas, consultórios
médicos, clínicas dentárias,

farmácias, laboratórios de análises
clínicas, profissionais particulares,
centros de meditação e yoga,
psicólogos, nutricionistas, personal
trainers e ginásios, entre outros, de
forma a poder abranger as mais
variadas necessidades.
De forma gratuita, disponibiliza,
ainda, uma base de dados com
informações detalhadas sobre
potenciais doadores de sangue que,
em caso necessidade, são contac’
tados para ajudarem a salvar vidas.
Associado
aos
serviços
gratuitos, o aplicativo garante aos
utilizadores mais frequentes e com
necessidades específicas e
contínuas de saúde pacotes
promocionais de subscrição. Ao
utilizar a Dr. Moz, o utente beneficia
ainda de descontos especiais nas
consultas médicas presenciais e
online e na compra de
medicamentos.
Todos os profissionais e
utilizadores interessados em obter

mais informações podem fazê-lo
através do site www.drmoz.co.mz.
Dr. Moz
Apostando em serviços de
excelência, a Dr. Moz é uma
plataforma digital que tem como
objectivo auxiliar os seus utilizadores
na busca facilitada por serviços de
saúde
e
bem-estar,
em
Moçambique. A tecnologia foi gerada
pela ADN África - uma empresa
criada por profissionais com
experiência comprovada no sector
das tecnologias de informação e
comunicação em África, Europa e
América-Latina que pretendem ser
agentes de "disruptive innovation",
contribuindo para o crescimento e
melhoria dos mercados e sectores
onde actuam. Através da introdução
de soluções e modelos de negócio
verdadeiramente diferenciadores
assentes na Inovação, Tecnologia e
Empreendedorismo, numa óptica
de verdadeira inclusão.

RESPONSABILIDADE SOCIAL NA PROVÍNCIA DE SOFALA :

Comando provincial da PRM recebe material
de construção doado pelo Moza Banco
(Maputo) O Comando provincial
da Polícia da República de
Moçambique (PRM) em Sofala,
recebeu esta quarta-feira, 11 de
Maio, material de construção para a
construção e o melhoramento das
infra-estruturas da 8ª esquadra da
Manga na cidade da Beira.
Trata-se de material composto
por chapas de zinco, cimento de
Maputo, 12.05.2022

construção, varões de ferro, tubos,
arrames entre outros, doado pelo
Moza Banco noâmbito da sua
política de responsabilidade social
que tem como um dos seus
principais focos, o desenvolvimento
de actividades que contribuam para
o progresso económico e social das
comunidades onde o Banco actua.
Momentos depois da entrega, o

Presidente da Comissão Executiva
do Moza, Manuel Soares, disse que
a doação servirá para apoiar na
criação de condições condignas de
trabalho para a nossa corporação,
"Concedemos este apoio porque
somos sensíveis aos reais
problemas dos nossos parceiros e
no caso concreto da nossa PRM e,
acima de tudo, porque queremos
vertical nº 5.057 pag.11/16

fazer parte da solução dos mesmos,
contribuindo activamente para o
desenvolvimento inclusivo e
sustentado do país ".
A Secretaria de Estado em
Sofala, Stella Zeca, saudou a
iniciativa do Moza Banco e disse que
a doação vem como um presente
há muito esperado, "queremos
manifestar os nossos sinceros
agradecimentos pela gentil e
importante doação realizada pelo
Moza Banco à nossa policia numa
altura em que celebramos a semana
da nossa corporação. Esta doação
será usada no melhoramento das
condições de trabalho da PRM,
particularmente dos agentes afectos
à oitava esquadra da Manga.
Sabemos que para um País em
claro crescimento como o nosso, a
participação
de
todos
é
indispensável ".
Importante recordar que o Moza
Banco doou, em finais do ano

passado, mobiliário de escritório à
Secretaria de Estado da província de
Sofala e igualmente procedeu com
a entrega de módulos (contentores
adaptados para escritórios) ao

Município da Beira que serão
utilizados para colecta de taxas e
impostos segundo deu a conhecer
o presidente da Autarquia Albano
Carige.

