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Os países da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral (SADC) 
vão adoptar uma plataforma regio-
nal sobre o Sistema Integrado de Avi-
so Prévio e Acção Antecipada para 
responder, com efi cácia, à ocorrência 
e intensidade dos eventos extremos 
da natureza, como ciclones e cheias.

De acordo com as Nações Unidas, 
apenas 40% da população africana tem 
acesso à informação de alerta prévia so-
bre a ocorrência de eventos climáticos 
extremos, que já causaram vários prejuí-
zos económicos, humanos e ambientais.

Para permitir que mais pessoas tenham 
acesso a essa informação, os países da 
África Austral estão reunidos, em Maputo, 
para criar um mecanismo que permitirá 
a partilha e disponibilização em tempo 
útil de informação prévia, como explicou 

o ministro dos Transpor-
tes e Comunicações de Mo-
çambique, Mateus Magala.

“Estamos a começar a 
fazer a integração para que 
possamos saber, com an-
tecedência, quando é que 
esses eventos vão ocorrer 
e tomarmos medidas de 
mitigação para salvar vi-
das e bens”, disse Mateus 
Magala. Ainda de acordo 
com o ministro dos Trans-
portes e Comunicações, 
será inaugurado, nos pró-
ximos dias, um radar com 
um raio de 400 km, que 
vai contribuir para a mo-
nitoria de ocorrência des-
ses eventos climáticos.

“Neste momento, por exemplo, esta-
mos a construir um radar muito grande 
fi nanciado pelo Banco Africano na Beira, 
isto vai aumentar muito a capacidade 
não só para Moçambique, como tam-
bém para a região, tendo em conta que 
tem a capacidade de alcançar 400 km.”

Será assinado, ainda, a declaração de 
Maputo, em que os Estados-membros 
vão fi rmar o seu comprometimento nes-
se instrumento que, depois, vão iden-
tifi car as fontes de fi nanciamento para 
a operacionalização do mecanismo.

As Nações Unidas afi rmam que há 
uma tendência de aumento de ocorrên-
cia de desastres naturais, entretanto 
reduzem as vítimas mortais e espera-
-se que, até 2030, os países sejam mais 
resilientes às mudanças climáticas.

Moçambique passa a Moçambique passa a 
partilhar informação com a partilhar informação com a 
regiãoregião

SITUAÇÃO METEOROLÓGICA DA SADC SITUAÇÃO METEOROLÓGICA DA SADC 
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O Instituto Nacional 
de Comunicações 
de Moçambique 
(INCM) diz que 
muitos dos 
praticantes de 

crimes cibernéticos estão localizados na 
zona da cadeia da Machava, município 
da Matola, província de Maputo.

Os meliantes usam a estratégia 
de envio de mensagens escritas com 
teores que aliciam as vítimas ao envio 
de valores para uma determinada 
conta MPESA, Emola, MKesh e 
Ponto 24. “Manda aquele valor para 
esta conta, é que meu número de 
MPESA está com problemas, este 
está em nome de M**** S****”.

O mais agravante ainda 
neste sistema de burla, é que 
nalgumas vezes, os larápios fi ngem 
ser agentes bancários enviando 
mensagens escritas na maior 
parte das vezes com números da 
rede de telefonia móvel MOVITEL.

O que era especulação agora 
é confi rmado pela autoridade 
reguladora das comunicações em 
Moçambique. Sobre a proveniência 
das mensagens de burla que circulam 
nas redes de telefonia móvel, o 
Instituto Nacional de Comunicações 
de Moçambique já tem uma resposta.

“Através de algumas 
plataformas de inteligência artifi cial, 
conseguimos constatar que os 
praticantes destes tipos de fraude 
estão localizados, principalmente, 
na zona da cadeia da Machava, em 
Maputo”, confi rma Osvaldo Cossa, 
técnico de informática no INCM.

Cossa aponta o Estabelecimento 
Penitenciário Especial de Máxima 
Segurança da Machava, província 
de Maputo, como fonte principal 
das mensagens que fazem muitas 
pessoas caírem nas malhas dos 
criminosos. O assunto não é novo 
e reveste-se de várias formas.

