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Para homologação dos acordos alcançados no diálogo político

Frente a frente Guebuza-Dhlakama
confirmada para  esta sexta-feira

O Presidente da República, Armando Guebuza, e o líder da Renamo Afonso Dhlakama, poderão reunir-se na próxima sexta-
feira, em Maputo, para homologar os acordos alcançados no âmbito do diálogo político travado pelas delegações do Governo e
da Renamo, no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano.
Esta boa nova foi dada a conhecer pela
Embaixada da Itália em Maputo, enviada
à nassa redacção, que refere que o Vice-
Ministro do Governo italiano, Carlo Ca-
lenda, Dom Matteo Zuppi da Comunidade
de Sant’Egidio e o Embaixador da Itália
Roberto Vellano, tiveram um encontro,
semana finda, na serra da Gorongosa com
o Presidente da Renamo Afonso Dhla-
kama.
Depois do acordo de cessação das hos-
tilidades e sobre as modalidades de de-
senvolvimento das eleições, continua
aberta a questão da saída de Afonso
Dhlakama de Gorongosa e o seu regresso
a normal actividade política.
No decurso do encontro Dhlakama mos-
trou sua disponibilidade de retornar a
Maputo na próxima quinta-feira para ho-
mologar com o Presidente da República,

Armando Guebuza, os acordos alcança-
dos e conduzir a sua campanha eleito-
ral.
Conforme avança a referida nota de im-
prensa da Embaixada da Itália, o líder
da Renamo garantiu o seu empenho
para que as eleições decorram num clima
pacifico e sereno.
Sublinha que Afonso Dhlakama pediu
que o Governo moçambicano garanta o
cumprimento de todos os passos poste-
riores ligados a aplicação dos acordos,
a partir da ratificação parlamentar dos
mesmos num breve espaço de tempo.
A mesma nota refere que o Presidente
Guebuza confirmou pessoalmente tal
compromisso ao Vice- Ministro do
Governo italiano.
“A Embaixada italiana em Maputo
colaborará com o Governo moçambi-

cano e a Renamo para apoiar o regresso
de Dhlakama a Maputo”, lê-se no docu-
mento.
O encontro do Chefe do Estado e Presi-
dente da Renamo na sexta-feira da semana
em marcha é igualmente, confirmada por
Ivone Soares, na sua página de Face-
book, onde assinala que esteve com o
Presidente da República. Sublinha que foi
um encontro muito cordial.
“A boa nova é que teremos o frente a fren-
te Guebuza - Dhlakama sexta-feira em Ma-
puto”, escreve Soares no seu Facebook.
Refira-se que o candidato da Renamo às
eleições presidenciais Afonso Dhlakama
entrará em cena (campanha eleitoral) após
o encontro com o Presidente da República.
Namburete garantiu que Afonso Dhlaka-
ma, vai aparecer e fazer a campanha em
tempo oportuno. “O Presidente Afonso
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Dhlakama, vai aparecer e fazer cam-
panha em tempo oportuno e a comuni-
cação social será informada de quando
e onde é que o Presidente vai se fazer

ao terreno para contactar o seu povo”, disse
Eduardo Namburete à margem da reunião
havida sábado último, em Maputo, com os
delegados de todos os distritos e bairros

para definir as melhores formas de
manter a disciplina durante a campanha
eleitoral que arrancou, este Domingo,
em todo o território nacional. Redacção

Mozambique Cotton Manufacturers Indústrias Têxteis SA, até 2016

Unidade industrial vai criar mais
de 750 empregos directos

O investimento realizado na Mozambique Cotton Manufacturers Indústrias Têxteis
SA, que foi inaugurada na pretérita sexta-feira pelo Presidente da República Armando
Guebuza, vai resultar na criação de mais de 750 empregos directos até 2016 e
contribuir, desta forma, para dinamizar a vida social e económica do distrito de
Marracuene, na Ppovíncia de Maputo e de todo o território nacional.
A Mozambique Cotton Manufactu-
rers Indústrias Têxteis SA é o empre-
endimento que se junta a outros que
já dão expressão ao programa de re-
vitalização do sector têxtil, um sector
de grande importância na geração de
postos de trabalho e de renda para
muitas famílias moçambicanas. Com
efeito, esta unidade têxtil junta-se à
Nova Texmoque, à Moztex (ex-Texlom)
e à Maputo Clothing (ex-Sabrina) num
cenário onde, segundo Guebuza, a
simbiose é sublinhada pela entrada em
funcionamento da Fábrica de Descaro-
çamento de Algodão de Guro e pelo
empenho do sector familiar moçambi-
cano no aumento dos níveis de produ-
ção do algodão.
Na sua comunicação por ocasião da
inauguração da Mozambique Cotton
Manufacturers  Indústrias Têxteis SA,
Guebuza anotou que a inauguração
desta unidade industrial enquadra-se
na agenda nacional de luta contra a
cobreza e pelo bem-estar que neste
sector, incentiva a valorização e o au-
mento da produção, consumo e ex-
portação de produtos nacionais trans-
formados; e promove a criação de in-
dústrias de agro-processamento para
o aproveitamento dos recursos locais
em áreas com potencial agrário.
“A revitalização do sector têxtil e de
confecções está plasmada na estratégia
para o desenvolvimento deste sector
que prevê, o aproveitamento das boas
condições agro-ecológicas para a pro-
dução de algodão;o aproveitamento
da força laboral competitiva; o apro-
veitamento da disponibilidade de água