Brigada do INSS instala-se na fábrica
Texmoque em Nampula
(Maputo) Uma brigada técnica da
Delegação provincial do Instituto
Nacional de Segurança Social
(INSS) em Nampula encontra-se
instalada, desde a semana passada,
na fábrica têxtil local, a Nova
Texmoque, com o objectivo de
facilitar o processo de actualização
de dados dos trabalhadores da
firma, tendo em conta o novo
contexto patronal desta e os avanços
ferramentais registados na gestão
do sistema.
Com a duração de duas
semanas, a equipa do INSS está a
proceder à actualização geral de
informações referentes aos 130
trabalhadores daquela unidade fabril,
agora sob uma gestão privada e
maioritariamente contratados após
o processo de privatização,
permitindo, assim, que estes, sem
precisar se deslocarem aos balcões
do INSS, possam beneficiar dos
serviços prestados por esta
instituição.
A actualização consiste em
inserir no sistema as informações
decorrentes das alterações dos
Maputo, 12.05.2022

seus dados, no decurso da sua
inscrição
no
sistema,
essencialmente os respectivos
documentos de identificação, o NUIT,
para além de documentos do
agregado familiar ou equivalentes.
O INSS está a levar a cabo,
desde a semana passada e até ao
dia 30 Setembro do ano em curso,
em diferentes empresas de toda a

província de Nampula, um trabalho
de actualização de dados de
contribuintes e beneficiários do
Sistema de Segurança Social
Obrigatória, por si gerido.
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continuação da pag. 1/3

“Reitores têm responsabilidades acrescida na promoção das boas práticas na gestão das universidades”

de carreira e com uma experiência
na gestão de órgãos de instituições
do ensino superior até à data da sua
nomeação para Reitor”.
Portanto, “não é muito novo em
idade e nem é novo na academia ou
na gestão de órgãos da
Universidade Eduardo Mondlane,
como aconteceu com o que foi o
primeiro Reitor desta Universidade,
o Doutor Fernando Ganhão que,
com 39 anos de idade, vindo de fora
do sistema, mas dirigiu com
sucesso a UEM sem referências
anteriores”, disse o PR.
Antes de concluir, “permitam-me
que use esta ocasião para
endereçar uma saudação e
reconhecimento pessoal e especial
ao Professor Doutor Orlando
António Quilambo, Reitor cessante,
que me apoiu, porque era precisa a
estabilização da instituição, que deu
o melhor de si em prol do ensino
superior, desde 2005, quando foi
nomeado Vice-Reitor e a partir de
2010, como Reitor da nossa maior

e a mais antiga instituição de ensino
superior no país - a Universidade
Eduardo Mondlane”, anotou Filipe
Nyusi, destacando que “temos
consciência de que gerir uma
universidade não é tarefa fácil, mas
o Professor Doutor Orlando
Quilambo fê-lo com zelo, por isso,
faz parte da história da Universidade
Eduardo Mondlane. Foi o Professor
Doutor Quilambo que teve a
persistência e competência
necessárias para que hoje
tivéssemos mais estudantes a
frequentar a UEM, mais cursos a
serem ministrados, mais docentes
e mais graduados para o mercado
de trabalho. Parabéns, Professor
Quilambo!”.
VICE-REITORES
DA
UNIVERSIDADE
LÚRIO
(UNILÚRIO)
O Chefe de Estado sublinhou
que “o Professor Doutor Marcelino
Marta Liphola, que é reconduzido ao
cargo e o Professor Doutor Fred

Charles Nelson são gestores
séniores da UniLúrio. O Professor
Doutor Marcelino Liphola é docente
e investigador, tendo leccionado
dentro e fora do país e assumido
várias funções de chefia ao longo da
sua rica caminhada ao serviço do
país e continua a ser a nossa aposta
para o cargo de vice-reitor da
UniLúrio por merecer a confiança
dos seus colegas. ”.
Nas palavras de Nyusi, “Ambos
Vice-Reitores são académicos e
gestores que se distinguiram nas
suas carreiras. Para nós, a UniLúrio
é a materialização da nossa política
de trabalhar para reduzir as
assimetrias regionais, em termos
de acesso ao ensino superior. Com
a UniLúrio e as outras universidades
fora da Capital do país, pretendemos
aproximar o ensino universitário aos
moçambicanos que vivem e
trabalham longe da capital que,
actualmente, são menos servidos
em termos de oferta educacional do
nível superior”.

