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Petromoc Presente na 55ª
Edição da Facim
O Presidente da República, Filipe Jacinto
Nyusi abriu a quinquagésima quinta edição
da FACIM, tendo na sua excursão, passado
pelo stand da Petromoc, onde foi recebido
pelo
Presidente
do
Conselho
de
Administração, Sr. Helder Chambisse, que o
inteirou sobre projetos ali expostos.
Nesta
maior
montra
de
negócios
em
Moçambique, a Petromoc esteve presente no
pavilhão Kongwa do Ministério dos Recursos
Minerais e Energia, com outras empresas co

tuteladas
por
esta
instituição
governamental, onde apresentou uma visão
macro de todas as iniciativas comerciais
que tem desenvolvido ao longo dos anos
nomeadamente, a expansão da rede de
retalho,
o
empreendimento
de
Gás
recém-inaugurada na Cidade da Beira, a
capacidade de armazenamento das instalações
e depósitos ao longo do país.
Refira-se
que
55ª
Edição
da
Feira
Internacional
de
Maputo,
FACIM
2019,
decorreu entre os dias 26 de Agosto e 1 de
Setembro,
em
Ricatla,
Distrito
de
Marracuene.
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Conselho de
Administração dirige-se
aos trabalhadores
O Presidente do Conselho de Administração
da Petromoc, Sr. Hélder Chambisse, no
âmbito dos encontros trimestrais que tem
mantido
com
os
colaboradores
desta
companhia, convocou os mesmos a uma
reunião, que teve como agenda, apresentação
do estágio atual financeiro da empresa.
Falando aos presentes, Sr. Hélder
Chambisse, informou sobre os resultados do
exercício financeiro dos últimos anos,

onde apelou maior empenho nos processos de
vendas, com vista a maximização dos lucros
e reposicionamento da mesma no segmento de
retalho.
Foi um encontro de reflexão, onde os
colaboradores
interagiram
com
a
administração na procura de soluções que
visam mitigar a crise de combustíveis no
mercado nacional.
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Petromoc patrocina o
Livro sobre
"A POPULARIZAÇÃO DA
SEGURANÇA
Este é título da obra, do escritor Helder
Mutemba, lançado, em Maputo, no dia 12 de
Julho de 2019, com o patrocínio da
Petromoc, no âmbito da sua política de
apoio a literatura moçambicana.
A referida obra, aborda temas de análises
estratégicas e segurança em Moçambique,
como um valor social para construção da
consistência e cultura de Paz, e defesa do
Estado.
Prefaciada, respectivamente, por Patricio
José, Vice-Ministro da Defesa Nacional,
Jacinto Veloso, ex-Ministro da Segurança do
Estado e por Marco António dos Santos,
docente Universitário e especialista em
inteligência estratégica no Brasil, a obra
é tanto científica quanto didáctica que
desperta a ideia de que é necessário
popularizar ou, então, desmitificar a
segurança, através do envolvimento do Povo
na protecção da Nação.
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Simulacro de emergência
no edifício sede
A Divisão de Segurança e Meio Ambiente,
realizou no dia 9 de Junho de 2019, um
simulacro de emergência no edifício sede da
Petromoc, em Maputo, que consistia na
evacuação de todos colaboradores com vista
garantir
a
segurança
dos
mesmos,
do
património
e
da
população
das
áreas
circunvizinhas.

Neste exercício, simulou-se uma situação de
fogo e desmaio de alguns participantes, com
intuito treinar a prontidão das brigadas de
combate a incêndios e dos socorristas que
estiveram presente no local.
Neste acto, foi mobilizada uma ambulância
da Petromoc com vista responder a eventuais
situações de emergência real.
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Petromoc certificada
pela norma da qualidade
ISO 9001
A Petróleos de Moçambique, Petromoc S.A.,
tornou-se empresa certificada pela norma da
qualidade ISO 9001, desde o ano de 2016.
Esta norma, viria a ser atualizada pela
International Standardization Organization
(ISO), da última versão válida, a ISO
9001:2008, para a nova ISO 9001:2015.
Colocou a mesma ISO, a exigência de todas as
empresas com a certificação da qualidade
migrarem para a nova versão num prazo que
tinha o seu término em Setembro de 2018, sob
o risco de perder este título.

Empresa Certificada
NM ISO 9001

A Petromoc iniciou o processo de transição
da norma em 18 de Setembro de 2017 e
conclui-o com sucesso em Setembro de 2018
conservando desta maneira o título de
empresa certificada pela norma da qualidade
e desta feita, com o selo ISO 9001:2015.
A condição de empresa que se mantém
certificada pela norma da qualidade ISO
9001 e que transita da versão 2008 para 2015
da mesma, foi confirmada pelo Instituto
Nacional
de
Normalização
e
Qualidade
(INNOQ) que para o efeito auditou a empresa
entre os dias 11 e 13 de Setembro de 2018.
De realçar que a recertificação e a
transição,
trazem
responsabilidades
acrescidas
em
termos
de
melhoria
no
desempenho pelo que, a Petromoc assume a
necessidade de tornar o sistema mais vivo e
vibrante de modo a elevar os padrões da
qualidade e tornar os seus processos cada
vez mais interligados e alinhados com os
objetivos estratégicos da empresa.
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Juvenal Bucuane
Grau de Doutor Honoris
Causa em Literatura
O Escritor e Poeta moçambicano Juvenal
Bucuane, quadro da Petromoc em estágio de
reforma, recebeu no passado Sábado, 31 de
Agosto de 2019, Grau de Doutor Honoris
Causa em Literatura e Filosofia, no BICC
(Bingu International Conference Centre) em
Lilogwe
–
Malawi,
pela
Cypress
International Institute University.
Juvenal Bucuane foi proposto para aquela
importante graduação, pela CEMD (Círculo de
Escritores
Moçambicanos
na
Diáspora),
sedeado
em
Lisboa
–
Portugal.
Nesta
indicação, jogou papel preponderante o
Presidente daquela organização, Sr. Delmar
Maia Gonçalves.

Agosto: Graduação com o Doutoramento Honoris Causa em Lietratura e
Filosofia – pela Cypress International Institute University em
Lilongwe – Malawi.

Tratou-se de uma cerimónia de carácter
internacional, pois, nela foram graduadas
várias personalidades oriundas de alguns
países de África, Europa, Ásia, Médio
Oriente e América latina.
A
Cypress
International
Institute
University, é um Centro de Pesquisa
Académica,
com
muito
altos
padrões
académicos a nível mundial, que lhe
granjeiam reconhecimento internacional.
Tem a sua sede no Texas – EUA, com
satélites em África, Médio Oriente e Ásia.
Este ano é particularmente importante para
a actividade literária de Juvenal Bucuane,
uma vez que a sua carreira foi coroada com:
Maio: Galardão de Escritor do Ano 2019 –
pelo CEMD em Lisboa Portugal;
Junho: Condecoração com Medalha de Mérito
Artes e Letras – pelo Estado Moçambicano,
por ocasião dos 44 anos da Independência de
Moçambique.