Euclides Flávio, munícipe de 
Nampula, diz que nunca lhe aconteceu, 
mas conhece uma pessoa próxima, que 
lida com serviços de moeda electrónica 
numa das operadoras de telefonia móvel 
nacionais, que sofreu uma espécie de 

clonagem de dados, tendo sofrido 
um prejuízo fi nanceiro considerável.

“Pelo que ela deu a entender, 
é alguém que já conhece a 
operacionalização daquilo. Ele já 
tinha os códigos daquele processo. 
Foi algo que acabou por lhe criar 
um desfalque de 26 mil Meticais”.

Os casos mais comuns têm a 
ver com mensagens de pedido de 
transferência de dinheiro que, por vezes, 
chegam de destinatários conhecidos, 

remetendo, todavia, a transferências 
para números de terceiros. Nesses 
casos, para quem sofre esse tipo de 
burlas, o processo de recuperação 
do valor perdido fi cou mais fácil 
através da plataforma on-line (fraude-
denuncias.pgr.gov.mz), que foi lançada 
em Fevereiro deste ano para atender 
a essas reclamações com celeridade.

“Fazendo a denúncia a partir 
da plataforma, temos a vantagem 
de já termos incorporadas todas as 
entidades: a Procuradoria-Geral da 
República, o SERNIC, os próprios 
operadores e os bancos. Então, 
quando alguém denuncia a partir 
da plataforma, no mesmo instante, 
a denúncia é visível para todas 
essas entidades em tempo real, 
diminuindo o tempo de tratamento 
da mesma”, assegura Osvaldo Cossa.

De Fevereiro para cá, mais de 2500 
denúncias de fraudes dessa natureza 
foram atendidas na referida plataforma. 
Contudo o desafi o neste sector vai para 
além da internet, num contexto de 
terrorismo, onde as telecomunicações 
são usadas também para fi ns criminais.

“Há aqui um chamamento para 
que haja uma solução integrada, porque 
envolve, não só o regulador; não só os 
ligados aos serviços de comunicações, 
mas também outros que são militares 
e paramilitares”, sublinha Isaías 
Muanambane, chefe do departamento 
de Cooperação internacional no INCM.

O Instituto Nacional de 
Comunicações de Moçambique 
garante que, em Outubro, poderá 
entrar em operação a nova empresa 
provedora de serviços de internet 
a satélite, licenciada para o efeito.
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O Conselho Nacional 
de Avaliação de 
Qualidade do 
Ensino Superior 
(CNAQ), órgão 
i m p l e m e n t a d o r 

do Sistema Nacional de Avaliação, 
Acreditação e Garantia de Qualidade 
do Ensino Superior (SINAQES), 
estabeleceu por concurso público três 
Centros de Referência em Qualidade 
e Qualifi cações do Ensino Superior 
(CeRQES), sendo  um, na Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM), para servir a 
zona  Sul do país;  outro na  Universidade 
Licungo (UniLicungo),  para servir a 
zona  Centro do país e, um outro na 
Universidade Rovuma (UniRovuma), 
para servir a  zona  Norte do país.

Segundo a presidente do  CNAQ,  
Maria Luísa Chicote Agibo, os CeRQES 
são uma plataforma através da qual 
o CNAQ coloca os seus serviços de 
formação, capacitação e assistência 
técnica em matérias do SINAQES e, do 
Quadro Nacional de Qualifi cações do 
Ensino Superior (QUANQES) cada vez 
mais próximo das Instituições de Ensino 
Superior (IES) e cria condições para 
reforçar a interacção com outros actores 
interessados por este nível de ensino, 
como, por exemplo, a indústria ou 
empregadores, as ordens e associações 
socioprofi ssionais e a sociedade em geral. 

Como refere a dirigente, os 
CeRQES visam prover às IES, formação 
ou capacitação e assistência técnica para 
a consolidação dos mecanismos internos 
de garantia de qualidade e para o desenho, 
gestão e revisão de qualifi cações, 
com vista à promoção da qualidade e 
relevância do ensino superior  no país.

