
 

procedimentos de 

planificação, gestão 

f i n a n c e i r a  e 

patrimonial; 

 Contribui para o 

aumento da eficiência 

e  m e l ho r i a  d a 

qualidade das contas 

de gerência e da 

i n f o r m a ç ã o 

disponibilizada pelas 

Autarquias Locais 

para compor a Conta 

Geral do Estado 

(CGE); 

 F l e x i b i l i z a  o s 

m e c a n i s m o s  d e 

geração e troca de 

informação entre os 

diferentes níveis de 

gestão do Estado 

(Autarquias Locais, 

Governo Central e 

Local e órgãos de 

soberania); 

 Contribui para a 

melhoria da prestação 

d o s  s e r v i ç o s 

Autárquicos; e 

 Contribui para a 

s u s t e n t a b i l i d a d e 

f i n a n c e i r a  d a s 

Autarquias Locais. 

 

O Centro de Desenvolvimento 

de Sistemas de Informação de 

Finanças, IP (CEDSIF, IP) no 

âmbito das suas atribuições de 

condutor de reformas de 

Gestão das Finanças Públicas 

(GFP) e, bem como de desenho, 

operacionalização e gestão de 

sistemas de informação de 

suporte  aos  processos 

complementares tem vindo em 

coordenação com o Ministério 

da Administração Estatal e 

Função Pública (MAEFP) e a 

Associação Nacional dos 

Municípios de Moçambique 

(ANAMM) a implementar desde 

2019 o Sistema de Gestão 

Autárquica, (SGA).  

O SGA foi desenhado por forma 

a atender a todos os processos 

de negócio específicos para o 

cumprimento das funções 

atribuídas às Autarquias 

nomeadamente planeamento, 

investimento,  regulação, 

licenciamento, fiscalização e 

gestão. 

No dia 21 de Fevereiro, registou

-se o segundo aniversário do e-

SISTAFE Autárquico, um 

s i s t e m a  i n t e g r a d o  e 

padronizado, que atende a 

todas as Autarquias do país, 

dentro de uma visão única que 

busca melhorar os processos de 

execução da despesa. 

O e-SISTAFE Autárquico é um 

produto Made in Mozambique 

utilizado para a gestão 

financeira das Autarquias. É 

um sistema seguro, fiável e 

com potencialidade de rastrear 

todas as operações nele 

realizadas, o que permite e 

facilita a responsabilização de 

todos os intervenientes e 

daqueles que abusem dos 

privilégios que lhes são 

concedidos na qualidade de 

operadores ou utilizadores do 

sistema. 

O e-SISTAFE Autárquico é uma 

ferramenta importante e 

indispensável, e deverá por 

isso, abranger todas as 

Autarquias 53 autarquias do 

país, segundo os mecanismos 

desenhados para o efeito e  

busca imprimir transparência 

na gestão da coisa pública, 

estando até ao momento 

integradas 47 autarquias no 

processo de descentralização. 

Dois anos depois do seu 

lançamento , apontam-se 

inúmeras vantagens deste 

sistema, nomeadamente: 

 Reforço no rigor da 

gestão e utilização do 

erário público nas 

Autarquias Locais, 

através da adopção dos 

  2 ANOS DO e-SISTAFE AUTÁRQUICO 

www.cedsif.gov.mz 

1° Trimestre –2022 

 

 

Principais pontos 

desta edição: 

 

 2 Anos do e-SISTAFE 

Autárquico  

 CEDSIF, IP participa no 

Fórum Empresarial da 

Matola 

 CEDSIF,IP empossa 
novos Directores de 

Serviço 

 

Confira: 

Editorial 
2 

Breves 
4 

Flash 
6 

Actualidade 
10 

Tecnologias 
12 

Saúde 
15 

Humor 
17 

___________________________________________________________________________ 



 

Há já bastante tempo que o 

CEDSIF, IP vem verificando 

a necessidade de alinhar a 

Contabilidade Pública do 

país, para  adoptá-la aos 

padrões internacionalmente 

aceites, aderindo a Contabi-

lidade Patrimonial e de es-

pecialização de exercícios, 

baseada nas Normas Inter-

nacionais de Contabilidade 

aplicada ao Sector Público 

(NIC-SP). Sendo a contabili-

dade pública a área respon-

sável pelas actividades de 

registo, controle e geração 

de demonstrativos orça-

mentais, bem como de  su-

porte às actividades da Ad-

ministração Pública, por 

sua vez a contabilidade pa-

trimonial é a adopção do 

dever de acompanhar toda 

a dinâmica da movimenta-

ção dos itens patrimoniais, 

como novas aquisições, 

transferências e deprecia-

ção fiscal e gerencial. Esta-

belece o domínio sobre os 

activos do Estado acompa-

nhando a depreciação ou 

valorização dos bens, 

afim de avaliar a perda ou 

ganho de capital destes, 

através de   relatórios e 

documentos que agrupam 

informações preciosas so-

bre as Finanças Públicas. 