e electricidade; e o aproveitamento do aces-
so aos mercados preferenciais e da zona de
comércio da SADC, bem como do AGOA”,
sublinhou.
Fazem ainda parte dos objectivos desta
estratégia, o aumento da produção do
algodão; o estabelecimento de uma indústria
de fiação e tecelagem; a implantação de fá-
bricas de confecções viradas para a exporta-
ção; e a potenciação das empresas existentes
para o abastecimento do mercado interno.
Segundo Guebuza, estas relações simbió-
ticas são densificadas pela estreita ligação
entre a produção do algodão e a indústria
têxtil e de confeções e os instrumentos na-
cionais, com destaque para o Plano Estra-
tégico do Desenvolvimento do Sector Agrá-
rio e a Estratégia de Desenvolvimento da
Indústria Têxtil e de Confecções. São ainda
densificadas pela relação que estabelecem
com os instrumentos regionais, com desta-
que para o Quadro de Política de Desenvol-
vimento Industrial da SADC; o Programa de
Desenvolvimento e Modernização Industrial
da SADC;o Programa Compreensivo para o
Desenvolvimento da Agricultura em África;
e a Estratégia para a Implementação do Plano
de Acção para o Desenvolvimento Industrial
Acelerado de África.
“A previsão da produção de 110 mil tonela-
das de algodão para a presente campanha é
um sinal claro de garantia de disponibilidade
de matéria-prima para os investidores nesta
área, elevando-se, deste modo, o potencial
para a exploração da cadeia de valor do al-
godão, incluindo o descaroçamento, a fia-
ção, a tecelagem e a confecção”, anotou Gue-
buza, para depois referir que estes  processos
de exploração da cadeia de valor ligam o
sector do algodão a outros sectores produti-

vos da economia nacional e propiciam
ligações às cadeias de valor a nível re-
gional e internacional, como é o caso dos
mercados da SADC, do AGOA e da União
Europeia também abertos para os produ-
tos Made in Mozambique.
“Da nossa parte, como Governo, con-
tinuaremos empenhados na constante
melhoria do ambiente de negócios e de
infra-estruturação do nosso Moçam-
bique. Queremos, numa palavra, conti-
nuar a consolidar os passos já dados e
persistir firmes nesta caminhada que
torna esta Pérola do Índico, cada vez
mais atractiva e competitiva para o in-
vestimento numa vasta gama de secto-
res incluindo o sector da indústria têxtil
e de confecções”, destacou.
Assinalou que apesar das condições
atractivas para o investimento, consti-
tuem ainda desafios para o sector a
disponibilidade e o acesso a pacotes e
programas de formação especializada;
a implantação de parques industriais;
a atracção de mais micro, pequenas e
médias empresas de confecções; a
melhoria da qualidade do fornecimento
de água e energia eléctrica; a criação
de uma associação dos industriais do
sector têxtil e de confecções; e o au-
mento da capacidade produtiva das
indústrias de confecções.
“Perante os desafios aqui arrolados,
cristaliza-se o facto de que há muito
ainda por se fazer, pelo que, contamos
com o apoio de todos para prosseguir
com o nosso programa de revitalização
do sector têxtil e alavancar o sector de
confecções de Moçambique”, vincou,
para depois avançar que “encorajamos,
uma vez mais, outros homens de
negócio para empreenderem acções
que contribuam, de forma significativa,
para o aumento dos níveis de explora-
ção das cadeias de valor de muito do
que produzimos ou extraímos do nosso
solo e subsolo. Em Moçambique existe
muito talento para multiplicar em vários
empregos as nossas dávidas da natu-
reza”.                Por: Benjamim Cumbe
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01 de Setembo de  2014
Campanha eleitoral