“Os CeRQES são espaços criados 
pelo CNAQ junto de IES para servirem de 
plataformas de transferência e partilha 
de experiências, capacitando as IES em 
matérias do SINAQES e do QUANQES, 
com a fi nalidade de assegurar que 
assumam os mecanismos de garantia de 
qualidade como um elemento estrutural 
fundamental para o desenvolvimento 
institucional e para, de forma cada vez 
mais autónoma implantarem os seus 
mecanismos internos; realizarem a auto-
avaliação, implementação de planos de 
melhoria; e participarem dos processos 
de avaliação externa e acreditação e, 
simultaneamente, garantirem que as 
qualifi cações que oferecem através 
dos seus cursos sejam  desenhados, 
registadas, geridos e revistos 
conforme as normas do QUANQES”, 
sublinhou a presidente do CNAQ. 

Relativamente à Gestão do 
Centro e coordenação das actividades, 
Maria Luísa Chicote Agibo explica que 
a mesma é partilhada entre o CNAQ e 
a Universidade acolhedora, porém, a 

implementação das suas actividades 
inclui obrigatoriamente a participação 
de actores identifi cados pelo CNAQ 
em outras IES, empresas/indústria/
empregadores, ordens e associações 
socioprofi ssionais entre outras entidades 
interessadas pelo ensino superior.

Assim, os CeRQES têm como foco da 
sua actuação quatro áreas fundamentais, 
nomeadamente, formação de formadores 
e desenho de módulos de formação/
capacitação em matérias do SINAQES 
e do QUANQES; formação/capacitação 
em matérias do SINAQES visando o 
estabelecimento e consolidação dos 
órgãos internos de garantia de qualidade 
nas IES, capacitação em matérias do 
QUANQES, visando o desenho, registo 
e revisão de qualifi cações de ensino 
superior; e promoção de benchmarking 
visando o uso das boas práticas para a 
melhoria da capacidade institucional 
e da qualidade do ensino superior.

Espera-se que com o 
funcionamento efectivo e efi ciente 
dos CerQES, no fi nal de cinco anos, 
todas as IES possuam órgãos internos e 
mecanismos de garantia de qualidade, 
que permitem a realização da auto-
avaliação institucional e de cursos e/ou 
programas, participação em processos 
de avaliação externa e acreditação, e a 
utilização dos resultados da avaliação 
para a melhoria; que todas as IES tenham 

as suas qualifi cações desenhadas e 
registadas conforme as normas do 
QUANQES; e que todas as IES, cursos 
e/ou programas na área do Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática 
(CTEM) estejam avaliadas e acreditadas.

O CNAQ foi criado ao abrigo do 
artigo 9, do Decreto nº. 63/2007, de 31 
de Dezembro. No âmbito do SINAQES 
tem a missão de promover a avaliação 
e acreditação de cursos, programas e 
das IES como mecanismos de garantia 
da qualidade face às necessidades 
de desenvolvimento do país e em 
consonância com os padrões de 
qualidade do ensino superior na região, 
no continente e no mundo. No âmbito 
do QUANQES, promove o desenho, 
registo e revisão de qualifi cações 
de ensino superior, consistentes 
com os níveis de qualifi cações 
nacionais, harmonizados com os da 
região, do continente e do mundo. 

Importa referir que no cumprimento 
da sua missão, o CNAQ prevê para o 
presente quinquénio (2020–2024),  
criar quatro CeRQES estando em curso 
o estabelecimento de mais um  centro 
da região centro, para atender aos 
Institutos Superiores Politécnicos.

CNAQ estabelece Centros de Referência em 
Qualidade e Qualifi cações do Ensino Superior

A Associação Black Bulls (ABB) 
vai estrear-se este domingo na Liga 
dos Campeões Africanos, diante do 
Petro de Luanda, em jogo referente à 
partida da primeira mão da competição.

A ABB está em contagem 
decrescente para marcar a sua estreia 
na mais prestigiada competição ao nível 
de clubes. Os “touros” vão representar 
o país nesta prova na qualidade de 
campeões nacionais, feito alcançado 
ano passado, curiosamente, na sua 
primeira participação no Moçambola.

Debutante no leque dos melhores 
clubes de África, desde que se realizou 
o sorteio no qual calhou com o Petro de 
Luanda, a Black Bulls trabalha ao detalhe, 
de modo a começar com o pé direito na 
caminhada rumo à conquista de África. 