Portanto, este reporte de 

factos ou os eventos  são 

reconhecidos nas de-

monstrações financeiras 

quando ocorrem e não 

apenas quando haja pa-

gamentos ou recebimen-

tos, propiciando deste 

modo, melhoria de trans-

parência e responsabiliza-

ção na prestação de con-

tas e fornecendo base de 

comparação entre secto-

res governamentais, na 

informação financeira re-

portada pelas entidades 

do sector público ou pri-

vado. 

Tendo se apercebido des-

sas vantagens antes cita-

das, o CEDSIF, IP iniciou 

o Projecto que visa desen-

volver e implementar  os 

passos que culminarão 

com a implantação de uma 

Contabilidade Pública em 

Moçambique com padrões 

internacionalmente acei-

tes. Esta modalidade,  se 

aplica aos Órgãos e insti-

tuições da administração 

directa do Estado; Institu-

tos e fundos públicos; enti-

dades descentralizadas, 

que compreendem os ór-

gãos de governação des-

centralizada provincial e 

distrital e as autarquias 

locais. 

Com a adopção das NICS, 

espera-se que a Contabili-

dade Patrimonial registe:  

 Melhoria na eficácia e 

eficiência na gestão 

dos recursos públicos;  

 O fornecimento da in-

formação financeira 

necessária de maneira 

fiável e atempada;   

 Melhoria da gestão e 

controlo da situação 

económica e financei-

ra, bem como o seu 

desempenho;   

NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 

APLICADA AO SECTOR PÚBLICO (NICS) 
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 A melhoria da transpa-

rência, responsabiliza-

ção e da comparabili-

dade em matéria de 

apresentação de infor-

mações financeiras;   

 A melhoria da eficiên-

cia e da eficácia das 

auditorias públicas; 

 O aumento da profissi-

onalização da função 

das finanças e conta-

bilidade em todo o sec-

tor público.  

 A apresentação de 

oportunidades para o 

aumento da influência 

da organização finan-

ceira, capitalizando as 

habilidades dos novos 

ingressos na profissão 

dentro do sector públi-

co, garantindo que o 

sector público se torna 

um destino de carreira 

desejável de escolha 

para contabilistas pro-

fissionais. 

Igualmente, se esperam ga-

nhos a  nível internacional. 

Com a adopção das NICS o 

acesso à informação con-

tabilística passará a ser 

partilhada com códigos e  

linguagem usada dentro 

de uma estrutura global, 

em que os países prati-

cantes, fazem leitura dos 

números da mesma for-

ma. 

A harmonia e disposição 

de informaçao nos de-

monstrativos, permite a 

análise precisa da conta-

bilização de forma clara e 

objectiva, com base nos 

números apresentados, 

independentemente, do 

país gerador das informa-

ções. 

A contabilidade internaci-

onal é igualmente essenci-

al para as empresas pois 

fortalece a marca e eleva o 

usuário a um patamar di-

ferenciado a nível interna-

cional, para sobrepor a 

concorrência e aumentar 

as chances de vantagem 

competitiva. 

Um bom posicionamento 

de mercado, agrega valor e 

ajuda no crescimento na-

tural do negócio. As opor-

tunidades surgem em fun-

ção da credibilidade que a 

empresa desenvolve ao di-

vulgar seus números com 

propriedade e clareza. 