PR dirige IX Reunião Ordinária do CNDS
(Maputo) O Presidente da
República e Comandante-Chefe
das Forças de Defesa e
Segurança, Filipe Jacinto Nyusi,
dirigiu ontem, dia 11 de Maio de
2022, em Maputo, a IX Reunião
Ordinária do Conselho Nacional
de Defesa e Segurança, (CNDS),
que analisou a situação da ordem
e segurança pública, com enfoque
para os Teatros Operacionais
Centro e Norte.
O órgão saudou os esforços
das Forças de Defesa e
Segurança e de seus parceiros
internacionais pela consolidação
da segurança nos distritos
afectados
pelas
acções
terroristas na Província de Cabo
Delgado, facto que tem

Maputo, 12.05.2022

contribuído para o retorno
progressivo das populações às
zonas de origem.
O CNDS encorajou as Forças
de Defesa e Segurança a
intensificarem as acções
combativas, visando erradicar
todas a ameaças terroristas, factor preponderante para o
desenvolvimento das zonas
afectadas e do país em geral.
O órgão instou às autoridades
político-administrativas
a
acelerarem
as
acções
conducentes à integração
condigna das populações
regressadas, nomeadamente a
reposição dos serviços públicos
e a prestação de assistência
humanitária.

Sobre o Teatro Operacional
Centro, o órgão notou com
satisfação a cessação definitiva
das hostilidades e a consolidação
da paz, fruto da desarticulação da
auto-proclamada Junta Militar da
RENAMO. Assim, o órgão apelou
às populações a intensificarem a
vigilância nas suas comunidades
para evitarem situações que
possam pôr em causa a
segurança e a ordem públicas.
O órgão apelou ao Governo a
continuar o acarinhamento do
processo de Desarmamento,
Desmobilização e Reintegração
dos desmobilizados da autoproclamada Junta Militar da
RENAMO.
(redacção)
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Eni descreve os principais resultados de
sustentabilidade e metas alcançadas pela Empresa
(Milan) A Eni publicou ontem o 16º
relatório
voluntário
de
sustentabilidade, que descreve o
contributo e os objetivos da empresa
para uma transição justa, com vista
a partilhar os resultados sociais e
económicos ao longo do seu
percurso para a neutralidade
carbónica até 2050.
Como Eni, sentimos fortemente
a responsabilidade de contribuir para
que todos tenham acesso à energia,
apoiar o desenvolvimento dos países
onde estamos presentes e
contribuir para o alcance das mais
altas ambições do Acordo de Paris.
Este compromisso é hoje mais forte,
à luz da guerra na Ucrânia, num
momento histórico em que é
necessário ser ainda mais inclusivo
e não divisivo, procurando o bem
comum e aumentando os esforços
para garantir a segurança energética
da Europa, e acelerar o processo de
descarbonização, disse Claudio
Descalzi, Administrador Delegado
da Eni.
Estas
mensagens
são
abordadas com detalhe no relatório,
que é complementado pelos volumes “Eni for 2021 – Neutralidade
de Carbono até 2050”, focado nas
estratégias e principais metas
climáticas da Eni, e “Eni for 2021 Desempenho de Sustentabilidade”,
que apresenta uma visão geral dos

indicadores ambientais, sociais e de
governança da empresa.
Especificamente, no que diz
respeito à estratégia de neutralidade
carbónica 2050, a Eni reforçou ainda
mais os seus objetivos, ao anunciar
uma redução de 35% nas emissões
líquidas do escopo 1, 2 e 3 até 2030
e 80% até 2040, em relação aos
níveis de 2018 (em comparação
com os -25% e metas de -65% do
plano anterior).
Para as emissões líquidas do
escopo 1 e 2, a empresa atingirá 40% até 2025 (em comparação
com os níveis de 2018) e zero
emissões líquidas até 2035, um
adiantamento de cinco anos em
relação ao plano anterior. Vai
também incrementar a parcela de
investimentos dedicados a novas
soluções energéticas, visando 30%
até 2025, duplicando para 60% até
2030 e atingindo 80% até 2040.
Ao alcançar os objetivos de
descarbonização, maior atenção
será dada ao conceito de “transição
justa”, nomeadamente a gestão do
impacto
da
transformação
energética
nas
pessoas,
começando pelos colaboradores
directos e indirectos e incluindo as
comunidades e clientes. O relatório
apresenta uma visão geral dos
projectos e das iniciativas
adoptadas pela Eni para garantir