A equipa orientada pelo português 
Inácio Soares vem preparando a 
partida diante da formação angolana 
há bastante tempo. E para que haja 
maior concentração nesta partida, a 
direcção do conjunto moçambicano à 
Liga Moçambicana de Futebol (LMF) 
que antecipasse o jogo frente ao 
Matchedje de Mocuba referente à 10ª 
jornada, ao que a entidade que gere a 
maior prova futebolística nacional anuiu.

A Black Bulls parte para o jogo 
contra os angolanos moralizados, 
depois de uma vitória folgada diante do 
Matchedje de Mocuba, por 5-0. O jogo 
contra os “militares” serviu para o técnico 
português medir o pulsar da sua equipa.

No quadro de preparação do 

jogo diante do Petro de Luanda, os 
“touros” têm realizado sessões de treino 
alternando o seu campo e o Estádio 
Nacional do Zimpeto, por sinal, local 
da partida frente à turma angolana.

O técnico da Black Bulls, Inácio 
Soares, considera que o jogo de 
domingo será intenso, pois o seu 
adversário tem muita qualidade. 
Apesar do respeito pelo Petro de 
Luanda, Soares acredita num desfecho 
favorável à equipa moçambicana.

PETRO CONFIANTE

O Petro de Luanda está confi ante 
num bom resultado diante da Associação 
Black Bulls. Segundo escreve o Jornal de 
Angola, o Petro de Luanda está motivado 
pela brilhante campanha na última 
edição da maior competição africana 
de clubes sob a égide da Confederação 
Africana de Futebol (CAF), em que 
“caíram” apenas nas meias-fi nais.

Os campeões angolanos partem, 
por isso, para a presente campanha 
decididos a superar o anterior registo. 
Mas para tal, a equipa às ordens de 
Alexandre Santos precisa de começar 
bem o percurso, afastando do caminho 
o representante moçambicano.

O jornal angolano escreve que o 
Petro é teoricamente o grande favorito 
neste duelo com a Black Bulls. Os 
angolanos consideram que o facto 
de a Black Bulls marcar presença 
pela primeira vez nessa competição 

coloca o representante moçambicano 
em situação de desvantagem 
em relação à turma angolana.

Para atacar esta competição, a 
turma angolana reforçou o seu plantel 
com jogadores de enorme qualidade, 
como é o caso de Carlinhos, Karanga, 
Hugo Marques, Cabibi e Gilberto, 
que se juntam aos já indispensáveis 
Jaredi, Tiago Azulão, Megue, Yano, 
Tó Carneiro, Eddie Afonso e Kinito.

O treinador do Petro de luanda, 
Alexandre Santos, antevê um jogo 
bastante competitivo com os Black 
Bulls. O técnico defi niu a entrada 
na fase de grupos da Liga dos 
Campeões como objectivo imediato.

“O facto de termos feito uma 
excelente campanha na Liga dos 
Campeões signifi ca termos orgulho e 
convicção de que podemos fazer uma 
boa participação. Mas é necessário 
passarmos por duas eliminatórias”, 
disse o timoneiro dos tricolores.

O vencedor deste jogo poderá 
defrontar o vencedor do jogo entre 
o Cape Town City da África do 
Sul e Otoyo do Congo Brazzaville.

FER. MAPUTO – COSTA DO SOL 
AQUECE 10ª JORNADA

A retoma do Moçambola, este fi m-
de-semana, após um interregno para 
dar lugar aos compromissos da selecção 
nacional, será marcada pelo derby entre 
o Ferroviário de Maputo e Costa do Sol.

Se por um lado, na nona 
jornada, o “canarinhos” recebeu e 
venceu o Incomáti de Xinavane por 
2-0, por outro, os “locomotivas” da 
capital não foram para além de uma 
igualdade sem abertura de contagem 
diante do Matchedje de Mocuba.

A paragem do Moçambola serviu 
para os dois conjuntos limarem algumas 
lacunas, daí que partem para esta partida 
com os índices motivacionais elevados. 
Antevê-se que o jogo entre as duas 
formações venha a ser difícil para os 
dois, tendo a qualidade dos dois plantéis. 
O Costa do Sol ocupa a terceira posição 
com 18 pontos, enquanto o Ferroviário de 
Maputo está na quarta, com 15 pontos.

Ainda nesta ronda, o actual líder do 
Moçambola, União Desportiva de Songo, 
desloca-se a Xinavane para defrontar o 
Incomáti local, numa partida em que os 
“hidroeléctricos” partem como favoritos.