Todos os aspectos, do ges-

tão, se tornam mais rele-

vantes e confiáveis para 

quem projecta um relacio-

namento mais duradouro 

com a empresa — uma 

projecção fundamentada 

em práticas consistentes e 

legais. Além disso, facilita 

análises comparativas de 

resultados financeiros de 

empresas nacionais e es-

trangeiras, ajuda os usuá-

rios externos nas demons-

trações financeiras a avali-

ar o desempenho das em-

presas Estes ganho aqui 

ilustrados, não beneficiam 

o CEDSIF, IP enquanto de-

senvolvedor da iniciativa 

mas a todo um País que 

precisa se afirmar na 

transparência da prestação 

de contas. mundial   

Normas Internacionais de Contabilidade 

aplicada ao Sector Público (NICS) 
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CEDSIF  DESENVOLVE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE MERCADORIA 

Para servir de plataforma de intermediação da negociação de venda de bens a quem oferece o maior lance 

dos mesmos, bem como a divulgação de informação de preços de mercado de produtos a nível nacional, o 

CEDSIF, IP se encontra a desenvolver o SINEM. Com a entrada em funcionamento do Sistema, espera-se 

estabelecer um ambiente de comercialização agrícola organizado, transparente, seguro e eficiente, com: 

 Redução das assimetrias no acesso à informação do mercado; 

 Facilitação das transacções comerciais entre os intervenientes do processo de venda e compra da 
produção agrícola; 

 Empoderamento dos pequenos produtores e agentes de comercialização agrícola; 

 Impulsionar o aumento da produção e produtividade agrícolas; 

 Inclusão dos pequenos produtores e agentes de comercialização agrícola nos sistemas financeiro e 
tributário.  

No momento, se encontra em desenvolvimento as funcionalidades que vao compor o Sistema. 

 

CEDISF, IP ATESTADO COMO ENTIDADE CERTIFICADORA DO ESTADO DE NÍVEL 2 

Por via da implementação e operacionalização dos serviços de Certificação Digital do Estado em 

Moçambique,  o CEDSIF, IP passará a actuar como entidade certificadora do Estado de nível 2. 

A certifiçao decorre dos esforços que o CEDSIF,IP tem vindo a empreender, para o 

estabelecimento de uma estrutura de confiança electrónica que resulte na disponibilização de 

certificados digitais. Assim, Moçambique passa a fornecer serviços de transacções electrónicas 

seguras com garantia de  autenticação,  autenticidade, integridade, confidencialidade, validade 

jurídica e não repúdio das assinaturas electrónicas de transacções ou informações em 

documentos electrónicos. Actualmente, decorre a capacitação dos grupos operacionais de 

trabalho em matérias sobre Hardware e Software, a constituição de grupos operacionais de 

trabalho requeridos para a operacionalização do SCDM (Administração de Segurança, 

Administração de Sistemas, Auditor de Sistemas e Gestão. 
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“ 
Transição Digital 

para Melhor Ambi-

ente de Negócios foi 

o tema do evento 

que juntou empresários, 

agentes económicos, par-

ceiros e prestadores de 

serviços do Município da 

Matola, como um momen-

to que pretendia ser de 

partilha de ideias e solu-

ções para o desenvolvi-

mento inclusivo da Matola. 

Realizado no âmbito das 

celebrações dos 50 anos 

da elevação daquele muni-

cípio a categoria de cidade, 

com actividades  sociais, 

culturais, e desportivas, 

culminando com a realiza-

ção do fórum que contou 

igualmente com a partici-

pação do Governador da 

província de Maputo, depu-

tados da Assembleia da Re-

pública, Administrador do 

distrito da Matola, , Presi-

dente da Assembleia Muni-

cipal , empresários e agen-

tes económicos da cidade 

da Matola , membros da 

Assembleia Municipal, 

membros do Conselho Mu-

nicipal e representantes 

dos partidos politicos. 

Falando na sessão de 

abertura, o Governador da 

província de Maputo, Júlio 

Parruque, disse que 

“Matola continua a ser o 

maior parque industrial de 

Maputo, sendo por isso 

uma referência nacional 

na área industrial, apesar 

da crise provocada pela 

pandemia da Covid-19, 

com especial enfoque na 

área de turismo”.  

CEDSIF, IP PARTICIPA NO FÓRUM EMPRESARIAL DA 
MATOLA 
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Parruque instou os empre-

sários da Matola a buscar 

investidores, para que ace-

lerem os seus investimen-

tos, prometendo apoio ne-

cessário do Governo para 

que os grandes projectos 

que ocorram na Matola. 