PR exorta ao civismo, tolerância e respeito pela legislação
O Presidente da República, Armando Guebuza, exorta a todos os cidadãos, incluindo candidatos, dirigentes, membros de
partidos políticos e coligações de partidos a pautarem pelo civismo, tolerância e cultura de paz, durante a campanha eleitoral
que arrancou este domingo em todo o país.
Trata-se da campanha eleitoral que
deverá ter a duração de 45 dias, e vai
culminar com a eleição, no dia 15 de
Outubro próximo, do Presidente da
República, dos deputados da Assem-
bleia da República e dos membros das
Assembleias Provinciais.
Numa mensagem de exortação eleitoral,
o estadista moçambicano apela ao
respeito pela lei e salvaguarda da ordem
e segurança públicas, para que se faça,
deste momento eleitoral, uma ocasião
de festa, reforço da consciência co-
lectiva de comunhão de destino, con-
solidação da democracia multiparti-
dária, unidade nacional e paz.
“Agindo desta forma, estaremos, não
só a cumprir com os nossos deveres
de cidadania, como, também, a mani-
festar a nossa maturidade na convi-
vência democrática e no ambiente mul-
tipartidário que estamos a consolidar.
Eleições livres, justas e transparentes
orgulham a todos nós, moçambi-
canos”, considera Guebuza.
Assim durante as próximas seis sema-
nas, os candidatos à presidência, par-
tidos políticos e coligações de partidos
irão apresentar os seus manifestos
eleitorais.
Segundo o Presidente da República, a
campanha eleitoral, apresenta-se como
mais uma oportunidade para que os
dirigentes e membros de partidos po-
líticos, das organizações da sociedade
civil e todo o povo contribuam para
consolidarem a unidade nacional, a
auto-estima e a paz.
Entende, ainda, como oportunidade
para que aqueles promovam a crista-
lização do Estado de direito demo-
crático, das instituições e práticas de-
mocráticas e reafirmem o compromisso
colectivo de continuar a construir o
bem-estar e a projectar o bom nome
que Moçambique granjeia no concerto
das nações.
Recordou que a eleição do Presidente,
deputados da Assembleia da Repú-
blica e membros das Assembleias
Provinciais vai decorrer num único dia,
pelo que, convida a todos, com cartão
de eleitor, para que afluam aos postos
de votação, tendo em vista exercerem
o seu direito de cidadania, valorizando
a independência nacional.

Apelou ainda a todos os cidadãos para
que colaborem com os órgãos eleitorais
e com as autoridades da lei e ordem, para
que este processo decorra, como os
anteriores, de forma ordeira, pacífica e
exemplar.
“Estes predicados devem ser a meta de
cada moçambicano patriota e com auto-
estima. Cada um de nós deve ansiar e
congratular-se pelo seu alcance”, subli-

nhou o estadista moçambicano, explican-
do que “encerrado o processo de votação,
seguir-se-á o momento de contagem dos
votos, que, de acordo o Guebuza, deve de-
correr num ambiente de serenidade e livre
de quaisquer perturbações e interferências
externas”.  “Por isso, todos nós, devemos
aguardar, pacientemente, pelo anúncio dos
resultados que os órgãos competentes irão
fazer”, rematou.                             Redacção

Para trabalhadores moçambicanos na África do Sul

Inicia emissão de passaportes biométricos
Inicia nesta terça-feira, a primeira fase do processo de emissão de passaportes
biométricos para os trabalhadores moçambicanos nas minas e farmas da República
da África do Sul (RAS), directamente nos seus locais de trabalho, podendo durar até
23 dias.
Para o efeito, a Delegação do Ministério
do Trabalho (MITRAB) na RAS, em
coordenação com as companhias mi-
neiras e agrícolas que empregam traba-
lhadores moçambicanos, sobretudo
aqueles que ainda não têm passaportes
biométricos, já definiu as regiões e os
grupos a serem contemplados nesta
primeira fase, cujo registo será feito por
uma brigada da Direcção Nacional de
Identificação Civil de Moçambique

(DIC), constituída por 31 funcionários, que
deixa Maputo este Domingo com destino
àquele país vizinho.
Nesta primeira fase, a brigada da DIC es-
calará as companhias mineiras Anglo Gold
Ashanti, Harmony, Sybanye Gold, Beatrix,
Sasol, Impala Platinum, Lonmin e Anglo
Platinum. A segunda fase do processo terá
início no dia 27 de Outubro próximo,
abrangendo outras regiões.
                                                            Redacção

PME’s buscam benefícios da
exploração dos recursos naturais

No âmbito da realização da 50ª edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM), a
Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), promoveu, sexta-
feira última, em Maputo, uma reflexão conjunta sobre a situação dos sectores da
indústria e serviços em Moçambique e o desenvolvimento de estratégias capazes de
acelerar o crescimento destes sectores, no contexto da exploração de recursos
minerais e hidrocarbonetos.
O interlocutor do sector privado nacional
pretende, com esta iniciativa, reflectir
sobre como as Pequenas e Médias Em-
presas (PME), que operam no país, po-
derão tirar benefício da exploração dos
abundantes recursos naturais, bem como
sobre as políticas do Governo que per-
mitem às PME fornecer serviços e pro-
dutos de qualidade às multinacionais.
Para o presidente do Pelouro da Indús-
tria, Comércio e Serviços da CTA,
Mubarak Abdul Razak, “não há dúvidas
que é possível criar uma relação de com-
plementaridade entre os sectores da
indústria e serviços e as mineradoras,
uma vez que é na indústria onde ocorre
a produção dos derivados dos recursos

minerais e o meio pelo qual o País pode re-
duzir a sua dependência e vulnerabilidade
face à produção externa”.
Conforme sublinhou Mubarak Abdul
Razak, no âmbito das grandes descobertas
de recursos minerais e gás natural, que se
verificam em Moçambique, nos últimos
tempos, facto este que cria novas oportuni-
dades de mercado e de novos investimen-
tos nos sectores industrial e dos serviços,
torna-se necessário acelerar as acções, com
vista a incutir uma nova dinâmica nestas
duas áreas.
Intervindo igualmente no seminário, que
envolveu agentes económicos, investido-
res, estudantes e público em geral, o mi-
nistro da Indústria e Comércio, Armando