Por seu turno, a Liga Desportiva 
de Maputo, equipa que, na presente 
temporada, tem registado uma 
prestação pálida, o que faz com 
que ocupe a 10ª posição na tabela 
classifi cativa, recebe o Ferroviário de 
Nacala, numa partida em que a turma 
de Dário Monteiro é obrigada a vencer.

Já o Ferroviário de Lichinga, 
actual quinto classifi cado da prova, 
vai medir forças com o seu homónimo 
da Beira, enquanto o Ferroviário 
de Nampula terá pela frente a 
Associação Desportiva de Vilankulo, 
equipa que, após trocar de treinador, 
tem estado a renascer das cinzas.

Liga dos Campeões Africanos: a primeira 
vez da Black Bulls é no domingo
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Para o secretário-geral da 
Organização da Juventu-
de Moçambicana, (OJM) 
Silva Livone, os jovens de-
batem-se com a problemá-
tica da habitação e com as 

recentes medidas anunciadas, espera-se 
que haja mais estímulo na construção de 
habitações.

É uma medida bastante acertada, ten-
do em conta que os jovens clamam diaria-
mente pela habitação e conforme vincou 
o PR sobre a necessidade da redução dos 
preços dos materiais de construção vai 
estimular cada vez mais as construções.

Silva Livone diz que é altura de o 
jovem moçambicano pôr um basta às 
lamentações e agarrar as oportunida-
des que o governo tem estado a prover 
para o crescimento da nossa nação.

“O desenvolvimento de Moçambique 
está nas nossas mãos e devemos tra-
balhar demasiado para o alcance desse 
desiderato “ reagiu Silva Livone acrescen-
tando que o governo tem estado atento aos 
fenómenos como o elevado custo de vida, 
daí que a juventude não pode ser manipu-
lada por indivíduos cujas agendas se des-
conhece onde convocam manifestações 

alegadamente pelo elevado custo de vida.

“O governo está atento a todos fenó-
menos que preocupam a juventude e na 
mesma senda tem estado a estudar vá-
rias soluções para aliviar isso“ indicou.

“É alguma coisa” - Mário Sitoe

O presidente da ordem dos con-

tabilistas e auditores de Moçambique 
(OCAM) entende que a redução do IVA 
embora seja de 1% vai estimular as 
operações comerciais, uma vez que as 
preocupações dos empresários têm 
que ver com a redução do IVA que tem 
sido ónus nas operações comerciais 
incluindo as famílias moçambicanas.

“Estamos felizes” - Michel Ussene

As medidas anunciadas são boas 
tendo em conta que vão criar estímulos 
ao sector privado, aliás é preciso real-
çar ainda que a redução do IRPC poderá 
contribuir muito para o crescimento do 
sector primário onde a agricultura está 
inserida. O chefe de Estado apelou ao 
sector privado para a promoção de ac-
tividades produtivas e é nosso desafi o 
como Associação Moçambicana das Em-
presas Petrolíferas (AMEPETROL) procu-
rar soluções de Blanding para cumprir.

“Chegam em tempo certo” - Alexandre 
Mano

Como tem-se estado a procurar alter-
nativas para fazer face ao elevado custo 
de vida, Alexandre Mano entende que as 
medidas relativas ao pacote de aceleração 
económica chegam no momento certo 
onde a médio e curto prazo poderão gerar 
um impacto muito grande na aceleração 
e desenvolvimento socioeconómico. Para 
Mano, a redução do imposto sobre o valor 
acrescentado vai permitir que os custos de 
produção se reduzam signifi cativamente.

“Medidas corajosas” - Caifadine 
Manasse

Todas as medidas anunciadas te-
rão um efeito multiplicador na econo-
mia nacional, descreveu o porta-voz da 
Frelimo Caifadine Manasse, explicando 
que o presidente tomou coragem e para 
a sua implementação será necessária 
a coragem dos moçambicanos. Esta-
mos num momento difícil, mesmo as-
sim o PR propôs-se em reduzir o IVA.