“Auguramos que este fó-

rum seja o espaço acerta-

do para reflexão sobre os 

melhores caminhos para a 

retoma segura e mais di-

nâmica do ambiente de 

negócios no ramo de turis-

mo na cidade da Matola, 

bem como espaço propício 

para que se conjuguem os 

melhores pressupostos de 

organização tecnológica 

para digitalização no con-

texto laboral"; disse. Reco-

mendou, ao finalizar, que 

a transição não deixe es-

paços de exclusão dos mu-

nícipes, pois todos mere-

cem oportunidades, possi-

bilidades e capacidades 

para participar. 

No evento o CEDSIF, IP foi 

convidado ao Painel de 

apresentações, tendo leva-

do ao Fórum, o tema 

“Transição Digital para o 

Bem Servir” apresentado 

por Marcelino Chemane, 

Chefe do Gabinete de Coor-

denação de Projectos 

(GACOP).Na apresentação, 

Chemane falou da digitali-

zação da gestão e dos servi-

ços municipais, em que o 

CEDSIF, IP está a contri-

buir na modernização dos 

processos e na facilitação 

da gestão municipal dese-

nhando um modelo con-

ceptual a pensar em todas 

as dimensões e preocupa-

ções dos municípios. Expli-

cou que foi desenhado o 

modelo conceptual do Sis-

tema de Gestão Autarquica 

sob mandato e exclusivida-

de do CEDSIF dedicada a 

gestação financeira e de re-

ceitas, convidando o sector 

privado a fazer parte da so-

lução dos problemas. “O 

sector privado, pode, que-

rendo,  desenhar soluções 

entrando em contacto com 

o CEDSIF, IP para se intei-

rar sobre os mecanismos 

de prestação de serviços. A 

importância de desenhar-

mos este modelo a pensar 

na globalidade das preocu-

pações dos municípios 

prende-se com o facto de 

sistemas isolados não per-

miterem uma gestão flexí-

vel”. 

Recorde-se  que para o 

processo de gestão finan-

ceira e de receitas, o 

CEDSIF,IP está a traba-

lhar com 47 municipios 

dos 53 existentes e o mu-

nicipio da Matola foi um 

dos primeiros que entrou 

na fase piloto e já vai no 

terceiro ano a usar plata-

forma de gestão financeira 

do Estado (X).  

 

 

 CEDSIF, IP PARTICIPA NO FÓRUM EMPRESARIAL 
DA MATOLA 
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AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA A 
MANUTENÇÃO DO SELO ISO 9001:2015 NO 

PROCESSO DE ATENDIMENTO AO UTILIZADOR  
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Caro Funcionário e Agente do Estado, 
 o crime não compensa. 

Os comportamentos indevidos que afectam o 
e-SISTAFE ocorrem por questões 

comportamentais e procedimentais por parte 
dos utilizadores, que ao praticar as fraudes, 
incorrem em sanções previstas na Artigo 88 

da Lei do SISTAFE 
Você é parte activa no combate a fraude. 

 
Denuncie! 



 

O 
 Presidente 

do Conselho 

de Adminis-

tração do 

Centro de Desenvolvimen-

to de Sistemas de Informa-

ção de Finanças 

(CEDSIF,IP), Hermínio 

Sueia, conferiu posse, na 

manhã de hoje, dia 24 de 

Fevereiro, na cidade de 

Maputo, a cinco Directores 

de Serviços para exerce-

rem cargos de chefia, nos 

termos da alínea i) do arti-

go 10 do Decreto nº 

67/2019, de 05 de Agosto, 

que define as normas de 

organização e funciona-

mento, bem como as com-

petências e mecanismos 

de gestão do CEDSIF,IP. 

Trata-se de Carlos Fafeti-

ne empossado como Di-

rector de Serviço de Ges-

tão de Produtos e Clien-

tes, Dário Fortes para o 

cargo Director de Serviço 

de Desenvolvimento de 

Sistemas de Informação, 

Nilza Rafael, selecionada 

para ocupar a pasta de 

Directora de Serviço de 

Modernização e Reformas, 

Nercenia Mbié, Directora 

de Serviço de Conformida-

de e Gestão de Risco e 

Hermes Guluve para o 

Serviço de Operação de In-

fra – Estruturas de Tecno-

logias de Informação e Co-

municação, todos os em-

possados foram selecciona-

dos através de um concur-

so público, conforme pre-

visto no nº 1   do artigo 19 

do Decreto supra referi-

do.   A cerimónia teve lugar 

nas instalações do 

CEDSIF,IP e contou com a 

participação dos membros 

do Conselho de Adminis-

tração, Gestores de Projec-

tos, Chefes de Departa-

mentos, entre outros cola-

boradores que exercem 

cargos de direcção e 

EMPOSSADOS NOVOS DIRECTORES DE SERVIÇOS NO 
CEDSIF, IP 
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N 
o contexto da 