uma transição justa. Estas iniciativas
fazem parte da constante evolução
dos negócios da empresa, que
incluem a conversão de refinarias
em bio-refinarias, projectos de
conservação
florestal,
desenvolvimento de energias
renováveis e criação de agro-pólos
que fornecerão matéria prima
agrícola para as bio-refinarias,
gerando empregos e apoiando no
desenvolvimento
de
novas
actividades nos países de presença.
A Eni reforçou também as suas
parcerias com organizações
internacionais de cooperação para
o desenvolvimento.
As
principais
iniciativas
realizadas em 2021 para as
comunidades, incluem actividades
destinadas a melhorar o acesso à
água para a população de Basra no
Iraque, graças às estações de
tratamento de água fornecidas pela
Eni, projectos de diversificação
económica no sector agrícola em
Angola, Congo e Nigéria, e projectos
de apoio ao empreendedorismo local e juvenil no Egipto.
A aposta da Eni na promoção da
educação e formação profissional
continua a ser central, como
demonstram as iniciativas em
Angola, Egipto, Iraque, México e
Moçambique.
(redacção)

Secretário do Estado na Província de Manica
satisfeito com o Sector da Saúde
(Maputo) Edson Macuácua,
Secretário do Estado na Província
de Manica, fez esta consideração na
tarde desta quarta-feira (11 de Maio),
na Cidade de Chimoio no quadro do
balanço da visita de trabalho aos
Serviços Provinciais de Saúde nesta
parcela do País.
Na sequência dos trabalhos, Sua
Excelência o Secretário de Estado
para além da Saudação dos
enfermeiros que se enquadra nas
actividades das comemorações do
dia Internacional do Enfermeiro que
Maputo, 12.05.2022

se assinala a cada dia 12 de Maio a
Escala
Mundial,
visitou
sucessivamente as Instalações
onde funcionam os Serviços
Provinciais de Saúde, o Armazém
Intermediário de Medicamentos, o
Hospital Provincial de Chimoio e o
Instituto de Ciências de Saúde e,
manteve encontro de trabalho com
esta Classe de Profissionais.
A Classe de Profissionais de
Saúde presente no local em
representação dos demais,
manifestou a sua satisfação e

engajamento com a Agenda
Governo na nobre missão de salvar
vidas tendo na ocasião, reiterado o
seu cometimento em tudo fazer para
contrariar todas tendências
adversas com fim último de salvar
vidas e manter assegurado o bom
estado de saúde dos seus
pacientes.
O Secretário do Estado na
Província de Manica, manifestou a
sua satisfação com aquilo que viu e
ouviu nos locais trabalhados com
destaque para existência de Stock
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de Medicamentos e outros
equipamentos Médico-cirúrgicos
que
podem
assegurar
o
funcionamento do Sector no
atendimento aos utentes por um
período mínimo de 02 (Dois) meses
se atendida a média mensal de
demanda dos fármacos na
Província.
Aliada a disponibilidade de
fármacos, o Secretário de Estado
em Manica, também aferiu com
entusiasmo, a prontidão do Recurso
Humano, qualificado e humanizado
pronto a levar a cabo a sua nobre
missão
de
salvar
vidas
independentemente
das
adversidades conjunturais que se
abatem a escala planetária.
(redacção)

SOBRE TRATAMENTO DE QUEIXAS E PETIÇÕES :

GPJ e CPQR Partilham experiências
Maputo) Os deputados da
Comissão de Petições, Queixas e
Reclamações
(CPQR)
da
Assembleia da República (AR)
visitaram, na terça-feira, 10 de Maio,
o Gabinete do Provedor de Justiça,
para o intercâmbio de experiências
sobre o funcionamento e tratamento
de petições, queixas e reclamações
apresentadas pelos cidadãos sobre
diversas matérias.
A visita destes parlamentares
surge na sequência de um convite
formulado pelo Digníssimo Provedor
de Justiça, Isaque Chande, com
vista a conhecer a experiência da
também designada VIII Comissão no
tratamento de petições, queixas e
reclamações dos cidadãos, cuja
função e competências se
assemelham ao do Gabinete que
dirige.
À semelhança do Provedor de
Justiça, esta comissão parlamentar,
em cada Sessão da Assembleia da
República
apresenta
uma
informação ao Plenário daquele
órgão legislativo sobre matérias
relativas às petições, queixas e
reclamações apresentadas pelos
cidadãos.
Para além de recolha de
experiência sobre tratamento das
matérias que dão entrada ao
Maputo, 12.05.2022

