
   

24 de Maio de 2018 
 

  

 

C 
omemorou-se no passado dia 7 de Abril, o Dia da Mulher Moçambicana. Várias Instituições, á semelhança do 

CEDSIF, anteciparam a celebração da data para o dia 6, uma vez o feriado ter calhado num sábado. Moçambique 

viu através das redes sociais e outros meios, os festejos, caracterizados por vestes a traje de capulana, simbolizan-

do a Mulher Moçambicana. O CEDSIF não ficou alheio ao gesto, tendo por via da sua Associação de Trabalhadores

(ACCEDSIF) organizado uma confraternização extensiva a todos os funcionários, para brindar em particular as mul-

heres, em presença da Direcção Geral. A oportunidade serviu também para a equipa feminina de futsal apresentar o tro-

féu referente a conquista da Taça Metical. (x) 

  

C 
inquenta e oito colaboradores das várias unidades orgânicas do CEDSIF e das instituições que partilham o edifício 

com o CEDSIF nomeadamente o Instituto Nacional de Governo Electrónico(INAGE), o Tribunal Aduaneiro e o Pro-

jecto Cidades e Mudanças Climáticas (PCMC) beneficiaram entre os dias 12 e 13 de Abril de 2018, de uma acção 

de formação em primeiros socorros e combate a incêndios. Esta acção teve como objectivo habilitar os formandos com 

conhecimentos que lhes permitam prestar a primeira assistência a vítimas de acidente ou de doença súbita, até à chega-

da dos meios legais de socorro bem como dotar os colaboradores de conhecimentos básicos sobre o combate a incêndios 

e colocar em prática os conteúdos teóricos abordados. (x) 

 

O 
 Director Geral do Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças(CEDSIF), Herminio Sueia, 

conferiu posse no passado dia 12 de Abril ao novo Chefe do Departamento de Administração e Finanças, Carlos 

Magno. Durante a sessão de tomada de posse, o Director Geral ressalvou que é importante a transmissão de rigor 

e sobretudo fazer prevalecer a ética na organização no que respeita ao pagamento da despesa. A substituir do cargo Oba-

dias Uamusse, Carlos Magno é um quadro da Autoridade Tributaria de Moçambique (AT) e, aquando da sua transferên-

cia trabalhava no  Departamento de Análise, Previsão e Controlo da Receita na AT e é designado para exercer a nova 

função no CEDSIF em comissão de serviço. (X)  

 

A 
companhe, na reportagem fotográfica que se segue, estas e outras actividades que se destacaram no mês de Abril 

no CEDSIF. (x) 

 

 

Adelson Mamudo 
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Celebração do dia da Mulher no CEDSIF 
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Celebração do dia da Mulher no CEDSIF 
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Formação em primeiros socorros e combate a incêndios 



 5 

 

 

Formação em primeiros socorros e combate a incêndios 
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Formação relativa a nova modalidade de execução da despesa via MPE-IVD (Incorporação por Via Direta), dirigida a instituições 

tuteladas do MEF 
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Nos dias 25 e 27 de Abril, um total de 273 estudantes participaram na palestra sobre o SISTAFE e e-SISTAFE no ISFIC 

Tres instituições de ensini numa sal: 

ISFIC (Instituto Superior de Formação, Investigação e Ciência) 

IPET(Instituto Politécnico de Tecnologia & Empreendedorismo) 

ICM(Instituto Comercial de Maputo) 

Três instituições de ensino numa sala para ouvir o SISTAFE: 

ISFIC (Instituto Superior de Formação, Investigação e Ciência) 

IPET(Instituto Politécnico de Tecnologia & Empreendedorismo)  

ICM(Instituto Comercial de Maputo) 

João Mahanjane (CEDSIF) ao lado do Director Geral do ISFIC , Rodrigues 

Fazenda interagindo com a plateia 
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Tomada de posse do novo Chefe do Departamento de Administração e Finanças 

Carlos Magno 
Carlos Magno 
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Ficha Técnica 

 

Hermínio Sueia 

Jacinto Muchine e Tricamo Tajú 

Orlando Govo 

Janeth Laice e Hamela 

Euclides Matavata 
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SABIA QUE:   

 

§EM TODOS OS ANDARES DO EDIFICIO SEDE DO CEDSIF ESTAO FIXADAS 

PLANTAS DE EMERGÊNCIA QUE CONTEMPLAM: 

• Indicação dos caminhos  de evacuação e respectivas alternativas; 

•Localização dos extintores de incêndio; 

•Indicação do ponto de encontro; 

•Procedimentos gerais de segurança; 

•Indicação em legenda dos sinais. 

§EM TODOS OS ANDARES DO EDIFICIO SEDE DO CEDSIF ESTÃO FIXADAS 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO QUE INDICAM: 

•Localização exacta dos extintores de incêndio; 

•O ponto de encontro; 

•Locais proibidos de fumar; 

•Saídas de emergência; 

•Proibição de fogo. 

§  EXISTEM NO CEDSIF 32 COLABORADORES FORMADOS EM PRIMEIROS 

SOCORROS 35 FORMADOS EM DETECÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO.  

 

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE DE CADA UM, TAREFAS DE TODOS 

SABIAS QUE? 