reorganiza-

ção instituci-

onal que o 

Centro de Desenvolvimen-

to de Sistemas de Finan-

ças (CEDSIF, IP) vem le-

vando a cabo e a luz da 

implementação do  Decreto 

nº 67/2019, de 05 de 

Agosto, que define as nor-

mas de organização e fun-

cionamento, bem como as 

competências e mecanis-

mos de gestão do 

CEDSI,IP, o Presidente do 

Conselho de Administra-

ção (PCA), Herminio Sueia, 

conferiu posse, a funcioná-

rios responsáveis para ocu-

par diversos cargos, nome-

adamente,  Chefes de De-

partamentos, Gestores de 

Projectos e Chefes de Re-

partições. 

A cerimónia contou com a 

participação dos membros 

do Conselho de Adminis-

tração, Gestores de Projec-

tos, Chefes de Departa-

mentos, Chefes de Divisão 

cessantes entre outros co-

laboradores que exercem 

cargos de direcção e chefia. 

No acto, convidados a se 

dirigir aos empossados, os 

administradores teceram 

algumas considerações. 

Tomando a palavra, o Ad-

ministrador Jacinto Mu-

chine começou por agra-

decer aos quadros ces-

santes que durante mui-

to tempo emprestaram as 

suas energias, tempo e 

sacrifício nas funções 

que vinham desempe-

nhando. “Acredito que 

cada um aqui, deixou um 

legado importante que 

todos iremos recordar 

por gerações e gerações 

no CEDSIF, IP”.  

NOVOS CHEFES DE DEPARTAMENTOS, 
REPARTIÇÕES E GESTORES DE PROJECTOS 

NO CEDSIF, IP 
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Em seguida, Jacinto Mu-

chine felicitou aos empos-

sados, ressalvando que os 

investidos têm o importan-

te papel na concretização 

da missão do CEDSIF, IP, 

garantindo a coesão orga-

nizacional e a materializa-

ção daquilo que é o lema 

do Plano Estratégico do 

CEDSIF, IP para os próxi-

mos anos “Provendo solu-

ções resolutivas e susten-

táveis à Gestão das Finan-

ças Públicas”. 

Por seu turno, o Adminis-

trador João Alguineiro re-

conheceu o esforço, entre-

ga e sobretudo os bons re-

sultados que os quadros 

cessantes proporcionaram 

ao CEDSIF, IP durante es-

te tempo, o que permitiu 

que o seu nível de cresci-

mento e desenvolvimento 

da Instituição estivesse no 

actual estágio. Aos empos-

sados, o Administrador 

Alguineiro disse que há 

ainda muito por fazer e 

com sabedoria vão apoiar 

o CEDSIF, IP a materiali-

zar os objectivos estratégi-

cos da instituição. “Quero 

vos recordar que ao assu-

mirem as novas funções, 

há muito trabalho a fazer. 

Temos compromissos não 

somente institucionais, 

mas compromissos com 

todo o país e todo o cida-

dão”. 

Por fim, no uso da pala-

vra, o Presidente do Con-

selho de Administração, 

reconheceu o trabalho re-

alizado pelos quadros ces-

santes, que com lealdade, 

honestidade e no limite 

das suas capacidades físi-

cas e intelectuais assegu-

raram o e-SISTAFE funci-

onal durante 24 horas 

mesmo com muitas limi-

tações de recursos fi-

nanceiros, tecnológicos 

e humanos. 

Aos empossados o PCA 

desafiou-os a cumpri-

rem com o juramento 

que prestaram e a assu-

mirem a disponibilidade 

de servir com seriedade 

e a serem campeões do 

diálogo sempre buscan-

do linguagem de conver-

gência e não enxotado-

ra. “Não optimizem o er-

ro, questionem sim o 

que está errado, mas 

sempre na busca de 

uma solução. Vós sois 

informáticos, gestores 

mas têm que ser líderes 

também para o país po-

der avançar e alcançar 

outros patamares”, sub-

linhou Hermínio Sueia. 