“Advogamos desde 2015” - Agostinho 
Vuma

A Confederação das Associações Eco-
nómicas de Moçambique (CTA) enten-
de que as medidas ora anunciadas vêm 
sendo advogadas desde 2015. A título de 
exemplo Agostinho Vuma entende que a 
redução do IVA é uma medida acertada 
apesar de o sector privado ter outras ex-
pectativas ou seja a percentagem do Iva 
segundo Vuma deveria se situar na ordem 
14% assim minimizaria os custos de pro-
dução permitindo maior encaixe de recei-
tas quer para o Estado e o sector privado.

“Competitividade no sector empresa-
rial” - Paulo Oliveira 

Paulo Oliveira acredita que as medi-
das relativas ao pacote de aceleração 
económica poderão permitir maior com-
petitividade na economia criando cada 
vez mais postos de trabalho e a redução 
do IVA vai minimizar os custos e criar 
um estímulo diferente no sector privado.

Secretário da OJM afi rma serem 
encorajadoras

ANÚNCIO DE MEDIDAS DO PAE 
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Pacote de estímulos Pacote de estímulos 
económicos vai favorecer económicos vai favorecer 
empresas portuguesasempresas portuguesas

PQacote de 
estímulo 
económico 
anunciado vai 
favorecer os 
empresários 

portugueses que queiram 
investir no país, diz presidente 
moçambicano. 

O Presidente de 
Moçambique, Filipe Nyusi, 
afi rmou este sábado que o 
pacote de estímulo económico 
anunciado vai favorecer os 
empresários portugueses 
que queiram investir no país.

No fi nal de uma reunião 
bilateral com o Presidente 
português, Marcelo Rebelo de 
Sousa, em Luanda, onde estão 
vários chefes de Estado para 
as cerimónias fúnebres do 
ex-presidente angolano José 
Eduardo dos Santos, Filipe Nyusi 
disse esperar que o parlamento 

aprove brevemente o diploma 
já anunciado pela Presidência.

“Nós não mandamos 
no parlamento, mas 
acreditamos que é vontade 
dos moçambicanos facilitar a 
economia e desburocratizar 
o Estado, para as pessoas 
terem tempo para produzir 
para o país”, afi rmou Nyusi.

A cimeira da próxima 
semana entre Portugal e 
Moçambique “coincide com a 
Facim [Feira Internacional de 
Moçambique] e nós acabámos 
de divulgar o pacote de medidas 
de estímulo para relançar a 
economia” que irão benefi ciar 
investidores, explicou o chefe 
de Estado moçambicano.

“Temos empresas 
portuguesas que estão em 
Moçambique e que precisam 
deste carinho, nos vistos, 

nas taxas, em muitas 
coisas úteis” que o pacote 
já contempla, explicou.

E deu o exemplo da 
facilitação dos vistos que 
pode “ajudar no turismo” e 
nas viagens de negócios.

“Estamos numa fase em que 
temos de ver quem entra”, mas 
“Portugal não é para nós um país 
de risco de imigração”, disse.

No início de agosto, Filipe 
Nyusi anunciou 20 medidas 
do PAE - Pacote de Estímulo 
à Aceleração da Economia 
destinado a dar resposta às 
necessidades de crescimento do 
país, impacto negativo da guerra 
Rússia-Ucrânia, violência 
armada na província de Cabo 
Delgado, norte de Moçambique, 
e calamidades naturais.

As medidas baixam 

impostos de 32% para 10%, 
na agricultura, aquacultura e 
transporte público, e o IVA, de 
17% para 16%, na agricultura 
e energias renováveis.

O chefe de Estado 
moçambicano apontou ainda a 
introdução de incentivos fi scais 
para novos investimentos, 
durante os próximos três 
anos, mas não adiantou 
as taxas destes estímulos.

No pacote, é aumentada 
de 2,5% para 10% a parcela de 
receitas dos recursos naturais 
transferida para as províncias 
onde são extraídos e é criado um 
fundo de garantia mutuária no 
valor de 250 milhões de dólares 
(250 milhões de euros), para 
que os bancos disponibilizem 
crédito à economia a taxas 
de juros mais acessíveis.
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Grupo Lin na recolha de sangue Grupo Lin na recolha de sangue 
para o Serviço Nacional de Saúdepara o Serviço Nacional de Saúde

O Grupo Lin  patrocina 
a Feira de Saúde 
realizada no sábado, 
dia 27 de Agosto, na 
capital Moçambicana  
Maputo, pela 

Lin Medcare, uma clínica privada 
pertencente ao Grupo Lin. A iniciativa 
marcou o culminar de uma série 
de sessões de colheita de sangue 
encabeçadas pelo referido Grupo, entre 
os dias 22 e 27 de Agosto.