JJJJJororororornal Diário do Pnal Diário do Pnal Diário do Pnal Diário do Pnal Diário do Paísaísaísaísaís                               - Ano  08- Edição  nº 1744

1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012Mt-Franco/Suíça

Mt-Coroa/Suécia

Mt-Coroa/Noruega

Mt-Iene/Japão

Mt-Libra/Inglaterra

Mt-Coroa/Dinamarca

Mt-Dolar/Canada

Mt-Dolar/Zimbabwe

Mt-Kwacha/Zâmbia

Mt-Shilling/Tanzania

Mt-Lilangueni/Swazilandia

Mt-Kwacha/Malawe

Mt-Rand/RAS

Mt-Dolar-Estado Unidos

BM-Boletim nº160/ 25.08.2014
Moedas         Compra   Venda

Mt-Euro-U. Europeia

01 de Setembro de  2014

4/7

30,39     30,58
2,84      2,85
2,84       2,85

78,94     79,43
18,25     18,37

5,86      5,90
80,40      80,90
27,76      27,93
5,41      5,44
50,39     50,70

4,95       4,98

33,34     33,55

40,33     40,58

292,94    294,78
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Inroga, referiu que o sector da indús-
tria tem estado, nos últimos nove
anos, a assegurar o crescimento da
economia moçambicana em pouco
mais de 23,4 por cento: “Este cresci-
mento agregado ao sector da indústria
e comércio tem permitido que Moçam-
bique continue a ter volumes de
crescimento de PIB que o distinguem
de outros países da região pela
consistência de crescimento, tendo
como base a cadeia de valor”, frisou.

“A indústria de hidrocarbonetos é recente
para o volume fiscal que se projecta que
venha a ter em Moçambique, muito embora
sinais bastante animadores possam ser
percebidos através daquilo que tem estado
a ser produzido em Pande e exportado para
a África do Sul e aquilo que através de
Pande tem sido possível transformar e pôr
no mercado nacional e ainda mediante as
perspectivas de utilização do gás na
economia doméstica, sobretudo na região
Sul do País”, realçou o governante.

Importa referir que, no seminário subor-
dinado ao tema “Desafios da Indústria e
Serviços face à Descoberta dos Recursos
Minerais e Hidrocarbonetos”, a empresa
ENH Logistic fez uma apresentação sobre
as oportunidades de negócio e emprego
no sector de hidrocarbonetos, enquanto
a CTA incidiu a sua abordagem sobre o
estágio actual da indústria, constra-
gimentos do sector, expectativas e de-
safios.
                                                           Redacção

Fonte alternativa para a região Sul

CTRG assegura o fornecimento
a 40% dos clientes da EDM

 O país conta desde pretérita quinta-feira com uma nova central de produção de
energia eléctrica. Trata-se da Central Térmica de Ressano Garcia (CTRG),
localizada na província de Maputo, fruto de uma parceria entre as empresas
Electricidade de Moçambique (EDM) e a sul-africana Sasol.
Inaugurada pelo Presidente da Repú-
blica, Armando Guebuza, a Central
Térmica de Ressano Garcia, a maior
unidade de transformação do gás
natural em electricidade em Moçam-
bique e com uma capacidade instalada
de 175 megawatts, irá contribuir para
a redução do défice de energia no País,
com destaque para a região Sul, o que
se vai traduzir no aumento da oferta e
na melhoria da qualidade da corrente
eléctrica.
Intervindo na cerimónia, o Chefe de
Estado, Armando Guebuza, explicou
que o empreendimento vem responder
à contínua procura pela energia
eléctrica no País, derivada do aumento
do volume de investimentos, em
particular na área industrial, bem como
da melhoria das condições de vida dos
cidadãos.
O estadista moçambicano destacou
também o facto de a Central Térmica

de Ressano Garcia ser uma unidade que
funciona à base do gás natural, uma fonte
de energia limpa, se comparada, por
exemplo, com o carvão, para além de gerar
electricidade com maior eficiência.
Para Armando Guebuza, o empreendi-
mento representa o exemplo de aproveita-
mento local dos recursos naturais, de
modo a acrescentar valor e promover o
desenvolvimento económico do País,
aumentando a capacidade interna de
geração de energia eléctrica.
“O uso de gás natural para a produção de
energia eléctrica marca o início de uma
nova era, no desenvolvimento do sector
de energia, uma área que deve ter a di-
versificação e o equilíbrio das fontes de
produção, como bases para a elaboração
de planos e definição de projectos”, en-
fatizou.
Por seu turno, Augusto de Sousa Fer-
nando, presidente do Conselho de Admi-
nistração da EDM, explicou que, com a

construção da nova Central, o país vai
minimizar a dependência em relação à
África do Sul e vai permitir que se libertem
175 megawatts da energia produzida na
Hidroeléctrica de Cahora Bassa, actual-
mente consumida na região Centro, para
alimentar as zonas Centro e Norte.
“A Central Térmica de Ressano Garcia é
uma fonte alternativa para a região Sul
que, em caso de avaria das linhas de ali-
mentação, fica às escuras. Com esta uni-
dade, caso isso aconteça, poderemos
assegurar o fornecimento a 40% dos
nossos clientes”, disse.
Refira-se que a Central Térmica de Res-
sano Garcia é a primeira parceria público-
privada, a ser firmada no sector de energia
no País, sendo que a Electricidade de
Moçambique detém 51% e a Sasol 49%.
A sua capacidade de produção, que é de
175 megawatts, corresponde à energia
consumida nas províncias da Zambézia,
Cabo Delgado, Nampula e Niassa.
                                                        Redacção