(x) 

NOVOS CHEFES DE DEPARTAMENTOS, 
REPARTIÇÕES E GESTORES DE PROJECTOS 

NO CEDSIF, IP 
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J 
unto com as fa-

cilidades de pes-

quisa e negócios 

online, a inter-

net trouxe também consi-

go, a preocupação dos cri-

mes cibernéticos para seus 

usuários.  

Recentemente diversas ins-

tituições do Governo de 

Moçambique sofreram um 

ataque cibernético das su-

as páginas Web, deixando 

as inoperacionais. Embora 

seja desconhecida a identi-

dade dos atacantes e as su-

as motivações, esta situa-

ção causou preocupação 

para o Governo, para insti-

tuições e a sociedade no 

geral. 

O que é Ciberataque? 

Ciberataque ou ataque 

cibernético (em inglês, 

cybercrimes) é toda e qual-

quer actividade ilícita pra-

ticada na internet, por 

meio de dispositivos elec-

trônicos, como computa-

dores e celulares. É por-

tanto uma acção praticada 

por criminosos que actu-

am no ambiente online, 

conhecidos por hackers, 

que consiste na transmis-

são de vírus (arquivos ma-

liciosos) que infectam, da-

nificam e roubam informa-

ções de computadores e 

demais bases de dados on-

line. Os ciberataques e a 

disseminação dos vírus po-

dem ser feitos por diversos 

meios, principalmente 

através de links contami-

nados e transmitidos por e

-mails. Outro método de 

transmissão comum é por 

meio de páginas infecta-

das, download de softwa-

res piratas ou mesmo por 

pen drives deixados por 

criminosos com o vírus que 

contamina a rede. 

A CIBERSEGURANÇA É UMA PRIORIDADE 

Por: SSSI- Serviço de Segurança de Sistemas de Informação  
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Os ataques cibernéticos 

não visam apenas atingir 

c o m p u t a d o r e s  o u 

smartphones de uso pesso-

al, mas principalmente re-

des online de Governos, 

empresas, bancos, aeropor-

tos, hospitais, etc. Além de 

servir para roubar informa-

ções, os ataques cibernéti-

cos também comprometem 

o funcionamento da socie-

dade, podendo gerar outros 

problemas sociais e econô-

micos para qualquer Pais. 

 A busca por notoriedade 

(ego, no fim das contas) e 

vingança pessoal são dois 

dos motivos pelos quais os 

criminosos acedem compu-

tadores, dispositivos e, 

consequentemente, dados 

das vítimas. Há também as 

causas oriundas do fana-

tismo, especialmente por 

meio de vertentes políticas 

ou religiosas. No entanto, a 

principal causa costuma 

ser financeira. Na sua mai-

oria, os crimes, sejam eles 

praticados por ego, vingan-

ça ou fanatismo, a extorsão 

entra como a motivação nú-

mero um dos criminosos. 

Por terem obtido dados e 

informações que muitas ve-

zes são considerados confi-

denciais, eles exigem o cha-

mado “resgate”, um paga-

mento para a devolução do 

que foi roubado. 

Os especialistas advertem 

que o aumento do consumo 

de internet, o aumento de 

pesquisas por sites noticio-

sos, a proliferação de infor-

mação falsas, grupos de 

WhatsApp, compras online, 

estão a aumentar também 

os ataques de cibercrimino-

sos e todo o cuidado é pou-

co. Por norma, os ataques 

cibernéticos costumam 

usar um tipo de vírus co-

nhecido por ransomware, 

que "sequestra" os arquivos 

e dados do dispositivo con-

taminado e só libera medi-

ante o pagamento de um 

"resgate" feito através de 

moedas virtuais (bitcoin). 

Para evitar ser alvo de ata-

ques cibernéticos, reco-

menda-se o cumprimento 

de algumas regras básicas: 

 Nao abrir l inks 

suspeitos; 

 Não fazer download de 

softwares piratas; 

 Fortalecer os acessos 

em duas vias, e o uso 

de «transmissão» de 

televisão através de 

canais seguros;  

 Verificar de forma mi-

nuciosa os sites con-

sultados e garantir 

que sejam considera-

dos seguros e a verifi-

cação da idoneidade 

de emails; 

  É também convenien-

te ter o antivírus mais 

recente, completa-

mente actualizado e 

preparado para detec-

tar qualquer tentativa 

de ataque.(X) 