 A acção decorreu em vários 
pontos da capital, no âmbito das 
celebrações do Dia Nacional do Dador 
de Sangue. Com o lema “Não é Apenas 
Sangue. É Esperança”, a campanha 
resultou numa doação de 269 balões 

que serão distribuídos pelos centros de 
armazenagem de sangue de Maputo.

A Feira de Saúde, que contou com a 
participação de muitos moçambicanos, 
apresentou-se também como um portal 
de aproximação entre os serviços de 
saúde e a comunidade, com o objectivo de 
informar e sensibilizar para a melhoria 
da qualidade de vida, incentivando a 
prevenção de doenças e a mudança 
positiva de comportamentos.

Serviu, igualmente, para promover 
hábitos de vida saudável, exercício 
físico, palestras e

diversos testes nas áreas da saúde 
da mulher, da saúde mental, ocupacional, 

oral, estética e física.

Paralelamente, foi realizada uma 
campanha de angariação de fundos 
para a construção

de uma ‘Casa Mãe Espera’, na 
província de Manica, que visa assistir 
mulheres grávidas que residem longe 
dos centros médicos, reduzindo deste 
modo os altos índices de mortalidade 
materno-infantil, assim como a 
transmissão por HIV/SIDA entre mãe 
e fi lho durante o parto, por falta de 
assistência às gestantes.

No ocasião o Presidente do 
Conselho de Administração do grupo 
Lineu Candeeiro, presente na feira 
disse aos jornalistas que o grande 
objetivo da empresa é  assegurar o bem-
estar dos moçambicanos, através do 
envolvimento em diferentes áreas de 
interesse.

“A nossa estratégia passa por 
nos posicionarmos como um parceiro-
chave em todasas iniciativas que 
promovam o desenvolvimento do país 
e propiciem a melhoria dascondições 

de vida das populações. 
Independentemente da área 
de actuação, continuaremos 
a intervir em todas as 
acções que comunguem do 
nosso propósito”,

disse  PCA .

“Temos consciência 
das difi culdades 
enfrentadas pelo Sistema 
Nacional de Saúde, 
sobretudo no que tange à 
gestão de sangue, dadas as 
circunstâncias, anormais  
e imprevisíveis em que se 
despoleta a necessidade da 
sua utilização, muitas vezes 
derivadas de sinistralidades 
rodoviárias. Por outro lado, 
os serviços públicos de 
saúde, no geral, apresentam-
se frágeis, justifi cando-se 
iniciativas constantes para 
ao seu reforço”, acrescentou 
o mesmo responsável.
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Transportadores em Gaza Transportadores em Gaza 
sem subsídio do Governosem subsídio do Governo

O 
presidente da associação 
dos transportadores de 
Gaza -Núcleo da vila da 
Macia, Arlindo Macie 
que se sente à nora do 
governo por este ter 
privilegiado o subsídio ao 
transporte urbano na área 
metropolitana de Maputo, 
ignorando os distritais.

Não temos subsídio, 
nem teremos a olhar 
pelo curso das coisas, 
declarou Arlindo Macie 
explicando que a vida 
dos transportadores 
semicolectivos na região 
da Macia onde opera, está 
insustentável mercê da 
subida generalizada dos 
preços dos materiais para 
manutenção das viaturas, 
assim como o combustível.

“Nunca tivemos 

subsidio, e a esperança é 
de um dia termos, se Deus 
quiser. Contudo, enquanto 
não recebemos a vida do 
transportador contínua 

insuportável ou seja fazemo-
la por amor a camisola “ 
referiu Macia

Por exemplo, a taxa 

cobrada de Macia á Magul 
são 25 meticais o que é pouco, 
tendo em conta a distância. 
É do entendimento de 
Arlindo Macia que a taxa do 

transporte naquele troço 
fosse de 50 meticais. 
Contudo, é preciso olhar 
para a condição do 
passageiro que também 
se sente apertado pelo 
custo de vida.