Na província de Gaza

Actores do mercado de trabalho
inteiram-se dos estágios pré-profissionais

A divulgação do Regulamento sobre os Estágios pré-profissionais em Moçambique
prossegue em diversos pontos da província de Gaza, com o objectivo de proporcionar
maior domínio dos diferentes actores do mercado de trabalho a este instrumento
aprovado pelo Conselho de Ministros, tendo em vista o aumento das condições de
empregabilidade de candidatos a emprego, os sobretudo jovens, desde os finalistas
de diversos contextos académico-profissionis e técnicos até aos já formados em
cursos teóricos e que optam por um ramo relacionado à prática, mais concretamente
cursos técnicos.
Foi nesse contexto que mais 80 fi-
nalistas dos estabelecimentos de edu-
cação profissional e do ensino supe-
rior, na presença dos respectivos diri-

gentes, participaram, entre 16 e 26 de A-
gosto do ano em curso, na divulgação do
Regulamento sobre os Estágios Pré-Pro-
fissionais, levada a cabo pela Delegação
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Provincial do Instituto Nacional de Em-
prego e Formação Profissional (INEFP)
de Gaza, em coordenação com o Instituto
Industrial e Comercial  7 de Setembro, na
cidade de Xai-Xai.
Nos distritos de Chókwe e Chibuto a
divulgação juntou estabelecimentos de

ensino, representantes de empresas
públicas e privadas, onde participaram
65 pessoas. Trata-se de finalistas e
dirigentes do Instituto de Gestão e
Comércio, da Escola Profissional de
Inhamissa, da Universidade São Tomás
de Moçambique, a Escola Superior de

Negócios e Empreendedorismo, bem
como das empresas ARA Sul, EDM,
FIPAG, ENOP, entre outras. O seminário
contou com a presença do Conselho
Distrital da Juventude e da OTM-Central
Sindical.
                                                      Redacção

Parlamento e Barclays assinam
memorando de entendimento

O Secretariado-Geral da Assembleia da República (SAGAR) e o Banco Barclay
Moçambique assinaram, semana finda, um memorando de entendimento que visa
proporcionar benefícios aos funcionários que aderirem àquela instituição bancária,
através do acesso aos produtos e serviços bancários, incluindo a concessão de um
crédito pessoal designado por crédito flexível.
Trata-se de um memorando de entendi-
mento que tem como propósito a defini-
ção das condições sob as quais os fun-
cionários do SGAR interessados nesta
parceria poderão observar para aceder
aos produtos e serviços do Barclays
Moçambique, com o intuito de verem às
suas necessidades bancárias satisfeitas,
para além de contactos com assistentes
bancários que estarão disponíveis na
instituição de apoio parlamentar.
De acordo com o plasmado no docu-
mento, para que os funcionários do
SGAR possam aceder ao crédito flexível
deverão, entre outros aspectos, ter os
seus salários mensalmente creditados no
Barclays; e apresentar uma declaração
de vencimento emitida pela Direcção de
Recursos Humanos do SGAR que reflicta
o salário auferido pelo funcionário,
incluindo a informação relativa a outros
empréstimos que o mesmo tenha sido
concedido pelo banco.
Ainda de acordo com este Memorando
de Entendimento, o requerente do cré-
dito flexível “sujeita-se às normas e con-
dições específicas de concessão de cré-
dito pessoal em vigor no Banco, in-
cluindo taxas de juro (normal e de mora)
e comissões, as quais poderão ser al-
teradas pelo Barclays, sem qualquer
aviso prévio, reservando-se ainda o
direito de indeferir qualquer pedido do
crédito, segundo os seus critérios
discricionários”.
Entretanto, o Secretário-Geral da Assem-
bleia da República, Armando Mário
Correia, classificou o memorando de
entendimento ora rubricado, como uma
“verdadeira mais-valia para a melhoria
das condições de vida dos funcionários
parlamentares, proporcion ando-lhes

benefícios bancários que poderão
contribuir para a melhoria do seu negócio
no futuro, tendo apelando os funcio-
nários interessados a aderir a estes ser-
viços a cumprirem escrupulosamente os
termos e condições deste Memorando
de Entendimento.