A CIBERSEGURANÇA É UMA PRIORIDADE 

Por: SSSI- Serviço de Segurança de Sistemas de Informação  
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Para ssistência, reporte de Inciden-

tes e dúvidas acesse: 

 

 Funcionalidade de Suporte Fale-Connosco 

(https://sdesk.cedsif.gov.mz); 

 

 Linha de Apoio ao Utilizador  - 1444; 

 

 E-mail: apoio.utilizador@cedsif.gov.mz 

mailto:apoio.utilizador@cedsif.gov.mz


 

A 
 ansiedade po-

de ser conside-

rada  uma 

emoção de 

alarme que se encontra as-

sociada a sensações de an-

gústia, tensão e inseguran-

ça que, quando são fre-

quentes e/ou intensas e in-

controláveis, causando mal 

estar significativo, condu-

zem a patologia (doença). A 

pessoa que sofre de ansie-

dade sente-se angustiada, 

ameaçada, bloqueada e po-

de inclusivamente dizer ter 

“maus pressentimentos”, 

mesmo sem, muitas vezes, 

conseguir identificar o moti-

vo que está a causar esse 

mal estar. A ansiedade pode 

provocar vários sintomas 

físicos como arritmia / ta-

quicardia (alteração no rit-

mo cardíaco ou das bati-

das do coração), vertigens 

ou tonturas, boca seca, 

dificuldade respiratória 

(falta de ar). Para além 

destes sintomas físicos, a 

ansiedade pode provocar 

várias alterações psíqui-

cas, como reações cogniti-

vas (preocupação excessi-

va, dificuldades de con-

centração), comportamen-

tais (tremores, paralisa-

ção) e sociais (dificuldades 

em falar em público, evitar 

participar em eventos so-

ciais) que podem afectar a 

qualidade de vida dos in-

divíduos, ou seja, é uma 

sensação de nervosismo, 

preocupação ou desconfor-

to, sendo uma experiência 

humana normal. Ela tam-

bém está presente em uma 

ampla gama de transtornos 

psiquiátricos, incluindo o 

transtorno de ansiedade 

generalizada, a síndrome 

do pânico e fobias. Apesar 

de diferentes entre si, todas 

elas apresentam angústia e 

disfunção especificamente 

relacionadas à ansiedade e 

ao medo,  medos que não 

são reais, que limitam o 

seu dia-a-dia; preocupa-se 

excessivamente com o que 

os outros pensam sobre si 

próprio. 

A ansiedade é doença, fique atento aos sinais 
 

Fonte: https://https://www.clinicadamente.com/fobias-e-medos/ 
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Quem sofre de ansiedade 

evita locais ou situações 

porque se sente desconfor-

tável; sofre por antecipação 

sem viver de forma plena; 

tem dificuldade em ador-

mecer ou acorda várias ve-

zes durante a noite; sente 

dores e pressões físicas; 

sente confusão mental e 

apatia; tem pensamentos 

repetitivos que não conse-

gue ultrapassar; sente que 

está sempre acelerado até 

em situações calmas; não 

consegue sentir equilíbrio 

entre o corpo e a mente e 

outros. 

 Tipos de Ansiedade 

Há vários tipos de Ansieda-

de, sendo que o medo é 

uma característica comum 

a todos eles.  

Ataques de Pânico  -  refe-

re-se ao sentimento de an-

siedade extrema, que pro-

voca sensações físicas tão 

fortes que são equiparáveis 

à sensação de morte imi-

nente, em que se tem medo 

do próprio medo. Resultam 

de um distúrbio de Ansie-

dade, de aparecimento sú-

bito, ocorrem sem causa 

aparente e desencadeiam 

um conjunto de sintomas 

assustadores. São mais 

comuns do que muitas ve-

zes se julga e nem sempre  

damos a devida atenção. 

Perturbação Obsessiva 

Compulsiva  - é caracteri-

zada por obsessões recor-

rentes (pensamentos inde-

sejados e incontroláveis) e 

comportamentos repetidos 

de forma compulsiva.  A 

doença deriva de um dis-

túrbio, que mantém a pes-

soa num estado de vigília 

e alerta, em que os pensa-

mentos de proteção sur-

gem para dar resposta a 

uma situação  potencial-

mente perigosa. Quando 

estes pensamentos persis-

tem e se tornam repetiti-

vos, mesmo quando o pe-

rigo não é real. É uma do-

ença psicológica extrema-

mente limitadora e que se 

não for tratada atempada-

mente, tem tendência a 

agravar.  