Porque a vida do 
transportador não se 
resume apenas em 
reclamar, Arlindo Macia 
pede aos agentes de 
fi scalização rodoviária 
para que aprimore a 
rigorosidade de modo a 
evitar o elevado indicie 
de acidentes que vão 
ceifando vida deixando 
luto nas famílias.

“é preciso que antes 
da policia de transito 
autuar, o motorista seja 
o primeiro a fi scalizar a 
sua viatura verifi cando 
pneus e travões , só 
assim poderemos 
reduzir sangue nas 
estradas “ concluiu.

FUTEBOLFUTEBOL
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PR visita STAND da Rádio PR visita STAND da Rádio 
Moçambique e deixa PCA da Moçambique e deixa PCA da 
estação pública sem sonoestação pública sem sono

Depois do 
anúncio 
de uma 
visita às 

instalações da RM, pelo 
Presidente da República 
Filipe Nyusi, Abdul Naguib, 
actual Presidente do 
Conselho de Administração 
da rádio pública e a 
maior de Moçambique, 
vive dias de pouco sono.

A razão da ausência 
do sono daquele dirigente, 
deve-se, em parte, ao 
estado em que se encontra 
o edifício-sede, com alguns 
compartimentos aos 
pedaços, procedimentos 
administrativos que deixam a desejar 
à classe de profi ssionais daquela 
instituição mais antiga de rádio em 
Moçambique, que por sinal é a maior.

Filipe Nyusi, que esteve na 
abertura da 57ª Edição da Feira 
Internacional de Maputo, visitou o 
Stand da Rádio Moçambique e, durante 
a conversa com os profi ssionais de 
rádio, prometeu se fazer às instalações 
da maior rádio moçambicana. 

O Chefe do Estado deixou bem 
claro que  quer “dar uma volta” à maior 
estacão de radiodifusão nacional, 
ver de perto  os grandes problemas 
que a RM SEDE, está a enfrentar.

Soube o Jornal Visão 
Moçambique de algumas fontes 
(funcionários e colaboradores), que 
Abudul Naguib é o pior  gestor  na 
história da Rádio Moçambique desde 
à independência. A fonte vai mais 
longe dizendo que o actual PCA da 
rádio pública moçambicana, não 
conhece o edifício da instituição 
“pois ele nem tem tempo de visitar o 
edifício, por isso, a resposta que deu 
ao PR, de que ouviu e que a  visita é 

bem-vinda, está fora da realidade”.

Filipe Nyusi, não escondeu que já 
tem conhecimento que algumas salas 
do edifício sede da RM, não estão em 
condições o que o fez garantir que vai se 
dar tempo de visitar sem adiantar a data.

O motivo da visita do PR, fez 
com que, segundo nossas fontes, 
Abdul Naguib começasse a mexer 
com as obras de manutenção de 
balneários que se encontram numa 
fase avançada de degradação bem 
como a pintura do interior do edifício.

Na semana fi nda o presidente 
da República esteve de visita à 
cidade de Maputo, o que precipitou 
e o que está a acelerar os trabalhos 
de manutenção das instalações 
da sede da Rádio Moçambique.

Na mesma conversa 
com as fontes, foi possível 
descobrir que existem 
naquela instituição 
funcionários que não 
aceitam a reforma, sendo 
estes trabalhadores, 
desde o período pós 
colonial e que tem mais 
de 35 anos de carreira, 
privando deste modo a 
promoção do sangue na 
administração da coisa 
pública, aliás, como é 
sabido, os jovens tem 
muito a dar. Outra, queixa 
dos radialistas tem que 
ver com a indicação para 
a cobertura de eventos 
internacionais, onde 
só são destacados os 
jornalistas da capital 
do país, deixando à sua 

sorte, os das demais províncias do país.

Refi ra-se que a Rádio 
Moçambique foi formada após a 
independência, em 2 de Outubro e 
herdou o património da Rádio Clube 
de Moçambique que era a principal 
emissora da colónia portuguesa, 
criada em1932 denominada Radiófi los. 

A RM é fruto de nacionalização 
da então Rádio Clube de Moçambique 
Ofi cial da Ordem Militar de Cristo a 
4 de Dezembro de 1956 e Membro-
Honorário da Ordem do Infante D. 
Henrique a 26 de Fevereiro de 1971.

DURANTE A FACIM 2022

PUBLICIDADE