Por seu turno, o Director da Banca e
Retalho do Barclays Moçambique, Bruno
Patrício Meiller, exprimiu a sua satisfação
da instituição pela parceria rubricada,
tendo sublinhado que “vai ser gratifi-
cante colocar os serviços bancários
próximos dos funcionários parlamentares
, proporcionando-lhes um leque de
benefícios a médio prazo que poderão
contribuir para a melhoria dos seus
negócios no futuro”.
Com o mesmo propósito, o SAGAR
assinou memorandos de entendimento
com os Bancos Millenium BIM e Comér-
cio e Investimento (BCI).
                                Por: Dionildo Tamele

Receba o Diário do País por e-mail em qualquer ponto do
Mundo diariodopais@tvcabo.co.mz ou diariodopais@gmail.com

Cell-84-5147965 ou 82-3966059

Em futebol recreativo

500 funcionários participam
da Taça Moza- Função Pública

O Moza Banco no âmbito da sua Responsabilidade Social, patrocina a realização da
Taça Moza- Função Pública cuja cerimónia de abertura teve lugar Sábado último,
no Campo 7 de Abril, no bairro da Polana Caniço A, arreadores da Cidade de Maputo.
A Taça Moza Banco – Função Pública, é uma prova desportiva na modalidade de
futebol, tem como objectivo, encorajar os funcionários do Estado a praticarem o
desporto enquanto factor essencial na promoção da saúde e bem-estar.
Participam do evento 500 (quinhentos)
Funcionários Públicos das seguintes
instituições: Ministério das Pescas, Mi-
nistério das Obras Públicas e Habitação,
Ministério das Finanças, Ministério do
Trabalho, Ministério dos Transportes e
Comunicações, Ministério da Saúde,
Ministério da Juventude e Desportos,
Ministério da Função Pública, Ministério
da Planificação e Desenvolvimento,
Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, Ministério da Mulher e
Acção Social, Ministério dos Recursos
Minerais e Energia, Assembleia da Re-
pública, Hospital Central, TPM -Trans-
portes Públicos de Maputo e Porto de
Maputo. Numa primeira fase vai decorrer
apenas em Maputo ao que será estendi-
da para outras províncias do país.
A Taça foi anunciada durante a realização
em Maputo da 1ª Conferência Nacional
sobre Gestão Documental na Adminis-
tração Pública e na presença de Secretá-
rios Gerais, Secretários Permanentes a

todos os níveis, Inspectores - Gerais,
Chefes de Gabinete, Gestores de Recur-
sos Humanos, Inspectores - Chefes
Provinciais, Chefes de Departamento
Provincial da Função Pública, Chefes de
Secretaria, Coordenadores das Comis-
sões de Avaliação de Documentos,
Técnicos responsáveis pela Secretaria de
Informação Classificada (SIC), Forma-
dores do SNAE, melhores funcionários
do Estado afectos a área de gestão
documental, bem como outros quadros
do Aparelho do Estado, a nível nacional.
Estiveram presentes no local do lança-
mento da Taça Moza Função Pública, a
Administração e Comissão Executiva do
Moza Banco, membros do Conselho de
Ministros, Governo da Cidade de Mapu-
to, Conselho Municipal da Cidade de
Maputo, Funcionários Públicos das
instituições participantes da Taça,
Administração Distrital local e popula-
ção em geral.
                                                    Redacção
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Vodacom organiza VIII Vodacom Session
A Vodacom Moçambique acaba de realizar a VIII edição do programa “Vodacom Sessions”. A sessão, que decorreu na sede da
operadora, teve como principal objectivo abordar temas como a situação actual do mercado, as acções comerciais realizadas no 1º
semestre de 2014, as novidades para o resto do ano e ainda o compromisso da Vodacom em continuar a trazer tudobom para todos.
A iniciativa foi conduzida por Riaz Jassat,
Chefe Executivo da Direcção de Marca,
que apresentou o trabalho desenvolvido
pela operadora ao longo deste ano, no
que diz respeito aos novos produtos,
crescimento de rede, de clientes e
iniciativas que fazem da Vodacom a rede
preferida em Moçambique.
Durante a sessão, a Vodacom partilhou
com os presentes os objectivos para o
resto do ano, que passam por continuar
a apostar na inovação e produtos atrac-
tivos que melhorem a vida dos moçam-
bicanos. Por outro lado, a melhor rede
pretende continuar a expandir a sua qua-
lidade de rede e melhorar a experiência
do cliente com a abertura de novas lojas
e com a simplificação dos serviços,
tornando-os cada vez mais intuitivos e
fáceis de utilizar.
A operadora apresentou ainda a sua mais
recente campanha “Txeza”, no ar nos
canais de televisão, nas lojas e redes
sociais, que celebra as conquistas e vi-
tórias, não só da própria operadora, mas
de todos os moçambicanos. O conceito
“Txeza” serviu de inspiração para a
campanha, que simboliza as vitórias,
conquista e felicidade. Para a Vodacom,
o grande desafio é continuar a merecer a
preferência dos clientes através de uma
oferta competitiva e diferenciada, com
qualidade superior e proporcionando às
pessoas momentos únicos e vibrantes.
“Este tem sido um ano de consolidação
da nossa liderança em Moçambique. Um
dos nossos principais objectivos é estar
cada vez mais perto dos moçambicanos,
através da expansão da nossa presença
pelo País e da oferta de produtos e
serviços que respondam às suas neces-
sidades. Estamos empenhados em ga-
rantir que cada vez mais moçambicanos
tenham acesso a comunicações de qua-
lidade, de forma simples e adequadas às
suas reais necessidades “,afirma Riaz
Jassat, Chefe Executivo da Direcção de
Marca da Vodacom.
A Vodacom assume-se cada vez mais
como a rede preferida dos moçam-
bicanos, tendo registado um crescimento
a todos os níveis, desde o número de
clientes, volume de chamadas, tráfego
de Internet, entre outros. A operadora
conta ainda com o maior número de fãs
locais nas redes sociais, acima de qual-
quer outra empresa no País.