Fobia Social - também 

conhecida por Timidez, é 

um transtorno psicológico, 

do medo de estar exposto 

aos outros, de comunicar 

com os outros, com inten-

sidade distinta em cada 

pessoa. A Timidez impede a 

natural evolução das 

relações sociais, e em al-

guns casos, conduz a esta-

dos depressivos ainda mais 

limitantes. 

Fobia - é uma perturbação 

psicológica que provoca 

sintomas físicos, causados 

pelo medo sentido em de-

terminada experiência ou 

exposição. Dizemos que es-

tamos perante um estado 

fóbico ou de pânico quando 

a ansiedade sentida é ex-

cessiva em relação ao peri-

go real que determinada 

situação representa. Os 

medos são irracionais e 

limitam imenso a vida das 

pessoas. Estes “pequenos” 

medos têm um grande im-

pacto na vida de quem 

sofre (X).  

A ansiedade é doença, fique atento aos sinais 
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https://www.clinicadamente.com/tratamentos/perturbacao-obsessiva-compulsiva/
https://www.clinicadamente.com/tratamentos/perturbacao-obsessiva-compulsiva/
https://www.clinicadamente.com/tratamentos/timidez-e-fobia-social/
https://www.clinicadamente.com/tratamentos/fobias-e-medos/
https://www.clinicadamente.com/tratamentos/fobias-e-medos/
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Anedota:  

Um idoso vai ao médico: 

- Doutor, tenho este problema com os gases. Solto à vontade uns 40 por dia. Felizmente 

não cheiram mal, mas o barulho é tão desagradável… 

Depois de analisar, diz o médico: 

- Meu senhor, vamos fazer um tratamento por etapas. Primeiro vai tomar estes 

comprimidos, três por dia, durante uma semana… 

Passado uma semana, o velhote volta: 

- Ó doutor, a medicação não deve estar a dar resultado. É que os gases não só 

continuam, como passaram a cheirar horrivelmente… 

E responde o médico: 

- Calma meu senhor, agora que já o tratei da sinusite, vamos lá tratar dos gases… 

Humor 



 

Contactos 

+258 21327363/6 

+258 21327363/6 

+258 21305370 

+258 823049741 

+258 823042172 

+258 823042169 

+258 823982707 

+258 843982706 

Linha de Apoio ao Utilizador 

1444 

e-mail: 

cedsif@cedsif.gov.mz 

apoio.utilizador@cedsif.gov.mz 

ATRIBUIÇÕES 

 

 Prestação, no âmbito 

do Sistema de Admin-

istração Financeira do 

Estado (SISTAFE), de 

serviços de moderniza-

ção dos processos e, 

com exclusividade, de 

gestão das tecnologias 

de informação de su-

porte; 

 Provimento de serviços 

de modernização e de 

OBJECTO E ÂMBITO 

 

 Prover serviços de 

modernização de 

sistemas de in-

formação de Gestão 

de Finanças Públicas 

e complementares, a 

todos órgãos e insti-

tuições do Estado, 

incluindo as Autar-

quias Locais e os 

órgãos de governação 

descentralizada. 

     

 

soluções tecnológicas 

em áreas complemen-

tares à Gestão de Fi-

nanças Públicas; 

 Prestação de serviços 

tecnológicos especial-

izados ao sector priva-

do; e 

 Prestação de serviços 

como Entidade Certifi-

cadora Digital do Es-

tado. 

OBJECTO, ÂMBITO E ATRIBUIÇÕES DO CEDSIF 

Prédio do CEDSIF, 
Avenida Guerra nª 20 

E STAMOS  NA  INTERNET  EM :   

www.cedsif.gov.mz 

 

 
 Missão 

Prestar serviços de modernização e de sistemas de informação de Gestão de Finanças Públicas e seus com-
plementares. 

O CEDSIF, IP 

 

O Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de 

Finanças, IP (CEDSIF, IP), é um instituto público, dotado de 

personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, criado pelo Decreto n.º 34/2010, de 30 de Ago-

sto, posteriormente revisto pelo Decreto n.º 67/2019, de 5 de 

Agosto, que aprova as normas de organização e funcionamen-

to, bem como as competências e mecanismos de gestão.  