Gabinete do Provedor de Justiça, os
parlamentares visitaram todos os
compartimentos do Gabinete do
Provedor de Justiça (GPJ) e
interagiram com os funcionários
sobre o funcionamento deste órgão.
“Estamos muito satisfeitos com
esta visita de partilha de experiências
com a oitava Comissão da
Assembleia da República, que
também realiza trabalho similar ao
do GPJ. A visita dos deputados à
nossa instituição, constitui para nós,
uma grande honra e uma rara
oportunidade para recebermos
deles os ensinamentos que nos
permitirão realizar da melhor forma,
a missão de garantir os direitos e
liberdades dos cidadãos, defesa da
legalidade e da justiça na actuação
da Administração Pública”, foi assim
que Isaque Chande avaliou a visita
de troca de experiências que aquela
comissão parlamentar realizou.
O Provedor de Justiça disse que
a visita dos parlamentares da VIII
Comissão, reveste-se de particular
atenção pelo facto de ser a primeira
vez, que uma Comissão da
Assembleia da República realiza ao
Gabinete do Provedor de Justiça, o
que certamente marcará a história
da instituição que dirige.
“Se nós pudermos contar com o

apoio de outros órgãos do Estado,
a realização da nossa missão será
muito mais fácil. O grau de
colaboração das instituições
públicas com o GPJ tem vindo a
crescer. Hoje, sentimos o apoio da
Assembleia da República, do
Governo e das diferentes
magistraturas, nomeadamente, do
Ministério Público, Judicial, Judicial
Administrativo”, disse, acentuando
que com o apoio destas instituições,
o Gabinete do Provedor de Justiça
se irá fortalecer.
É graças a tal colaboração que,
segundo Isaque Chande, o GPJ faz
interpelações em muitas instituições
da Administração Pública e estas no
devido prazo dão a resposta e, “por
essa via, nós também procuramos
dar a resposta ou solução à
preocupação do cidadão”.
Por seu turno, o Presidente da
CQPR da Assembleia da República,
Álvaro
Faquira,
avaliou
positivamente a visita que os
deputados daquela comissão
parlamentar efectuaram ao
Gabinete do Provedor de Justiça e
manifestou o desejo de ver
estabelecidas parcerias constantes,
de modo a permitir a consolidação
das relações de cooperação entre
os dois órgãos
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“O Provedor de Justiça está num
bom caminho, o trabalho está sendo
feito. Constatámos que é uma
instituição constituída por uma
equipa jovem lançada ao trabalho,
que pretende resolver os problemas
do cidadão moçambicano. Porém,
há necessidade de os dois órgãos
aprofundarem
métodos
de
resolução dos problemas dos
cidadãos. Nós também recebemos
petições vindas do Gabinete do
Provedor de Justiça, e gostaríamos
que houvesse um intercâmbio
sempre entre este órgão e a nossa
Comissão de Especialidade, daí que
achamos pertinente e oportuno a
assinatura de um memorando de
cooperação, para que possamos
seguir devidamente os processos
que saem do GPJ para Assembleia
da República”, disse.
O Presidente da Comissão de
CQPR fez notar que “há certos
problemas que com a intervenção
do Provedor de Justiça nos tribunais
ou em qualquer outra instituição
ganham celeridade, daí a
necessidade de a Provedoria de
Justiça se empenhar, cada vez
mais, na resolução dos problemas”.
Ainda na sua intervenção, Faquira
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vincou a necessidade de ampliação
do Gabinete do Provedor de Justiça
às outras províncias ou regiões do
País, frisando que Moçambique não
é apenas cidade de Maputo, pois
“cada cidadão tem o direito de ser
ouvido e apresentar queixas,
petições ou reclamações. Não será
possível que o cidadão que está em
Metangule, por exemplo, apresente
a sua preocupação aqui na cidade
de Maputo, pois

Referir que a visita daqueles
parlamentares acontece numa
altura que o Gabinete do Provedor
de Justiça se prepara para celebrar
o décimo aniversário da sua
institucionalização no País, dado que
o mandato deste órgão iniciou em
Maio de 2012, com a eleição do
primeiro Provedor de Justiça no
País, o Juiz Conselheiro Jubilado,
José Abudo.
(redacção)
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