A par dos números que fazem da Voda-
com a melhor rede de Moçambique estão
também os vários prémios conquistados
pela operadora. A Vodacom é considerada
a Melhor Marca de Operadoras Móveis,
a Melhor Marca de Internet, a Melhor
Operadora no Globescan Reputation
Survey, para além de quatro prémios nos
PMR África e do certificado Social
Devotion no Facebook.

Para terminar a oitava edição do “Voda-
com Sessions”, a operadora reforçou o
seu compromisso com a sociedade
moçambicana, com a promessa de que
continuará a trabalhar para oferecer os
melhores produtos e serviços, para
continuar a merecer o voto dos clientes
como a Melhor Rede em Moçambique.

                                                     Redacção

MIC colhe contribuições para elaboração
da estratégia universal do sal iodado

O Ministério da Indústria e Comércio, realiza nesta segunda-feira), em Maputo, a
reunião nacional do Programa Nacional de Iodização do Sal.
O encontro será presidido pelo Ministro
da Indústria e Comércio, Armando Inro-
ga, e tem como objectivo colher contri-
buições para a elaboração da estratégia
universal do sal iodado em Moçam-
bique.
Participam igualmente no evento, Direc-
tores provinciais da Indústria e Comércio,
 Pontos Focais do Programa, MISAU,
intervenientes do programa, sector pri-
vado entre outros.
O Programa Nacional de Iodização de Sal
em Moçambique iniciou-se em 1995,

como uma das estratégias para o combate
às Doenças da Deficiência de Iodo (DDI)
e foi lançado oficialmente na Província
de Niassa. No ano 2000, foi produzido e
promulgado um instrumento jurídico,
Diploma Ministerial (DM) conjunto (MIC
e MISAU) nº 7/2000 que estabelece ser
obrigatório que todo o sal produzido,
comercializado e importado para o
consumo humano e animal esteja iodado
com os níveis entre 25 ppm e 55 ppm,
utilizando o Iodato de Potássio (KIO3)
na iodização do sal.                   Redacção

Feira da CADE na Beira

Momento de descoberta
e de contacto com as profissões

No âmbito da expansão da Feira Internacional de Educação e Orientação Vocacional
pelo País, teve lugar, de quinta e sexta-feira últimas, na cidade da Beira, a VI Feira
Provincial de Educação de Sofala, envolvendo várias instituições de formação públicas
e privadas do ensino médio, técnico e superior.
Promovida pela CADE-Comunidade
Académica para o Desenvolvimento da
Educacão e a Direcção Provincial de Edu-
cação, em parceria com o Standard Bank,
a feira tinha por objectivo constituir uma
mostra das oportunidades de formação
académica e profissional existentes para
os cidadãos, particularmente estudantes
do ensino médio geral e técnico profis-
sional.
Intervindo na cerimónia de abertura, o
gerente regional centro do Standard
Bank, José Coelho, referiu que “assistir
à realização de mais uma Feira de Edu-
cação, na cidade da Beira, só reforça o
nosso compromisso de, em parceria com
a CADE, continuar a investir no sector

ponsabilidade social”.
“Trata-se de um desafio solene que acei-
tamos cientes de que, como instituição
financeira centenária que somos, para
além de contribuir para impulsionar o
desenvolvimento socioeconómico de
Moçambique, temos a obrigação de po-
tenciar e estimular o seu capital humano,
contribuindo para uma Educação que nos
conduza a um desenvolvimento susten-
tável”, enfatizou José Coelho.
Para o presidente da CADE, Cassamo Nu-
vunga, esta iniciativa constitui uma
excelente oportunidade de intercâmbio
entre alunos de diversas instituições de
ensino, bem como entre estes e as ins-
tituições vocacionadas ao ensino e à

da Educação como parte da nossa res- formação profissional e ainda com a
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comunidade empresarial.
“É neste processo de partilha e testagem
que estes alunos irão se identificar com
os cursos e as profissões que serão o
seu destino. Portanto, a Feira de Educa-
ção constitui, entre outros, um momento
de descoberta e de contacto com as pro-
fissões”, frisou.
Em representação do governo provincial,

o director de Pescas de Sofala, João Saí-
de, disse, na ocasião, que o seu execu-
tivo encoraja aos jovens e aos moçam-
bicanos em geral para que, no fim da sua
formação, não só procurem emprego,
mas também outras formas de realização
profissional e de actividades empreen-
dedoras: “Devemos valorizar e usar as
várias oportunidades que o nosso Go-

verno cria para a nossa ocupação,
através da realização de actividades para
o desenvolvimento como, por exemplo,
o Fundo de Desenvolvimento Distrital,
o Fundo do Turismo, o Fundo de Apoio
às Iniciativas Juvenis, o Fundo de Fo-
mento Agrário, o Fundo do Fomento
Pecuário, entre outros”, finalizou João
Saíde.                                              Redacção

Tolerância de ponto para as vilas
de Ancuabe e de Mueda

A vila sede distrital de Ancuabe na Província de Cabo Delgado, comemora, no próximo
Domingo, 31 de Agosto, o seu 43º aniversário, desde a sua elevação à esta categoria.
A Ministra do Trabalho, Maria Helena
Taipo, em resposta ao pedido formulado
pelas autoridades distritais, concede
tolerância de ponto para todos os
trabalhadores e funcionários públicos
residentes em Ancuabe, durante todo o
dia de segunda-feira próxima, para
permiti-los uma passagem condigna da
data junto de familiares e colegas.
De acordo com a legislação laboral em

vigor no país, “ sempre que o feriado
coincida com o domingo a suspensão
da actividade laboral fica diferida para o
dia seguinte”, neste caso para Ancuabe
será na próxima segunda-feira.
Enquanto isso, a vila municipal de
Mueda, sede do Distrito do mesmo no-
me, ainda na província de Cabo Delgado,
completará 47 anos, já na próxima Terça-
Feira, 02 de Setembro, desde que ostenta

esta categoria.
A Ministra do Trabalho concedeu
também uma tolerância de ponto, durante
todo o dia de terça-feira, para o mesmo
efeito.
As duas tolerâncias de ponto não
abrangerão àqueles trabalhadores cuja
natureza da sua actividade não pode ser
interrompida no interesse público.
E, por esta ocasião, a Ministra do Tra-
balho endereça votos de muita pros-
peridade e festas felizes a todos os tra-
balhadores, funcionários públicos, mu-
nícipes e residentes das vilas de Mueda
e Ancuabe.
                                                      Readacção
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Lembramos aos nossos estimados assinantes e anunciantes, que já estamos abertos para novas assinaturas
referentes ao ano de 2014. Os pagamentos são efectuados em cheque ou transferência bancária: nas
contas. BCI- 28085769101; BIM- 66159336; Standard Bank- 1053294261001 . Para mais informações,
contactar a administracção:  Cells: 823966059 ou 84-5147965 e/ou por e-mail:
diariodopais@tvcabo.co.mz, diariodopais@gmail.com.  Maputo-Moçambique.                      Administracção

Renovações e novas assinaturas para 2014

Sondagem da Universidade Politécnica

Frelimo sem a maioria absoluta e
segunda volta entre Nyusi e Simango

A Universidade Politécnica juntou, semana finda, em Maputo, académicos,
estudantes, políticos e público em geral, para debater a sondagem de opinião sobre
as eleições presidenciais e legislativas, a terem lugar, no país, no dia 15 de Outubro
de 2014, realizada por esta instituição privada de ensino superior, através da Unidade
de Extensão e Cooperação Universitária (UECU).
O apuramento da percepção dos eleito-
res quanto à tendência de voto, realizado
no período de 6 a 23 de Julho do corrente
ano coloca, pela primeira vez desde 2004,
a Frelimo sem a maioria absoluta no
Parlamento e uma segunda volta entre
os dois candidatos mais votados, no-
meadamente Filipe Jacinto Nyusi e Daviz
Simango.
Para a elaboração do estudo foi usado o
método de amostragem mista aleatória e
não aleatória. A última amostragem foi
usada para seleccionar os círculos elei-
torais, enquanto a primeira serviu para
seleccionar os indivíduos da população
com capacidade eleitoral que fizeram
parte da sondagem.
No debate com contou com um painel
constituído pelo reitor da Universidade

Politécnica, Lourenço do Rosário, o di-
rector de informação da Televisão Mi-
ramar, Rafael Shikane, o consultor edi-
torial da MediaCoop, Marcelo Mosse, o
director residente do EISA, Miguel de
Brito, e o director executivo da Asso-
ciação Sekelekane, Tomás Vieira Mário,
foram levantadas várias questões, par-
ticularmente sobre o método e a meto-
dologia usada na produção da sonda-
gem.
“Foram utilizados os métodos científicos
de apuramento de sondagens aplicados
universalmente”, assegurou o reitor da
Universidade Politécnica aos jornalistas,
momentos após o debate.
A realização de sondagens eleitorais pela
maior universidade privada do País,
conforme explicou Lourenço do Rosário,

“é um exercício que queremos consolidar
na nossa instituição e, por outro lado,
participar na consolidação da diver-
gência de opiniões como uma consoli-
dação da nossa democracia”.
“Isso é importante para nós, porque
cultivamos esta questão da liberdade de
expressão na nossa universidade”,
enfatizou, acrescentando que “esta
sondagem, especificamente, dadas as
circunstâncias históricas em que ela foi
feita demonstra que o povo ainda está
interessado em continuar com os proces-
sos eleitorais, porque nós poderíamos
ter encontrado uma resistência uma vez
que estávamos em conflito político-
militar, mas mesmo assim as pessoas
responderam que iam votar e escolheram
os seus candidatos e partidos”.
Importa referir que a pesquisa foi reali-
zada com base nos critérios sexo, idade,
local de habitação e foi constituída a
partir de lugares específicos, nomeada-
mente mercados, algumas empresas ou
instituições, universidades públicas e
privadas, bairros mais populosos, pa-
ragens de transportes públicos de algu-
mas províncias do país.
                                                     Redacção


